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RESUMO 

Este trabalho trata da gestão do conhecimento na construção civil a partir da utilização da 

intranet como ferramenta de suporte. Para este estudo, a fundamentação teórica contemplou 

aspectos sobre a construção civil no estado de Pernambuco, os conceitos de gestão do 

conhecimento baseados na espiral do conhecimento e as diretrizes para desenvolvimento de 

uma intranet. A metodologia utilizada na pesquisa foi o estudo de caso com aplicação de 

questionários em cinco construtoras do setor de edificações, escolhidas pelo critério de 

facilidade de acesso e bom conceito no mercado. A partir das análises realizadas foi possível 

verificar problemas na comunicação interna e na perda do patrimônio intelectual, pois a maior 

parte das empresas pesquisadas não tem procedimentos formais para documentação e 

disponibilização de suas informações em base de conhecimento estruturada. Para exemplificar 

os resultados, foi desenvolvida uma intranet com alguns dos serviços básicos e necessários 

para melhorar a comunicação interna, o compartilhamento de documentos e implementação 

da gestão do conhecimento em uma construtora fictícia. Com isso, a pesquisa mostra que a 

utilização de uma intranet no setor da construção civil traz diversos benefícios para as 

construtoras, como uma nova e eficiente forma de comunicação interna, acesso a uma base de 

conhecimento atualizada e centralizada através de sistema avançado de busca e redução de 

custos operacionais. Como principal contribuição identifica-se a disponibilização de uma 

ferramenta de fácil uso, apontando para o armazenamento do conhecimento da equipe que 

compõe o empreendimento, influenciando, inclusive, à criação desta cultura nas empresas do 

ramo de construção civil do Recife. 

 

Palavras-Chave: Intranet, Gestão do Conhecimento, Construção Civil. 
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ABSTRACT 

This report deals with the management of knowledge in building construction sector using the 

Intranet as a support tool. This study includes theoretical aspects on the construction in the 

state of Pernambuco, the concepts of knowledge management based on the spiral of 

knowledge and guidelines for developing an intranet. The methodology used in the research 

was a case study with application of questionnaires for five companies of the construction of 

buildings sector, chosen by the criteria of easy access and good concept in the market. From 

the analysis it was possible to verify the internal communication problems and the loss of 

intellectual heritage, because most of the surveyed companies have no formal procedures for 

documentation and provision of information on a knowledge structured database. To illustrate 

the results, an intranet was developed with some basic services to improve: the internal 

communication, the sharing of documents and implementation of knowledge management in 

a fictional construction company. Therefore, the research shows that the use of an intranet in 

the construction sector brings benefits to the builders, as a new and efficient way of internal 

communication, access to an updated knowledge database and a centralized system through 

advanced search and reduction of operating costs. The main contribution of this research is to 

suggest an easy tool, which allows the storage of knowledge of the enterprise team, also 

influencing the creation of this culture in enterprises of civil construction sector inside Recife. 

 
KEYWORDS: Intranet, Knowledge Management, Civil Construction 
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1. INTRODUÇÃO 

Os empreendimentos da construção civil têm envolvido um número cada vez maior de 

intervenientes em locais distintos, implicando na necessidade de ferramentas e técnicas para 

gerenciar equipes multidisciplinares alocadas em locais remotos e fornecer informações sobre 

o andamento dos trabalhos (FONTOURA, 2005). 

A falta de um sistema de informação e a ausência de registros do capital de 

conhecimentos se perde cada vez que um funcionário deixa a empresa. Um sistema adequado 

de armazenamento e difusão do conhecimento da empresa garantiria este patrimônio, evitando 

que se torne propriedade de pequenos grupos ou até de um só indivíduo. 

Nessa direção, a tecnologia da Informação (TI) tem oferecido soluções como web sites 

específicos e ambientes colaborativos via internet para atender a estas necessidades 

(FONTOURA, 2005). 

Justifica-se então, a introdução da TI, em razão de sua capacidade de coletar, estocar, 

processar e transferir informações, tornando possível obter maior velocidade de comunicação 

interna e externa, reduzindo o prazo de resposta às variações nos ambientes internos e 

externos, comprimindo o tempo, o espaço e expandindo o estoque de conhecimento da 

empresa. 

Quando combinadas, todas essas características resultantes da adoção da TI podem ser 

traduzidas em economias e ganhos de produtividade, mediante a eliminação de etapas do 

processo produtivo que não agregam valor, a intensificação da comunicação e do feedback 

interno, facilidade de monitorar e manter o processo sobre controle. 

No cenário atual em que a tecnologia vem alterando as atividades da empresa, 

inclusive nos meios de comunicação, surgiram novas ferramentas de comunicação interna, 

dentre elas a intranet. 

Ainda segundo Mendes (2005) com o surgimento da intranet ocorreu uma grande 

transformação tanto no modelo empresarial de negócios quanto na comunicação corporativa, 

pois uma vez implementada, a sua estrutura de comunicação permite que os funcionários 

possam se comunicar de qualquer lugar. 

Nesta transformação no modelo empresarial, as intranets estão sendo utilizadas como 

plataforma para desenvolver e distribuir aplicações como no apoio às operações e a tomada de 

decisão gerencial (O’BRIEN,2003).  

O’Brien (2003) complementa dizendo que as empresas estão desenvolvendo 

aplicações personalizadas como as de processamento de pedidos, de suporte e da 
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administração de vendas integradas as intranets, permitindo interface, ou seja, integração com 

os sistemas existentes da empresa, pelos funcionários, parceiros de negócio utilizando um 

simples navegador internet. 

De acordo com Mendes (2006), os benefícios do uso da intranet vão se potencializado 

quando for constatado o clima de compartilhamento de informações e os usuários se tornarem 

efetivamente "colaboradores" nos processos, tornando-a uma importante ferramenta de 

planejamento, relacionamento e principalmente compartilhamento do conhecimento da 

empresa. 

A empresa que trata a informação empresarial como fonte de valor, uma vez que faz a 

seleção e estruturação da informação, permite a seus funcionários tirar benefícios com o 

compartilhamento da sua própria experiência e muitas vezes descobrir novas oportunidades de 

negócio bem como produzir soluções melhoradas.  

Pode-se dizer então que “as soluções de gestão do conhecimento oferecem às 

empresas condições de absorver as experiências dos funcionários, catalogá-las e partilhá-las, 

numa fonte contínua de conhecimento” (FUCAPI, 2003). 

“As tecnologias de informação úteis para gestão do conhecimento são aquelas que 

propiciam a integração das pessoas, que facilitam a eliminação das fronteiras entre unidades 

de negócio, que ajudam a prevenir a fragmentação das informações e permitem criar redes 

globais para a partilha do conhecimento” (FUCAPI, 2003). 

A partir do pressuposto da enorme vantagem decorrente da implantação de sistemas 

intranet para armazenamento e gestão do conhecimento, suprindo uma necessidade das 

empresas de construção civil, este trabalho buscou identificar o nível de adoção de tal 

ferramenta em algumas construtoras locais, gerando como produto final o desenvolvimento de 

um sistema intranet focado na gestão do conhecimento e aplicado a uma empresa fictícia. 

A carência de estudos nesta área da gestão do conhecimento na construção civil, 

aliadas a utilização de ferramentas computacionais, foram os itens motivadores deste trabalho. 

Então surgiram as questões, uma intranet pode ser utilizada como meio de 

comunicação e armazenamento do conhecimento em empresas da construção civil ? A 

comunicação interna na construção civil é feita de forma adequada? O conhecimento gerado é 

armazenado e faz parte do capital intelectual da empresa? 

Com o foco na necessidade de criação e implantação de sistemas dessa natureza nas 

construtoras locais, o trabalho espera contribuir significativamente com o segmento da 

construção civil no estado de Pernambuco. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 

Propor um sistema de intranet para construção civil visando incrementar a 

comunicação e gestão do conhecimento, especificando as diretrizes para o seu 

desenvolvimento. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar os principais meios de comunicação na construção civil, principalmente 

entre o canteiro de obra e a construtora, entre seus departamentos e entre a construtora 

e seus clientes, a partir de pesquisa em uma amostra intencional. 

• Sugerir um modelo de gestão do conhecimento a fim de organizar, armazenar e 

disponibilizar as informações, adotando um sistema intranet. 

1.2. Limitações da Pesquisas 

Como limitações encontradas nesta pesquisa tem-se a dificuldade de acesso e tempo 

de resposta das construtoras, a quantidade de empresas analisadas, implicando em limitações 

na generalização analítica dos resultados obtidos e a qualidade das entrevistas, visto que as 

respostas dependiam do conhecimento e experiência dos respondentes, apesar de 60% dos 

entrevistados (Figura 4.9) ter mais de 10 anos de trabalho na empresa e a formação acadêmica 

mínima de todos ser curso superior (Figura 4.8). 

A pouca utilização de intranets em empresas da construção civil, não permitiu a opção 

de comparação e de um estudo destas ferramentas já em produção, as poucas que existem são 

de acesso exclusivo e confidencial e sem a possibilidade de acesso para um estudo. 

Outro fator foi a falta de práticas de gestão do conhecimento na construção civil, 

fazendo com que o estudo para sugerir um modelo de GC fosse baseado na teoria, e nos 

questionários aplicados. 

1.3. Organização do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, abordando as principais 

questões envolvidas no tema proposto. 

No primeiro capítulo são apresentados a introdução, o objetivo da pesquisa, os 

objetivos específicos, e como foi estruturado o trabalho. 

No segundo capítulo são apresentados os conceitos necessários para desenvolvimento 

deste trabalho, dados sobre a construção civil, os conceitos da gestão do conhecimento 
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baseados no modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), a intranet com sua origem e definições 

sobre seu funcionamento. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa, o método de 

investigação a ser utilizado, como os dados foram coletados e analisados e delimitações deste 

estudo. 

No quarto capítulo são apresentados a análise dos dados coletados, os resultados e a 

sugestão das diretrizes para implementar uma intranet nas empresas de construção civil e o 

protótipo da intranet. 

No quinto capítulo temos a conclusão da pesquisa, e sugestão para pesquisas futuras. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para esta pesquisa foram definidos os temas gestão do conhecimento, intranets e a 

construção civil, criando assim uma base conceitual para o desenvolvimento deste trabalho. 

Os conceitos da gestão do conhecimento serviram para estudar uma forma de 

implementá-la nas empresas da construção civil de forma que solucionasse o problema de 

perda continua do capital do conhecimento. 

Para atender a demandas obras que estão cada vez mais distribuídas e em locais 

distintos, precisaríamos utilizar uma ferramenta computacional, que neste caso foi selecionada 

uma intranet, que atendesse a todos e estivesse disponível em qualquer lugar com um simples 

acesso a internet. 

2.1. Gestão do Conhecimento 

2.1.1. Dado, Informação e Conhecimento.  

Os termos dados, informação e conhecimento muitas vezes são vistos como 

sinônimos. Entretanto, é preciso saber diferenciá-los para que sejam compreendidas suas 

respectivas funções adotando-as adequadamente. 

Para Davenport e Pruzak (1998) “entender o que são estes três elementos e como 

passar de um para o outro é essencial para a realização bem sucedida do trabalho ligado ao 

conhecimento”. 

Numa organização, os dados são os registros estruturados de todas as transações 

efetuadas e são armazenados em algum tipo de sistema tecnológico. Dados, não tem um 

significado, apenas descrevem o que aconteceu. Não há nenhum julgamento ou interpretação, 

e ainda não dão sustentação para qualquer tomada de decisão. Porém são importantes na 

medida em que é a matéria prima para a criação da informação. 

Os dados se tornam informação quando adquirem algum significado e a informação é 

a forma de extrair ou construir o conhecimento.  

As semelhanças e diferenças entre conhecimento e informação podem ser vistas sobre 

três abordagens: Na primeira, o conhecimento, ao contrário da informação, diz respeito a 

crenças e compromissos. O conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva ou 

intenção específica. Na segunda, o conhecimento, ao contrário da informação está relacionado 

à ação. É sempre o conhecimento “com algum fim”. E na terceira, o conhecimento, como a 

informação, diz respeito ao significado. É específico ao contexto e relacional na medida em 
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que dependem da situação e são criados de forma dinâmica na interação social entre as 

pessoas (NONAKA & TAKEUCHI, 1997). 

Entretanto, para Davenport e Pruzak (1998), uma definição funcional do 

conhecimento seria: “Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações ele costuma estar não só nos documentos ou 

repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais”.  

Logo mudou a maneira como o conhecimento vem sendo visto nas organizações, 

sendo considerado então como um ativo. Sobre isso Davenport e Pruzak (1998) dizem “novo 

é reconhecer o conhecimento como ativo corporativo e entender a necessidade de geri-lo e 

cercá-lo do mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis”. 

O conhecimento que a organização detém define sua vantagem competitiva, quanto 

mais utilizado e compartilhado entre todos, os ativos do conhecimento, maior será seu 

crescimento e desenvolvimento. 

O conhecimento é o único recurso ilimitado que aumenta de valor com o uso. 

Terra (2000) afirma que, todo o processo de transformação da informação em 

conhecimento é totalmente dependente da mente humana e da sua capacidade de 

interpretação. 

Portanto, para transformar dados em informações precisa-se de ferramentas. Mas para 

transformar informação em conhecimento é necessário tempo. Conhecimento não é, nem 

dado, nem informação, mas está relacionado a ambos (TEIXEIRA, 2000). 

2.1.2. Conhecimento tácito e explícito  

O Conhecimento tácito, difícil de ser articulado na linguagem formal, é um tipo de 

conhecimento mais importante. É o conhecimento pessoal incorporado à experiência 

individual e envolve fatores intangíveis como, crenças pessoais, perspectivas e sistemas de 

valor (NONAKA & TAKEUCHI, 1997). 

Teixeira (2000) comenta que o conhecimento tácito é aquele que as pessoas possuem, 

mas não está descrito em nenhum lugar, residindo apenas em suas cabeças. 

Entretanto o conhecimento tácito tem sido associado ao processo de inovação, devido 

a solução de problemas onde a intuição permite a tomada de decisão sem motivo aparente e 

facilmente explicável, à identificação dos problemas onde algumas pessoas expressam 

sensações não claramente explicadas diante de determinadas situações e à previsão ou 

antecipação que são os momentos criativos (TERRA, 2000). 
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Já o conhecimento explícito, é o que pode ser articulado na linguagem formal, 

inclusive em afirmações gramaticais, expressões matemáticas, especificações, e manuais. Este 

tipo de conhecimento pode ser então transmitido, formal e facilmente, entre os indivíduos 

(NONAKA & TAKEUCHI, 1997). 

Na mesma direção, Teixeira (2000) completa que o conhecimento explícito é aquele 

que está registrado de alguma forma, e assim disponível para as demais pessoas. 

Serra (2000) complementa dizendo que, “O conhecimento explícito é formal e 

sistemático, assim é facilmente comunicado e compartilhado por meios de especificações de 

produtos, fórmulas científicas ou programas de computador”. 

2.1.3. Teoria da criação do conhecimento 

A criação do conhecimento na sua estrutura básica tem duas dimensões: 

epistemológica e ontológica (NONAKA & TAKEUCHI, 1997). 

Ainda segundo eles, na dimensão ontológica, o conhecimento só é criado por 

indivíduos. Uma organização não pode criar conhecimento sem indivíduos. A organização 

apóia os indivíduos criativos ou lhes proporciona contextos para a criação do conhecimento. 

A criação do conhecimento organizacional, pois, deve ser entendida como um processo que 

amplia organizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o como 

parte da rede de conhecimentos da organização.  

Já na dimensão epistemológica dizem que o conhecimento tácito é pessoal, específico 

ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado. Entretanto o conhecimento 

explícito ou codificado refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e 

sistêmica. 

O fato de que o conhecimento é criado por meio da interação entre o conhecimento 

tácito e o conhecimento explícito, permite determinar quatro modos diferentes de conversão 

do conhecimento (Figura 2.1). São eles: conhecimento tácito em conhecimento tácito, que 

chamamos de socialização, de conhecimento tácito em conhecimento explícito, que 

chamamos de externalização, de conhecimento explícito em conhecimento explícito, que 

chamamos de combinação, e de conhecimento explícito em conhecimento tácito, que 

chamamos de internalização (NONAKA & TAKEUCHI, 1997). 

 

 

 Conhecimento Tácito  em  Conhecimento Explícito 
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Conhecimento Tácito (Socialização) 
Conhecimento 
Compartilhado 

(Externalização) 
Conhecimento 

Conceitual 

Do 

(Internalização) 
Conhecimento 
Operacional 

(Combinação) 
Conhecimento  

Sistêmico Conhecimento Explícito 

Figura 2.1 – Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro modos  
Fonte: Nonaka  e Takeuchi, 1997. 

Segundo Nonaka & Takeuchi (1997), “a socialização é o processo pelo qual 

experiências são compartilhadas e o conhecimento tácito ou modelos mentais e habilidades 

técnicas são criados”. Na prática da vida das empresas, ocorreriam mediante atividades, como 

treinamento no local de trabalho, sessões informais e brainstormings. 

Já a externalização seria o modo de conversão mais importante, porque permite a 

criação de novos e explícitos conceitos. Nas organizações orientais a articulação do 

conhecimento tácito em explícito se dá pelo uso freqüente de metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses e modelos. Esta prática seria importante por facilitar a comunicação dos 

conhecimentos tácitos que normalmente são de difícil verbalização. Os mesmos autores 

acrescentam que esta tal prática estaria faltando nas organizações ocidentais. 

A combinação seria o processo preferido do ocidente, uma vez que se baseia na troca 

de informações explicitas e no paradigma da tecnologia da informação. Envolve o uso de 

mídias como documentos, reuniões formais, conversas pelo telefone, e redes de 

computadores, conforme Nonaka & Takeuchi (1997). 

Eles colocam ainda que a internalização é o método em que os membros da 

organização passariam a vivenciar o resultado prático no novo conhecimento, ou seja, 

desenvolveriam um conhecimento operacional. 

2.1.4. Espiral do conhecimento 

Muito do que é feito na Gestão do Conhecimento baseado nessas sucessivas passagens 

de conhecimento tácito para explícito, e vice-versa (ver Figura 2.2), é chamado “espiral do 

conhecimento” (TEIXEIRA, 2000). 

De acordo com Terra (2000) baseado no modelo criado por Nonaka & Takeuchi 

(1997), as empresas criadoras do conhecimento seriam aquelas que criam sistematicamente 

novos conhecimentos, disseminam-nos pela organização inteira e rapidamente os incorporam 

a novas tecnologias e produtos e isso ocorreria a partir de uma espiral de conhecimento 
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baseada no comprometimento pessoal e em vários processos de conversão entre o 

conhecimento tácito e o explícito, envolvendo desde o indivíduo até o grupo, a organização e 

o ambiente.  

 
Figura 2.2 – Espiral do conhecimento  

Fonte: Nonaka  e Takeuchi, 1997. 

Segundo Nonaka & Takeuchi (1997), a criação do conhecimento organizacional é um 

processo em espiral, que começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades 

de interação que cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações.  

 

Figura 2.3 – Espiral de criação do conhecimento organizacional  
Fonte: Nonaka  e Takeuchi, 1997. 

Para que este processo ocorra, algumas condições organizacionais precisam ser 

satisfeitas: intenção, autonomia, flutuação e caos criativo, redundância e variedade. O que 

refletiria nos seguintes papeis da alta administração: conceitualização de uma visão sobre o 
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tipo de conhecimento que deve ser desenvolvido na empresa, no caso dos grandes desafios, 

uso constante de metáforas, analogias e modelos para direcionar os esforços dos funcionários, 

a verbalização de conceitos, até certo ponto ambíguos, que permitam o aparecimento de novos 

significados e maneiras de se pensar as coisas, a criação de um constante sentido de urgência 

para aumentar a tensão criativa, o estímulo à variedade através, por exemplo, de freqüentes 

mudanças da estrutura organizacional.  

2.1.5. O que é a Gestão do Conhecimento 

Vários especialistas citam o século XXI como uma época de enormes mudanças e que 

a velocidade destas mudanças seria um dos fatores determinantes na vida das empresas. As 

organizações que almejarem o sucesso deverão dominar o seu fluxo de informações, com 

funcionários extremamente capacitados aos negócios e ágeis nas mudanças, trabalhando com 

o "conhecimento” (MENDES, 2006). 

Gestão do Conhecimento é uma certa forma de olhar a organização em busca de 

pontos dos processos de negócio em que o conhecimento possa ser utilizado como vantagem 

competitiva (TEIXEIRA, 2000). 

A gestão do conhecimento é uma área nova na confluência entre tecnologia da 

informação e administração, um novo campo entre a estratégia, a cultura e os sistemas de 

informação de uma organização (TEIXEIRA, 2000). 

Os funcionários devem estar conscientes de seu papel de agente transformador e de 

que seu conhecimento colocado à disposição de todos está ligado diretamente à qualidade dos 

serviços prestados e à evolução da empresa (MENDES, 2006). 

Se a empresa desenvolver ferramentas e apoiar grupos de funcionários que troquem 

experiências, registrando de alguma forma o seu dia-a-dia, a sua prática e, desta maneira, ser 

criativa, produzir idéias, isso funcionará como diferencial e, mais ainda, se conseguir 

disponibilizar a todos o que é tratado nestes grupos, isso é gestão do conhecimento 

(MENDES, 2006). 

A Gestão do Conhecimento (GC) irá trabalhar mesclando a Tecnologia da Informação 

(TI) utilizada na empresa com a sua própria cultura. O conhecimento vem sendo considerado 

um diferencial competitivo e afeta a performance da Organização, além de outros fatores. A 

TI será utilizada para viabilizar a troca do conhecimento tácito entre todos além, é lógico, dos 

processos de captura da informação e posterior distribuição (MENDES, 2005). 

2.1.6. A implantação da gestão do conhecimento na construção civil. 

Carvalho (2000) diz em sua dissertação que no caso da adoção de uma ferramenta de 

gestão do conhecimento, a necessidade de integração da ferramenta com a cultura empresarial 
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é ainda maior, não se pode achar que a implantação de uma ferramenta de gestão do 

conhecimento é um processo semelhante à implantação de um pacote ERP.  

A implantação da Gestão do Conhecimento deve se originar da análise dos 

conhecimentos críticos para a atividade da construtora e da identificação de problemas 

oriundos da falta de uma gestão organizada do conhecimento, só então conhecendo os 

problemas, pode-se partir para uma avaliação criteriosa de qual categoria de ferramenta de 

gestão do conhecimento aplica-se melhor como solução (CARVALHO, 2000). 

Ainda segundo ele a implantação da ferramenta deve ser feita através de um projeto 

piloto e nessa etapa, o papel da alta gerência é fundamental para vencer as resistências e 

estimular as pessoas a participarem, pois diferente da implantação de um ERP que pode ser 

implantado no estilo força bruta, de forma rápida e com alto impacto, no caso da ferramenta 

de GC os profissionais da empresa precisam ser convencidos e cativados para contribuir, e 

isso demanda tempo e mudanças comportamentais, ou seja, não há como implantar Gestão do 

Conhecimento sem envolver as pessoas. 

A implantação de uma ferramenta de Gestão do Conhecimento requer um 

investimento tecnológico inferior ao investimento necessário à implantação de um sistema 

ERP, a infra-estrutura tecnológica necessária para gestão do conhecimento é composta por 

computadores interconectados em rede e com acesso à Internet, um software de correio 

eletrônico, sistemas colaborativos e uma intranet corporativa (CARVALHO, 2000). 

2.1.7. Sistemas colaborativos para gestão do conhecimento 

 Segundo Sicsú et al.(2005), o gerenciamento do conhecimento não é uma tecnologia, 

mas uma metodologia para tratamento do conhecimento utilizando ferramentas tecnológicas 

para se concretizar. 

 Ainda segundo este autor os projetos de GC não possuem uma metodologia para a 

construção dos modelos, mas alguns passos devem ser considerados para um projeto de GC, 

como:  

• Criação de Comitês para definição dos objetivos; 

• Mapeamento dos processos que mais utilizam a GC; 

• Entendimento as funções de cada ator no processo de GC; 

• Identificação do que faz ou não faz parte do acervo do conhecimento da empresa; 

• Desenhar uma solução adequada para cada forma de aplicação do conhecimento 

• Reavaliação constante do processo para verificar se os objetivos estão sendo atingidos; 

• Escolha de uma tecnologia que atenda melhor os objetivos. 
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 Neste contexto os sistemas colaborativos surgem para viabilizar a construção e 

implementação de projetos de GC. 

 “Colaboração quer dizer trabalhar juntos para gerar um produto que é muito maior do 

que a soma de suas partes. Os colaboradores desenvolvem uma compreensão 

compartilhada que é muito mais profunda do que a que eles poderiam ter desenvolvido 

trabalhando por conta própria (...). O poder é tão grande que, a menos que você já o tenha 

experimentado, é realmente difícil de compreender. O processo se vale da sagacidade e 

conhecimento coletivos e até do inconsciente dos colaboradores. Este poderoso fenômeno 

esta se tornando um requisito para competir eficazmente no mercado atual.” HILLS (apud 

O’Brien 2003). 

 Desta forma equipes devem ser estruturadas como um departamento de uma empresa, 

mas não precisam trabalhar numa mesma localização física, pode ser uma equipe virtual, uma 

equipe cujos membros trabalham nas tarefas as quais estão colaborando e não por localização 

geográfica ou filiação a uma organização (O’BRIEN, 2003) 

 Para isso estas equipes acessam de suas estações de trabalho localmente ou 

remotamente, os servidores onde estão os softwares de colaboração e os bancos de dados dos 

projetos. (Figura 2.4) 

 
Figura 2.4 – Estrutura de um sistema colaborativo 

 Sicsú (2005) diz que “Quando se fala em sistemas colaborativos não pode deixar de 

falar em groupware e workflow, pois estão intrínsecos ao entendimento sobre os sistemas 

colaborativos.” 

 Os groupwares permitem que os membros das equipes acessem ao mesmo momento, 

em momentos diferentes, no mesmo lugar ou em lugares diferentes, as informações sobre os 
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projetos, comuniquem idéias, compartilhem recursos e coordenem os esforços do trabalho 

(O’BRIEN, 2003). 

 O groupware destina-se tornar significativamente mais fácil a comunicação e 

coordenação das atividades dos grupos de trabalho, e cooperação entre os usuários finais, 

fornecendo ferramentas de software (Figura 2.5) para comunicações eletrônicas, conferências 

eletrônicas e administração do trabalho em colaboração. (O’BRIEN, 2003). 

    

Groupware para Colaboração nas 
empresas 

   
       
       
       
       
                    
               

Ferramentas de 
Comunicações 

Eletrônicas 

 

Ferramentas de 
Conferências 
Eletrônicas 

 
Ferramentas de 

Administração do 
Trabalho em 
Colaboração 

 

Sistemas de 
Interação 

   
   
   
   

           
* Correio Eletrônico (E-
Mail) 

* Conferência por dados * Agendamento e 
programação 

* Comunidades 
virtuais 

* Correio de Voz (Voice-
Mail) 

* Conferência de voz * Administração de 
atividades e projetos 

* Comunidades 
práticas 

* Fax * Videoconferência * Sistema de fluxo de 
trabalho (work flow) * GED  

* Editoração de Páginas * Fóruns de Discussão * Compartilhamento de 
documentos 

* Coordenação e 
Colaboração 

* Telefone * Sistemas de Bate-
Papo 

* Administração do 
conhecimento   

* Pager * Sistemas de Reuniões 
Eletrônicas      

Figura 2.5- Groupware para comunicações eletrônicas, conferências e trabalho em colaboração fornece 
ferramentas de softwares colaborativos. Fonte: Adaptado de O’BRIEN 2003 

 Os groupwares contribuem para o atendimento essencial da gestão do conhecimento 

com a formação e/ou consolidação cultural da empresa, cultura esta constituída da formação 

de todo seu conhecimento tácito, que muitas vezes está concentrado em poucas pessoas, 

sujeito a ser perdido em caso de “turn-over”, passando a armazená-lo, disseminá-lo e 

compartilhá-lo de forma organizada e com acessos controlados (SICSÚ, 2005). 

2.2. Intranet 

2.2.1. Introdução sobre Intranet 

Segundo O’Brien (2003) há uma grande mudança na tecnologia da informação em que 

executivos, acadêmicos e tecnólogos concordam com unanimidade, que é o crescimento 
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explosivo da internet e das tecnologias e aplicativos afins, causando impacto nos negócios, na 

sociedade, e sobre a própria tecnologia da informação.  

Ainda segundo ele a internet está mudando o modo como as empresas são operadas e 

as pessoas trabalham, como a tecnologia da informação apóia as operações empresariais e 

atividades de trabalho do usuário final, com isso ela se tornou uma plataforma vital de 

telecomunicações para comunicações eletrônicas, para a colaboração e o comercio eletrônico 

entre as empresas, seus funcionários, clientes, fornecedores e parceiros comerciais. 

As empresas estão se tornando empreendimentos cada vez mais interconectados com a 

utilização de intranets dentro da empresa e através da internet e outros tipos de rede com seus 

clientes e parceiros comerciais.  

Segundo Teixeira (2000) a tecnologia intranet está tornando muito mais barata a 

implantação de sistemas de suporte ao conhecimento. O processo de gestão do conhecimento 

pode ter como ferramenta de suporte um sistema de informações baseado em tecnologia web, 

formando um núcleo de uma intranet para a organização. 

As tecnologias de internet e intranet têm apresentado propostas interessantes para 

comunicação entre comunidades de práticas afins. Novas formas de registro e transmissão de 

conhecimento têm surgido e sido aplicadas nas organizações. (TEIXEIRA, 2000) 

Mendes (2005) conceitua a intranet como uma poderosa ferramenta de comunicação 

que melhora as relações e promove a integração empresa-funcionário e entre funcionários, 

facilita a divulgação de informações e o compartilhamento de recursos e habilidades, agiliza a 

implantação de processos, além de uma forte influência na redução de custos operacionais. 

A intranet pode ser considerada então uma poderosa ferramenta de comunicação que 

influencia positivamente a relação empresa/funcionário, facilita a divulgação de informações, 

agiliza a implantação de processos, promove a integração dos funcionários, favorece o 

compartilhamento de recursos e habilidades, além de ter forte influencia na redução de custos 

operacionais. 

2.2.2. Vantagens competitivas com a utilização de tecnologia da informação 

O’Brien (2003) diz que o uso das tecnologias da informação muitas vezes resulta no 

desenvolvimento de aplicações que ajudam a empresa a obter vantagens estratégicas no seu 

ramo de atividade, podendo destacar:  

• Estratégias de custo, onde utilizando a tecnologia da informação consegue reduzir seus 

custos, de seus clientes e fornecedores;  
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• Estratégias de diferenciação, utilizando a tecnologia da informação para diferenciar 

seus produtos e serviços dos seus concorrentes, fazendo com que seus clientes 

percebam que o produto tem características e benefícios exclusivos;  

• Estratégias de inovação, introduzindo produtos e serviços exclusivos utilizando a 

tecnologia da informação, seja modificando seus processos, seja modificando o modo 

de realizar seus negócios como utilizar uma intranet para melhorar a velocidade e 

forma de colaboração entre equipes interfuncionais. 

As empresas devem evoluir da chamada empresa tradicional para a empresa baseada 

na informação, onde o compartilhamento das informações e o trabalho cooperativo são os 

principais focos da estratégia de gestão (figura 2.6) (figura 2.7). (REZENDE, 2003) 

A redução de custos é um fator importante na adoção de intranets, seguindo esta idéia, 

empresas estão substituindo a publicação de documentos em papel, informativos, catálogos e 

manuais da empresa, por versões eletrônicas destes documentos, publicando na sua intranet 

(O’BRIEN,2003). 

Ainda segundo ele, é fácil e rápido aprender a utilizar um navegador para acesso a 

intranet, pois muitos funcionários já utilizam para acesso a rede internet, com isso os custos 

de treinamento e desenvolvimento de aplicações para a intranet são baixos, particularmente 

para comunicação, colaboração, e compartilhamento de informações. 

 
Figura 2.6 – Equipes virtuais interagindo com a utilização de intranet.  

Fonte: O’Brien adaptado de Markin et.al. 
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Figura 2.7 – Maneira tradicional e utilizando uma intranet para compartilhamento de informações.  

Fonte: O’Brien adaptado de Bowles et.al. 

2.2.3. Arquitetura de uma intranet 

Uma vez que as intranets são como redes internet dentro das organizações, elas 

dependem de todas as tecnologias da informação utilizadas na internet. 

As empresas que utilizam intranets devem ter instaladas redes cliente/servidor 

TCP/IP, TCP é o protocolo de rede que permite que um computador enderece e envie dados 

de forma confiável a outro computador e o IP é o protocolo que trata do endereçamento, e 

seus respectivos hardware e software, como navegador, sistemas de segurança e 

gerenciamento de rede, ferramentas de criação e desenvolvimento de páginas web, servidores 

de banco de dados e a rede internet (O’Brien,2003), na figura 2.8 são apresentados os 

componentes da arquitetura de uma intranet padrão. 
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Figura 2.8 – Arquitetura de uma intranet padrão –  
Fonte: O’Brien adaptado de Fitzgerald et.al. 

2.2.4. Processo de desenvolvimento de uma intranet 

Segundo Rezende (2003), o desenvolvimento de um projeto, sistema ou software deve 

ser elaborado em equipe, que deve ser multidisciplinar, adequada para cada projeto e cada 

empresa, respeitando suas políticas e pode sofrer alterações no decorrer de cada fase. 

Para Rodriguez et al. (apud Gonçalves, 2005), o processo de desenvolvimento para 

web pode ser decomposto em dois sub-processos: 1) o subprocesso de autoria (auth), o qual 

cria a estrutura hipermídia; e 2) o subprocesso de desenvolvimento de infra-estrutura (inf), o 

qual providencia a integração com base de dados, desenvolvimento em linguagem de 

programação e integração com outros sistemas. 

Segundo Gonçalves (2005), o aspecto a ser ressaltado no modelo apresentado na 

figura 2.9 é a separação do processo de desenvolvimento nos dois subprocessos, o que 

permite o desenvolvimento em paralelo das atividades de autoria e infra-estrutura, o 

detalhamento destes subprocessos pode ser visto nas tabelas 2.1 e 2.2.  

Ainda segundo ele no subprocesso de infra-estrutura, na fase de análise, não é 

necessário o uso de estrutura de navegação, uma vez que o mesmo é desenvolvido no 

subprocesso de autoria. 
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Figura 2.9 – Processo de desenvolvimento para web.  
Fonte: GONÇALVES (2005) adaptado de Rodriguez et al. (2002) 

Tabela 2.1 – Fluxo de trabalho no sub-processo.de autoria  
Fonte: GONÇALVES (2005) adaptado de Rodriguez et al. (2002) 
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Tabela 2.2 – Fluxo de trabalho no sub-processo.de infra-estrutura  
Fonte: GONÇALVES (2005) adaptado de Rodriguez et al. (2002) 
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O sistema intranet deve ser desenvolvido em três camadas: de interface, de lógica/ 

regras de negócio e de banco de dados. (GONÇALVES, 2005) 
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Os aplicativos utilizados para desenvolvimento, servidor web e banco de dados, devem 

ser analisados caso a caso, pois depende dos recursos que serão implementados, a quantidade 

de acessos, a necessidade de velocidade nas respostas, entre outros fatores. 

Gonçalves (2005) diz que durante o projeto algumas funções têm que ser definidas, 

como: 

• Projetista web, cuja função no projeto é ser responsável pelo planejamento da 

aplicação, gerenciamento das equipes, fazer a ponte entre os aspectos funcionais e 

estéticos e o planejamento da arquitetura da informação, navegabilidade, 

usabilidade, interatividade e conteúdo. 

• Web designer, responsável pela concepção do visual da aplicação, planejamento e 

criação de mídias, definição de cores, tipografia, aplicação de logomarca, criação 

dos elementos htmls das páginas, ícones, imagens de fundo e expressa o layout e 

aparência das páginas. 

• Analista de banco de dados faz a concepção lógica e física da estrutura de dados da 

aplicação, implementa o banco de dados, define e implementa as store procedures 

que encapsulam as funcionalidades de interação da aplicação com a camada de 

dados. 

O autor ainda diz que o processo de desenvolvimento, pode ser dividido em 4 fases: 

• Levantamento de requisitos preliminares, onde é feito todo o levantamento de 

requisitos junto ao cliente ou pessoas chave da empresa cliente, estes requisitos 

devem ser documentados através de documentos textuais. Ainda na fase de 

levantamento, e já com os requisitos documentados, inicia-se a fase de criação do 

protótipo não-funcional, onde são definidas as interfaces, estrutura de navegação, 

estrutura do banco de dados, inicialmente em papel e depois já no padrão que foi 

escolhido para o desenvolvimento. 

• Protótipo não-funcional, segunda etapa do desenvolvimento, onde envolve toda a 

equipe de desenvolvimento deste projeto e da empresa cliente, etapa onde são 

feitas várias interações para refinamento do protótipo já iniciado na fase anterior, 

nesta fase também são feitos os ajustes dos gráficos adequando a estrutura 

pretendida, validações com os funcionários para mais ajustes. 

• Implementação, nesta fase o analista de BD gera e aplica os scripts do banco de 

acordo com as funcionalidades já levantadas. Então é gerado o protótipo funcional, 

onde o projetista web recebe os layout e páginas modelo geradas e codifica na 

linguagem selecionada no início do projeto, integrando em seguida com o banco 

de dados. 
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• Refinamento, fase que também conta com todos os envolvidos no projeto, e é 

colocado em produção, onde a operação é monitorada e são feitos os ajustes finais. 

O processo aqui definido apresenta algumas características: o trabalho de 

desenvolvimento pode ser feito em paralelo, separando o processo de autoria do de infra-

estrutura, podemos incluir e excluir papeis/funções do projeto, e a utilização de protótipos 

deixa o projeto mais interativo. 

2.2.5. Diretrizes para implementação 

Rezende (2003), diz que a composição moderna dos sistemas empresariais ultrapassa a 

convenção simplória de entrada, processamento e saída, que está dividida em outros 

componentes, como objetivo, ambiente, recursos, componentes humanos, função, 

procedimentos, e gestão do sistema. 

Analisando cada item destes podemos então definir as diretrizes para desenvolvimento 

e implantação da intranet visando atender a necessidade da gestão do conhecimento. 

� Quanto aos objetivos, eles devem ser relatados, formalizados, caracterizados, 

chamados de objetivos reais, devem expressar claramente os requisitos funcionais 

do sistema. 

� Quanto ao ambiente, é a definição do local onde o sistema executa suas funções, 

devendo considerar tanto o ambiente interno como o externo, o físico e o lógico.  

� Quanto aos recursos, definição dos meios necessários para que o sistema cumpra 

suas funções, infra-estrutura lógica e de tecnologia. Um fator importante 

relacionado aos recursos é a previsão da quantidade de acessos esperados, para 

definição de um servidor para hospedar a intranet com capacidade de 

processamento que atenda esta demanda, evitando problemas no seu 

funcionamento e principalmente não ter atraso nas respostas. 

� Quanto aos componentes humanos, temos que definir qual o público alvo desta 

intranet, se ela será disponibilizada só para o público interno e/ou será 

disponibilizada também uma área restrita para os clientes. O público pode ser 

dividido na seguinte taxonomia primária:  

• Empregado  

• Cliente  

• Parceiro de negócio 

Com a definição do público pode ser definido o layout, as cores, os tipos de 

recursos gráficos e animações, sua codificação para poder ser visualizado nos 
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navegadores mais utilizados do mercado e também deverá ter condições de 

acessibilidade e usabilidade. 

� Quanto à função do sistema é a definição das atividades que o sistema se propõe a 

fazer, atendendo à execução de seus requisitos funcionais e à geração dos produtos 

e serviços necessários. 

� Quanto aos procedimentos do sistema são as atividades que antecedem e sucedem, 

ou ainda, paralelas à função principal do sistema, necessárias à preparação para 

funcionamento, como a preparação dos dados institucionais que serão inseridos: 

missão da empresa, telefones úteis, e-mails dos departamentos, informações sobre 

as parcerias firmadas. 

A gestão do sistema compreende a administração, análise dos produtos e serviços, 

retro alimentação, controles e avaliação de qualidade e atendimento aos requisitos funcionais 

como: 

• Deverá ser disponibilizado para os funcionários e clientes um login de acesso a 

intranet, com acesso restrito as informações relevantes ao usuário.  

• Deverão ser criados os formulários e templates para inclusão dos dados, obrigando 

o funcionário a classificar e preencher de forma correta o cadastro. 

• Deverá ser implantada uma política de incentivo e bonificação para que os 

funcionários mantenham a base do conhecimento e a intranet abastecida.  

2.3. Construção Civil 

A Indústria da Construção é um setor de grande importância no desenvolvimento do 

país, tanto do ponto de vista econômico pela diversidade de atividades do seu ciclo de 

produção que gera consumo de bens e serviços de outros setores, como do ponto de vista 

social pela capacidade de absorção da mão-de-obra. 

Muitos setores da economia vêem a construção civil como uma atividade atrasada, que 

emprega um grande contingente de mão-de-obra e adota procedimentos obsoletos para a 

realização de seus produtos. Realmente, durante anos foi caracterizada por grande desperdício 

de materiais, por deficiência de mão-de-obra qualificada e por condições de trabalho precárias 

gerando grande incidência de acidentes e de doenças ocupacionais. 

De acordo com Santos (1997), na década de 1990, quase todos os ramos da produção 

industrial acataram as mudanças e aperfeiçoaram os processos, técnicas e métodos, visando 

sempre uma produção mais bem realizada e enxuta, com custos reduzidos e produtos de 

melhor qualidade. Especificamente na indústria da construção civil, a autora observou um 

repentino esforço de modernização, pois este setor era caracterizado como atrasado 
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tecnologicamente. Até o termo “indústria da construção civil” merece especial atenção, pois 

segundo a mesma, “a indústria da construção civil terá muito que se desenvolver a fim de ser 

apropriadamente chamada de indústria. Seus processos comumente adotados, longe de serem 

industriais, são ao contrário, bastante artesanais. Coloca-se tijolo sobre argamassa, e essa 

sobre novo tijolo, um a um. Ademais, todas as tentativas de modernização, racionalização, 

transformação e estruturação dos processos produtivos que atingiu os demais segmentos 

industriais, parecem não terem sido absorvidas pelas empresas do ramo da construção civil”. 

Entretanto, a necessidade de obter as certificações ISO e a consciência das vantagens 

em investir na organização do canteiro e na racionalização, planejamento e controle da 

produção, tem mudado o quadro. 

Silva (1999), consultora do CTE (Centro Tecnológico de Edificações) ressalta: “A 

construção civil tinha, (...), uma lógica de produção de grande empreendedora, em que o custo 

de produção não era determinante da competitividade da empresa. Portanto não havia razão 

para o emprego de tecnologias novas, racionalizadoras, de alta produtividade, permanecendo-

se, então, com a tecnologia tradicional. (...) No entanto, esse quadro mudou radicalmente, (...), 

as empresas tiveram que procurar saídas alternativas; com a abertura do mercado, as pressões 

sobre os preços tornaram-se crescentes; com o Código de Defesa do Consumidor, o mercado 

se tornou mais exigente. Pressionadas por essa série de fatores que exigem ganhos contínuos 

de eficiência, as empresas passaram a ter que ser viáveis pelo lado da produção, e assim 

buscar novas tecnologias e criar as condições gerenciais para usá-las”. 

Nessa direção, Barros e Villarouco (2006) colocam que no setor de edificações, apesar 

de existirem diferenciais significativos entre todas as formas de planejamento, a grande 

maioria converge para fins comuns como estabilizar e garantir o fluxo de trabalho contínuo, 

ganhando velocidade para obter como resultado o desenvolvimento e o término da obra dentro 

das projeções de prazo e custo. Para isso, o planejamento é essencial. Porém, ele nem sempre 

é feito de maneira coerente e realista, procurando atingir um nível de perfeição que acaba por 

torná-lo estático e inflexível. Além disso, pesquisas realizadas apontam que muitas das 

dificuldades surgidas numa obra durante a sua execução são devido ao enorme abismo 

existente entre quem planeja e o operário que executa o serviço, criando margem para 

distorções e perda de eficiência. 

2.3.1. A construção civil no estado de Pernambuco 

Nesse segmento, Pernambuco vem se destacando em crescimento quantitativo. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE contabiliza 5.549 construtoras atuando 

no Nordeste, das quais 1.010 estão em Pernambuco, quantitativo menor apenas em relação a 
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Bahia (1.417). O Estado ocupa quase 42,4 mil pessoas em obras, responsáveis pela realização 

de 2,4 bilhões de serviços em 2006, gerando cerca de R$ 380 milhões em salários pagos. 

"O Nordeste Brasileiro conseguiu diferenciar-se do cenário nacional e manteve a vice-

liderança no país como a região que mais executa obras na construção civil e mais emprega 

trabalhadores no setor. Enquanto as grandes empresas do segmento - com mais de 250 

empregados - perderam espaço na execução de obras nos últimos dez anos (caíram de 71,1% 

para 64% no índice de participação), a atuação das construtoras nordestinas cresceu de 12,9% 

para 15,1%." (VERÇOZA, 2008). 

Os resultados da Pesquisa que analisa a dinâmica do mercado imobiliário da Região 

Metropolitana do Recife revelaram que em Abril de 2008 os negócios permaneceram 

aquecidos, com o Índice de Velocidade de Vendas do Mercado Imobiliário - IVV atingindo 

7,2%. Tal desempenho levou a média dos quatros primeiros meses de 2008 a 8,9%, resultado 

bem superior ao de igual período de 2007 (5,3%). 

No que diz respeito às ofertas a pesquisa revelou crescimento de 38,4% frente ao mês 

de março, com o volume total alcançando 5.731 unidades, maior patamar desde março de 

2004 (FIEPE, 2008). 

Já no que tange as questões de organização da produção e iniciativas de melhorias, 

dados do SINDUSCON-PE (2007) indicam que 1.447 empresas de construção têm 

certificação válida pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-

H) no Brasil, entre estas, 173 pertencem à região Nordeste, das quais 76 empresas são 

pernambucanas.  

Casado (2007), em sua pesquisa para o SINDUSCON-PE (2007) sobre “As estratégias 

empresariais e perspectivas de ações das empresas de construção civil que alcançaram a 

certificação ISO” diz que “As empresas certificadas de Pernambuco contribuem com cerca de 

36% do total de certificações da região Nordeste e 4,3% do Brasil, ocupando destacada 

posição na região, já que é o estado do Nordeste com o maior número de construtoras 

certificadas”. 

Muitas têm investido ainda na adoção de softwares de planejamento e controle da 

produção e na implementação de tecnologias inovadoras nos processos. 

2.3.2. Tecnologia da Informação e comunicação na construção civil 

Santos (2002) diz que existe um grande potencial para a utilização da TI na indústria 

da construção dado o tamanho do setor e suas características de uso intensivo de informação, 

aliado a atual ineficiência de comunicação e baixa produtividade. Ele completa que também 

existem barreiras a serem superadas, tais como: os profissionais da área cujas limitações 
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referem-se à sua formação e aspectos culturais no tocante à TI ou inovações em geral e a falta 

de padronização na comunicação. 

O mesmo autor ainda diz que as características do setor no qual as empresas são 

grandes, fragmentadas e diversificadas também constituem fator importante que dificulta a 

introdução eficiente da TI. Por outro lado, os gestores da indústria da construção civil 

normalmente não compatibilizam a estratégia de negócio das empresas com a implantação das 

tecnologias de informação. 

A informação é uma matéria-prima para as companhias na era da informação, é 

ingrediente essencial para a produção de documentos, execução de tarefas e geração de novos 

conhecimentos. Na indústria da construção, o tratamento do fluxo de informações entre os 

vários agentes multidisciplinares dentro de todo o processo é um dos fatores críticos para o 

sucesso do empreendimento (SANTOS, 2003). 

Ainda segundo Santos (2003), “a falta de tratamento no fluxo das informações nos 

processos de construção pode causar problemas de atrasos nos prazos, baixa produtividade e 

qualidade e aumento substancial nos custos”. 

Num processo de construção simples, centenas de documentos são gerados, como 

plantas, pedidos de materiais, memorandos, fotos, especificações, atas de reunião entre outros, 

e a utilização de um sistema de informação é importante para organizar todos estes 

documentos. 

No dia a dia da construção civil ocorrem eventos imprevisíveis e inesperados, fazendo 

com que os profissionais se deparem com situações em que a solução deve ser desenvolvida 

ou encontrada. 

Situações estas que já podem ter sido vivenciadas por outros membros da construtora, 

e se as soluções estivessem documentadas e disponíveis a todos, poderia permitir maior 

agilidade na resolução indicando com isso a necessidade da criação de técnicas para registrar 

e documentar este conhecimento (SANTIAGO, 2002). 

O armazenamento destas informações em um banco de dados agrega um grande valor, 

fazendo com que cada vez mais membros da organização tornem-se participantes�e o utilizem 

com grande freqüência (BOLLMANN, 2003).�

2.3.3. A criação do conhecimento na construção civil 

Segundo Franco (2001), as empresas não têm normas e padrões escritos sobre as 

tarefas, a formação da mão-de-obra é realizada na obra e é realizada através de troca de 

experiências do engenheiro que repassa as informações para o mestre-de-obras e este para os 

operários, que tem suas carteiras ‘classificadas’ de acordo com o julgamento do seu 

desempenho pelos superiores. 
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Oliveira (apud Franco, 2001) diz que em relação ao conhecimento dos operários, eles 

só sabem que amanhã vão continuar a executar o que iniciaram hoje, usando apenas o 

conhecimento adquirido nos anos de experiência, não conhecendo o projeto que estão 

desenvolvendo, as metas da empresa, ou mesmo o cronograma que deve ser cumprido. 

Segundo Mucillo (apud, Franco, 2001), o saber construído e acumulado do trabalhador 

em forma de cultura, é considerado uma competência do operário Os modelos de pensamento 

são construídos através dessa cultura e as atividades cognitivas desenvolvem-se através desses 

modelos. O trabalhador da construção sabe fazer seu trabalho porque aprendeu dentro dessa 

lógica a substituir a escrita pela repetição das ações, pela rotina. 

O profissional que é capaz de comunicar-se e permitir a troca de informações entre os 

vários níveis hierárquicos poderá, entre outras atividades, realizar análises de dados, 

comparações, classificar e registrar todas as informações que possam influenciar a tomada de 

decisão, convencer seus empregados para compartilhar mais informações, conhecimentos e 

insights (FREITAS et al. 2001)  

Precisa-se criar um ambiente produtivo, mas acima de tudo, seguro e saudável na 

construção, e isso passa por uma aprendizagem, por uma estruturação dos conhecimentos dos 

trabalhadores e da empresa. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.  Caracterização da pesquisa 

Baseado em uma entrevista com um engenheiro de uma das construtoras, que falou 

sobre os problemas de comunicação interna e a falta de documentação das ocorrências, onde 

perdiam muito com a saída de funcionários, perdendo assim o capital intelectual e as 

tecnologias desenvolvidas, foi feita a definição do tema a ser estudado. 

Esta entrevista contribuiu para a definição da pesquisa, elaboração do questionário e 

desenvolvimento do protótipo. 

Na metodologia foram adotados os meios de investigação: pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. 

Esta pesquisa pode se classificada como aplicada, pois destina a investigar o emprego 

de intranets para aplicação da GC nas construtoras e desenvolver um protótipo de uma 

intranet para as empresas de construção civil. 

Para a pesquisa de campo foram coletados dados nos escritórios e obras de 

construtoras do Recife, investigando a existência e como funciona a comunicação, as práticas 

da gestão do conhecimento e se utilizam intranets. 

O universo estudado foram empresas da construção civil no setor de edificações de 

Pernambuco, a população foi às construtoras da região metropolitana do Recife, as amostras 

intencionais foram às construtoras que responderam ao e-mail solicitando a participação na 

pesquisa. 

O trabalho adotou o estudo de caso, que segundo YIN (2001) tem como finalidade 

estudar um fenômeno no contexto geral, onde foram abordadas cinco empresas de construção 

civil do setor de edificações da região metropolitana do Recife, selecionadas por critério de 

facilidade de acesso e bom conceito no mercado. Devido à restrição de tempo a amostra não 

pôde ser maior. 

Os questionários foram enviados para as pessoas que mais conheciam os processos das 

empresas, e os selecionados foram os diretores, gerentes, e engenheiros das obras, visando à 

melhor identificação das características estudadas em cada uma delas, dos dez questionários 

enviados, cinco foram respondidos. 

O questionário serviu para verificar a situação atual das construtoras nos quesitos 

comunicação interna, gestão do conhecimento e conhecer o perfil da construtora. 
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A experiência do autor em projetos e administração de intranets foi considerada para a 

definição e desenvolvimento do protótipo, que foi desenvolvido, mas não foi aplicado em 

uma construtora real. 

3.2. Instrumento e forma de coleta de dados  

Para coleta de dados foram utilizadas as técnicas de interrogação: o questionário e o 

formulário. Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por 

escrito pelo pesquisado. Formulário é definido com a técnica de coleta de dados em que o 

pesquisador formula as questões previamente e anota as respostas (GIL, 2007)  

As principais regras para elaboração de um questionário segundo Gil (2007) são: 

• Não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de 

forma mais precisa por outros instrumentos; 

• As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa; 

• A pergunta não deve sugerir respostas; 

• As perguntas devem referir-se a uma única idéia de cada vez; 

• Cuidados especiais devem ser tomados em relação à apresentação gráfica do 

questionário, tendo em vista facilitar seu preenchimento; 

• O questionário deve conter uma introdução que informe acerca das razões que 

determinaram a realização da pesquisa e da importância das respostas para 

atingir seu objetivo. 

Segundo Gil (2007), quase todas as recomendações feitas com relação à elaboração do 

questionário valem, igualmente, para o formulário, todavia na aplicação deste, o pesquisador 

estará presente e é ele quem registra as respostas. Da mesma forma, os cuidados exigidos na 

entrevista devem ser observados na aplicação do formulário. 

O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário adaptado do modelo utilizado 

por Carvalho (2006) em sua tese, e teve questões fechadas onde o entrevistado escolhe as 

respostas do tipo: sim, não e não sei, questões de múltipla escolha e questões abertas. 

O questionário utilizado foi elaborado de forma que atendesse os objetivos propostos 

na pesquisa, e aplicado somente no nível gerencial da empresa tanto nesta forma, de 

questionário estruturado, como na de entrevistas, e divido em cinco blocos com um total de 

35 questões, cujas descrições de cada bloco seguem abaixo: 

Informações gerais da empresa e do entrevistado: visando conhecer a estrutura e como 

é organizada a empresa, o perfil do entrevistado, e formação acadêmica. 

Aspectos sobre a comunicação da empresa: identificando como é feita a comunicação 

entre as obras, às obras e a construtora, entre seus departamentos, e da construtora para seus 
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clientes e quais os pontos fortes e fracos do modelo utilizado, se tem algum projeto de 

mudança e qual, e opinião do respondente sobre qual seria a forma ideal de comunicação para 

a empresa. 

Aspectos sobre a Gestão do Conhecimento na empresa: com a empresa armazena e 

gerencia o conhecimento explicito, se são aplicadas as práticas de GC na empresa, quais os 

benefícios e resultados atingidos, qual a opinião do respondente sobre as práticas de GC. 

Aspectos sobre a utilização de sites e intranets: se tem implantado ou em projeto uma 

intranet para a empresa, quais os resultados após a implementação e qual o investimento 

estimado. 

3.2.1. A coleta de dados  

O contato com as construtoras pré-selecionadas foi feito por telefone e por e-mail, 

onde foi apresentada a natureza da pesquisa e sua importância, identificando a instituição de 

ensino e o entrevistador, quais os objetivos da pesquisa, informando a não identificação da 

empresa no trabalho.  

O trabalho de coleta de dados foi conduzido de duas formas, uma através de aplicação 

do questionário que pode ser visto no apêndice 1 deste trabalho de forma presencial e outra 

por meio eletrônico no qual o questionário foi enviado por e-mail para os entrevistados, que 

foram respondidos e enviados de volta, em seguida foi feito um contato por telefone com os 

entrevistados para melhor compreensão das respostas. 

3.3. Análise e interpretação dos dados  

Com os dados coletados, a próxima etapa consistiu na tabulação dos dados e geração 

dos gráficos, feitos na ferramenta Microsoft Excel 2003, e em seguida, na análise e 

interpretação destes dados.  

O referencial teórico foi essencial para realizar as comparações entre a base teórica e 

os dados obtidos na pesquisa. 

Com os resultados já consolidados, iniciou o desenvolvimento do protótipo, utilizando 

os pontos fracos verificados para definir quais serviços iriam ser desenvolvidos. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação dos questionários e das 

entrevistas realizadas, demonstrando-os através de gráficos. 

E a análise destes resultados foi a base para o desenvolvimento do protótipo, cujos 

serviços implementados foram os indicados como mais importantes e necessários.  

Inicialmente foi traçado o perfil da empresa com dados sobre número de funcionários, 

tempo de existência no mercado, quantidade de obras em andamento e o tipo dos seus 

empreendimentos, em seguida é traçado um perfil do respondente ainda nos aspectos gerais. 

No aspecto comunicação, temos os meios de comunicação utilizados pela construtora, 

seja entre a obra e o escritório como entre departamentos, o quanto é eficiente a comunicação 

interna em todos os seus níveis, quais adotam o compartilhamento das informações e 

incentivo à documentação. 

No aspecto utilização de site e intranet, verificou-se qual o percentual das construtoras 

pesquisadas têm implantados e em funcionamento pleno. E existindo, se é de fácil utilização, 

se tem base de conhecimento disponível e se possui algum mecanismo de busca para estas 

informações, o investimento que é feito e quem é responsável pelo desenvolvimento e 

atualização, se tem integração com o sistema de gestão da empresa e outros serviços como 

bate-papo. 

No aspecto da Gestão do Conhecimento, se fazem alianças com outras empresas para 

troca de informações, tecnologias e conhecimentos, se existe um procedimento formal para 

documentação e divulgação dos dados da empresa para seus funcionários, se existe e como é 

tratada a GC, se é estimulada a criatividade, inovação e compartilhamento do conhecimento 

para seus funcionários, se os projetos são documentados e disponibilizados, se no caso dos 

problemas são criadas varias soluções e documentadas disponibilizando em seguida para 

todos e se existe e são tratados indicadores da GC na empresa. 

4.1. Análise das empresas estudadas 

Para esta pesquisa foram consultadas cinco empresas de construção civil do setor de 

edificações do Recife. 

A construtora X, fundada em 19 de agosto de 1969, iniciou suas obras trabalhando 

para o Governo estadual e federal na cidade do Recife e no interior do estado de Pernambuco. 

Posteriormente, passou a efetuar serviços dentro do ramo imobiliário através de 

incorporações de grandes prédios, tendo executado até hoje mais de 2.000 apartamentos com 
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diferentes tamanhos e padrões. Seu atual sucesso de vendas deve-se à implantação da 

racionalização da construção, que evita os desperdícios de materiais, e consegue assim, 

oferecer aos clientes um bom produto com preços altamente competitivos. 

Atualmente, possui um nome conceituado junto à população pernambucana pelo fato 

de cumprir todas as metas e prazos pré-estabelecidos. (fonte: site da construtora X) 

A construtora Y fundada em 1978, faz parte de uma holding composta por nove 

empresas atuantes nos ramos de comércio de madeiras e afins; incorporação; construção 

imobiliária; entre outros. 

Com uma média que ultrapassa 60.000 m² já construídos, os seus empreendimentos – 

edifícios residenciais e comerciais –, estão voltados para todas as classes, distribuídos pelos 

seguintes bairros: 

Arruda, Boa Viagem, Campo Grande, Candeias, Casa Forte, Espinheiro, Graças, 

Iputinga, Janga, Madalena, Rosarinho e Piedade. 

Sua incursão pela Internet é um investimento em qualidade e serviço. Com uma 

atuação marcada pela modernidade, a empresa está utilizando esta nova mídia para divulgar 

seus produtos e aperfeiçoar a comunicação com seus clientes. 

Com todos esses anos de experiência no mercado, a construtora Y visa cada vez mais 

a melhoria dos empreendimentos, e todos os serviços prestados. (fonte: site da construtora Y) 

A construtora Z tem uma vasta área de atuação, atua na área industrial, com a 

construção de galpões, instalações hidrosanitárias, estações de tratamento de efluentes 

químicos, reservatórios e pisos de alta resistência, na área comercial, com restaurantes, 

hospitais, consultórios, lojas, faculdades, escolas e galerias, e na área residencial com 

residências e condomínios, desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do nordeste. Esta em 

fase de implantação de uma política de qualidade visando a obtenção da certificação NBR 

ISO  2001:2000.  

O atendimento personalizado, pontualidade e rigoroso controle de qualidade são as 

algumas das características que fazem com que a Construtora Z se destaquem no segmento da 

construção e reforma de edificações em geral. (fonte: site da construtora Z)  

A construtora W foi fundada em julho de 1978 com a missão de oferecer produtos de 

alto valor agregado, e diferenciando-se pela experiência e capacidade de desenvolver 

processos contínuos para elevar a qualidade de suas obras e a satisfação dos clientes e 

colaboradores. 

Atualmente, a Construtora W dedica-se à construção de condomínios verticais e 

horizontais, além de oferecer o serviço de consultoria em engenharia civil. 
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Com mais de 34 obras realizadas entre edifícios residenciais, casas, industrias de 

cimento, de vidro, têxtil e de azulejos, parques aquáticos, escritórios diversos e ginásio de 

esportes. Atualmente tem 4 edifícios residenciais e um empresarial em andamento. (fonte: site 

da construtora W) 

A construtora K está há 28 anos em atividade e desde 2003 certificada na ISO 

9001:2000, já alcançou a marca de 2.300 unidades imobiliárias construídas, em construção e 

em lançamento, localizados nos mais diversos bairros do Recife, sempre construindo com 

qualidade, superando as expectativas dos clientes através da melhoria contínua da qualidade. 

(fonte: site da construtora K) 

Abaixo temos os resultados já consolidados da aplicação dos questionários nas 

empresas citadas acima. 

Quanto à quantidade de funcionários das empresas estudadas (Figura 4.1), 80% têm 

mais de 100 funcionários. 

 

0%0%

20%

80%

Menos de 10

Entre 11 e 50

Entre 51 e 100

Mais de 100

 
Figura 4.1 – Número de funcionários da empresa 

De acordo com o tempo de atividade (Figura 4.2), é possível identificar que as 

empresas analisadas têm muito tempo de mercado, onde 80% delas têm mais de 20 anos de 

atividades. 
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Figura 4.2: Tempo de existência da empresa. 

Das empresas estudadas, 80% prezam pela qualidade e preferem ter menos obras e 

produzi-las com qualidade, entrando na faixa de 2 a 5 obras em atividade no momento da 

entrevista, e uma delas que trabalha com obras de todo tipo, das pequenas reformas até 

construção de edifícios, diversificou bastante e executa entre 6 e 10 obras concomitantemente 

(Figura 4.3). 
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20%0%0%

Menos de 2 obras

De 2 a 5 obras

De 6 a 10 obras

De 11 a 20 obras

Mais de 20 obras

 
Figura 4.3: Quantidade de obras em atividade no estado de PE.  

Das empresas estudadas, 20% trabalham exclusivamente com obras para classe alta e 

alto padrão de qualidade, 60% com obras para a classe média e média alta, e o outros 20% 

atende a todas as faixas, pois trabalha com obras desde reformas a construção de edifícios, sua 

atividade é bastante diversificada (Figura 4.4). 
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Figura 4.4: Tipo de empreendimentos da empresa.  

Devido à questão ser do tipo aberta, e baseados nas respostas, os cargos foram 

tabulados em engenheiro, administrador e sócio-executivo. Conforme mostra o gráfico abaixo 

(Figura 4.5) temos como pessoa-chave nos processos nas empresas: 40% são administradores, 

outros 40% são engenheiros e os 20% restantes são os sócio-executivos.  

40%

40%

20% Engenheiro

Administrador

Sócio-Executivo

 
Figura 4.5: Cargo dos entrevistados. 

Quanto ao sexo dos entrevistados (Figura 4.6), foi detectada uma incidência maior de 

pessoas do sexo masculino 60% e 40% feminino. Os entrevistados do sexo feminino foram 

uma administradora e uma engenheira. 
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Figura 4.6: Sexo dos entrevistados 

Analisando a idade dos entrevistados (Figura 4.7), verificou-se que 80% está na faixa 

entre os 31 e 40 anos, alguns destes trabalhando na empresa desde o início das atividades, e 

20% na faixa entre 20 e 30 anos. Neste caso foi um funcionário com menos tempo de empresa 

e formado há aproximadamente 2 anos.  

0%

20%

80%

0%0%

Maior que 20 anos

Entre 20 e 30 anos

Entre 31 a 40 anos

Entre 41 a 50 anos

Acima de 50 anos

 
Figura 4.7: Idade dos entrevistados 

Quanto ao grau de escolaridade (Figura 4.8) foi verificado que todos têm nível 

superior, um deles já tem especialização na área de gestão e outro está concluindo o mestrado 

profissional em economia, área de finanças e investimentos. Todos os que cursaram pós-

graduação contaram com o apoio financeiro das empresas. Este é um indicador que tem 

grande influência para empresas baseadas no conhecimento ou que pretendem utiliza-lo como 

estratégia empresarial. 
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Figura 4.8: Escolaridade do entrevistado 

No tempo de empresa (Figura 4.9) 60% dos entrevistados têm mais de 10 anos de 

atividades na empresa, e 20% deles tem menos de um ano atividades na empresa. 

20%

20%

60%

Menos de 1 Ano

Entre 1 e 10 anos

Mais de 10 anos

 
Figura 4.9: Tempo de empresa do entrevistado. 

Na eficiência na comunicação em todos os níveis organizacionais (Figura 4.10), 40% 

de sim e 60% de não. Duas das empresas têm sérios problemas na comunicação interna. Na 

entrevista feita com uma delas, foi dito que várias tentativas de implantação de formas de 

comunicação mais eficiente foram frustradas, inclusive de uma intranet, que foi desenvolvida, 

mas nunca implementada devido a falta de pessoal e choques com a cultura da empresa. 
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Figura 4.10: A comunicação na empresa é eficiente em todos os níveis organizacionais  

Conforme gráfico (Figura 4.11) abaixo se vê que em 80% das empresas entrevistadas 

as informações ficam concentradas em determinados níveis e não são compartilhados com o 

restante da empresa.  

A única que tem um processo de compartilhamento de informação e conhecimento 

utiliza uma forma bem simples e não eficiente, neste caso, toda documentação gerada nas 

obras é enviada para um funcionário do escritório da construtora que consolida as 

informações, armazena no servidor central em pasta compartilhada para todos os funcionários 

com acesso só para leitura e repassa para todas as obras, mas não tendo um controle efetivo 

das versões dos documentos. 
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Figura 4.11: As informações são compartilhadas, existe um amplo acesso por parte de todos os funcionários, à 

base de dados e conhecimento da organização. 
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Conforme gráfico (Figura 4.12) abaixo, 60% das empresas não têm nenhuma rotina 

formal de documentação dos processos e tecnologias da empresa.  

Umas pensam em desenvolver esta área a fim de tornarem mais competitivas no 

mercado, visto que o atraso nas obras ocorre muitas vezes, por falta deste compartilhamento 

de tecnologias, o que interfere diretamente nas vendas. 

40%

60%

0%

Sim

Não

Não Sei

 
Figura 4.12: Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação do conhecimento e tecnologia 

existente na empresa. 

 

 

De acordo com o resultado desta questão (Figura 4.13), os meios de comunicação mais 

utilizados são: o formulário (21%), o telefone fixo (21%), o celular (21%) e o e-mail (16%), 

os outros meios são menos utilizados e alguns só utilizados por uma das empresas. 

Uma das empresas já chegou a utilizar o MSN e Skype para comunicação, mas não 

utiliza mais devido a problemas com empregados que não estavam utilizando da forma correta 

e muitas vezes atrapalhando as atividades. 

O fax e o memorando foram os recursos já abolidos sendo trocados por envio de e-

mails. 
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Figura 4.13: Meios de comunicação da empresa. 

Todas as empresas entrevistadas (Figura 4.14) possuem um site para o público 

externo, com informações institucionais e sobre suas obras, alguns com baixa freqüência de 

atualização. 
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Figura 4.14: Possui site para público externo. 

Como mostrado no gráfico abaixo (Figura 4.15), 80% delas tem sites para clientes, 

uma ainda em desenvolvimento e as outras tem uma área no próprio site da empresa com 

acesso exclusivo ou não para os clientes onde eles podem acessar o andamento, manuais e 

fotos da obra. 

Algumas têm um sistema para pós venda onde o cliente pode abrir chamados para 

reparos e reclamações sobre seu imóvel. 
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A única que não tem site para clientes em funcionamento, foi a primeira a desenvolver 

este acesso, mas nunca foi colocado em funcionamento por falta de funcionários para 

atualizar o sistema e por isso a direção da empresa suspendeu o projeto. 

80%

20%

0%

Sim

Não

Não Sei

 
Figura 4.15: Possui site para acesso exclusivo dos clientes. 

Das empresas entrevistadas (Figura 4.16) apenas uma possui intranet ou site para 

acesso exclusivo dos funcionários, mas não foi possível fazer um estudo desta devido a ser 

restrita só para funcionários da empresa. Algumas pensam em desenvolver, mas nenhuma 

medida efetiva foi tomada ainda para este fim, por falta de orientação, de pessoas para 

manutenção e administração ou porque não tem orçamento previsto para a ação. 
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Figura 4.16: Possui intranet para acesso exclusivo dos funcionários 

Conforme visto nas questões anteriores e baseados nos comentários feitos pelos 

entrevistados, as empresas ainda têm problemas com a comunicação interna e externa. 
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Uma das empresas entrevistadas devido à classe social que atende, a classe alta, tem 

uma comunicação diferenciada com seus clientes, onde a comunicação é bem direcionada e 

de forma bem pessoal. No ambiente interno estão implantando novas e mais eficientes formas 

de comunicação e trabalhando com a cultura da empresa neste aspecto. 

Em outra empresa a comunicação é feita de forma eficiente dentro dos níveis 

hierárquicos, mas quando em diferentes níveis a situação ainda não é adequada. 

 

Na questão de fácil acesso aos documentos corporativos por uma intranet (Figura 

4.17), a resposta de todas foi não, apesar de uma ter uma intranet, este serviço ainda não foi 

implementado, e as outras não tem intranet. 

Mas baseado nos comentários feitos durante as entrevistas, todas acham importante ser 

desenvolvido e implementado algo do tipo. 
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Figura 4.17: A intranet provê acesso fácil aos documentos corporativos  

Na questão de a intranet possuir mecanismos de busca incorporados (Figura 4.18), a 

resposta de todas foi não, apesar de uma ter uma intranet, este serviço ainda não foi 

implementado, e as outras não tem intranet. 

Mas baseado nos comentários feitos durante as entrevistas, todas acham importante ser 

desenvolvido e implementado algo do tipo. 
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Figura 4.18: A intranet possui um mecanismo de busca integrado  

Sobre recursos de workflow implementados na intranet (Figura 4.19), a resposta de 

todas foi não, apesar de uma ter uma intranet, este serviço ainda não foi implementado, e as 

outras não tem intranet. 

Mas de acordo com as entrevistas algumas acham importante ser desenvolvido e 

implementado algo do tipo, pois atualmente são utilizados outros aplicativos off-line para 

recursos de workflow. 
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Figura 4.19: A intranet oferece recursos de workflow  

Todas as empresas responderam não na questão de facilidade de acesso ao mapa do 

conhecimento na empresa (Figura 4.20), apesar de uma ter uma intranet, este serviço ainda 

não foi implementado, e as outras não tem intranet, mas na entrevista todos comentaram que 

deveriam ter algo do tipo. 
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Figura 4.20: A intranet provê acesso fácil ao mapa de conhecimento.  

De acordo com 60% dos entrevistados não existe custos de manutenção para a 

intranet, pois não tem implementada (Figura 4.21), e 40% dos entrevistados não tem acesso a 

este tipo de informação. 
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Figura 4.21: Os custos de manutenção e desenvolvimento da intranet são suficientes para assegurar uma 

evolução sustentável da intranet. 

Todas as empresas responderam não (Figura 4.22), apesar de uma ter uma intranet, as 

informações ainda não são atualizadas corretamente, mas todos concordaram que isso seria 

uma premissa básica, visto que se não fosse uma ferramenta confiável, com informações 

exatas só iria atrapalhar o andamento dos trabalhos. 



Capítulo 4  Resultado da Pesquisa 
 

0%

100%

0%

Sim

Não

Não Sei

 
Figura 4.22: A intranet possui informações exatas e atualizadas  

Todos têm empresas terceirizadas para desenvolver seus sites (Figura 4.23), mas 

algumas sem contrato de atualização. 
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Figura 4.23: Por quem é feito o desenvolvimento dos sites e intranets das empresas  

Na questão de possuir serviços como acesso a documentos e sistemas de gestão pela 

intranet (Figura 4.24), 80% das empresas respondeu não, mas de acordo com os entrevistados, 

o acesso aos documentos e a integração com os sistemas administrativos para acesso em 

qualquer obra seria um facilitador nos processos administrativos e na troca de informações. 
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Figura 4.24: A intranet possui serviços como: acesso ao ERP e outros serviços como chats e acessos a 

documentos. 

A única das empresas pesquisadas que tem intranet, ainda esta em fase inicial de 

utilização, e não fez nenhum comentário, as restantes não possuem intranet implantada por 

vários motivos, os principais são: falta de investimento, falta de pessoal para administrar, 

altos preços cobrados pelos terceirizados e cultura da empresa que precisa ser modificada. 

 

No processo de socialização do conhecimento, experiências são compartilhadas e o 

conhecimento tácito e habilidades técnicas são criados. De acordo com o gráfico (Figura 4.25) 

abaixo, 80% das empresas entrevistadas desenvolvem parcerias com outras empresas para 

compartilhamento de informações e experiências. 
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Figura 4.25: A organização desenvolve parcerias e alianças com outras instituições, visando adquirir e 

compartilhar informações 
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No caso do questionamento sobre a disseminação do histórico, crenças, valores e 

missão das empresas, 60% delas (figura 4.26) indicaram que possuem algum procedimento de 

comunicação interna com esta finalidade.  
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Figura 4.26: A organização possui procedimentos para comunicar sua missão valores, significados comuns e 

crenças compartilhadas. 

Das empresas entrevistadas 40% têm procedimentos formais para a gestão do 

conhecimento gerado na empresa (Figura 4.27), seja por documentos que são gerados nas 

obras, consolidados por funcionários e disponibilizados para todos em arquivos publicados na 

rede interna ou impressos, seja na forma de reuniões periódicas com os funcionários onde são 

compartilhadas as experiências e gerado uma documentação sobre o assunto abordado.  
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Figura 4.27: A organização possui uma estratégia escrita de GC alinhada com os objetivos empresariais 

Sobre a cultura organizacional estimular os departamentos a criatividade, 

experimentação, inovação, colaboração e compartilhamento de conhecimento, 80% das 
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empresas (Figura 4.28) concordam que o aprendizado deve fazer parte do cotidiano da 

empresa, pois a incorporação de novos conhecimentos melhora a capacidade de ação. 
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Figura 4.28: A cultura organizacional estimula a criatividade, experimentação, inovação, colaboração e 

compartilhamento de conhecimento entre os departamentos. 

A transferência de conhecimento e experiências entre os funcionários em todos os 

níveis é estimulada por 80% das empresas (Figura 4.29). 

Segundo Nonaka & Takeuchi (1997), a internalização é o método em que os membros 

da organização passariam a vivenciar o resultado prático no novo conhecimento, ou seja, 

desenvolveriam um conhecimento operacional. 
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Figura 4.29: A organização estimula os funcionários mais experientes a transferirem seus conhecimentos para 

os novatos ou menos experientes  

Das empresas entrevistadas 60% têm procedimentos formais para documentação de 

seus projetos (Figura 4.30), os documentos gerados são disponibilizados em forma de 
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arquivos armazenados no servidor com acesso para os funcionários, ou impressos e enviados 

para as obras, que armazenam estes projetos em seus arquivos. 
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Figura 4.30: A organização documenta seus projetos, disponibilizando o acesso às essas informações. 

O procedimento de coletar informações em diversas fontes e documentos para 

solucionar problemas é feito por 60% das empresas entrevistadas (Figura 4.31). 
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Figura 4.31: A organização coleta extensivamente informações para gerar múltiplas opções e soluções 

alternativas para seus problemas.  

Das empresas entrevistadas 40% já utilizam de ferramentas e indicadores para avaliar 

os resultados do processo de GC (Figura 4.32), as outras não têm meios de quantificar ou 

qualificar suas iniciativas de GC. 
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Figura 4.32: A organização mensura os resultados de suas iniciativas de gestão do conhecimento através de 

indicadores qualitativos e quantitativos  

A gestão do conhecimento nas empresas entrevistadas ainda esta em fase inicial, 

algumas tem ou estão implantando algumas das práticas de GC, mas de uma forma que a 

atualização dos dados não é on-line e de forma descentralizada. 

Todos os entrevistados foram de acordo que se tivessem uma ferramenta ou sistema 

onde pudessem consultar as informações com uma forma on line e para cadastro das 

informações seria o ideal. 

4.1.1. Diagnóstico  

Das empresas pesquisadas, 80% tem mais de 20 anos de atividade e atuam em diversas 

áreas das construção civil, mas principalmente no setor de edificações residencial.  

Todas têm o foco na qualidade, desde os pequenos trabalhos até as grandes obras, e 

em uma delas o foco os empreendimentos para classe alta e alto padrão de qualidade. 

Para uma melhor identificação e qualidade nas respostas, foi direcionada a aplicação 

do questionário aos diretores, administradores e engenheiros que conheciam mais os 

processos e com mais tempo de empresa, apesar de ter tido um entrevistado com menos de um 

ano de trabalho, neste quesito temos que 60% dos que responderam o questionário tem mais 

de 10 anos de empresa. Neste sentido, verificando se a empresa é vista do ponto de vista de 

seus diretores, administradores e engenheiros como uma empresa cujo conhecimento é tido 

como ativo corporativo e que entende a necessidade de geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado 

dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis. 

Na análise sobre a comunicação interna, foi detectado que a comunicação é um fator 

crítico, 60% delas têm problemas com a comunicação interna e ainda estão em fase inicial de 

análise para uma solução, e os outros 40% tem ou estão implantando novas e mais eficientes 

formas de comunicação e paralelamente trabalhando na cultura da empresa sobre este aspecto, 

verificando assim que a utilização de uma ferramenta como uma intranet com serviços de 



Capítulo 4  Resultado da Pesquisa 
 

avisos, mensagens, notícias e disponibilização das informações de varias formas vai contribuir 

para resolver este problema. 

No aspecto comunicação com os clientes, uma das empresas pesquisadas se destaca 

devido ao foco no mercado de alta classe, que demanda uma comunicação mais pessoal e 

diferenciada e a utilização de uma intranet seria um diferencial, facilitando o acesso para os 

clientes de todas as informações de suas obras. 

Outro dado verificado na pesquisa foi que as informações ficam concentradas em 

determinados níveis da empresa e não são compartilhadas, dado este que mostra que  estas 

empresas indo contra os conceitos de gestão do conhecimento de Nonaka & Takeuchi, onde 

criação do conhecimento organizacional, deve ser entendida como um processo que amplia 

organizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o como parte da 

rede de conhecimentos da organização. 

O meio utilizado por uma delas para compartilhamento de informações é 

disponibilizar os documentos em pasta compartilhada no servidor da empresa, com acesso 

restrito pela rede interna, caso os engenheiros da obras precisem de algum projeto ou 

informação, têm de solicitar para que seja enviado por e-mail ou por outros funcionários, o 

problema neste procedimento é não existir o controle das versões dos documentos.  

Na documentação formal dos processos e tecnologias da empresa, 60% delas 

informaram que não tem ou não utilizam, tendo como resultado atrasos nas obras provocados 

por problemas cuja solução já foi encontrada, e a falta de documentação deste problema com 

sua solução gerou nova pesquisa e análise para uma solução. Perdendo com isso o registro de 

informações que poderiam ser integralizadas ao capital intelectual da empresa, confirmando 

que a empresa que não desenvolve ferramentas e apóia grupos de funcionários a trocar 

experiências, registrar de alguma forma seu dia-a-dia, suas práticas, criatividade, produção de 

novas idéias e soluções, estará indo contra a gestão do conhecimento. 

As formas de comunicação mais utilizadas são os formulários, o telefone fixo, o 

celular e o e-mail. O fax foi muito utilizado antigamente, sendo trocado pelo e-mail. 

Mensageiros instantâneos como MSN e Skype já foram utilizados, mas atualmente 

desativados, pois além de serem utilizados para conversas entre funcionários estavam sendo 

utilizados para bate papos com amigos, atrapalhando os trabalhos. Verificamos com isso que 

as formas de comunicação utilizadas são as comuns, básicas e distribuídas, sem o conceito de 

informações centralizadas. 

Todas as empresas possuem uma página na internet aberta ao público externo, com 

informações institucionais e sobre suas obras, alguns com baixa freqüência de atualização, 
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entretanto 80% delas têm sites para clientes, onde eles podem acessar o andamento, manuais e 

fotos da obra. 

Um sistema de abertura para chamados de suporte e reparos também é utilizado por 

uma das empresas, onde o cliente pode abrir chamados para reparos e reclamações sobre seu 

imóvel e a construtora pode acompanhar através dos dados e gráficos como esta o 

atendimento, podendo então tomar medidas pro ativas para ajustar os procedimentos e tempo 

de atendimento do suporte. Analisando os processos internos a empresa pode busca pontos 

nos processos de negócio em que o conhecimento possa ser utilizado como vantagem 

competitiva. 

Os entrevistados quando questionados sobre os benefícios de um sistema intranet 

onde os documentos e projetos estivessem disponíveis de forma centralizada e sempre com 

versões atuais e com os recursos de pesquisa a uma base de conhecimento, foram unânimes 

em concordar com a necessidade de tal ferramenta, concluindo que as práticas de gestão do 

conhecimento podem trazer vantagens competitivas para a empresa. 

Em uma delas um sistema intranet foi desenvolvido, mas não funcionou devido à falta 

de incentivo por parte da empresa e pessoas para administrar, em outra foi encontrada uma 

intranet em funcionamento, as outras restantes já pensaram ou fizeram projetos, mas nenhuma 

medida efetiva foi tomada neste sentido, seja por falta de orientação, de visualização dos 

benefícios que seriam conquistados e do diferencial de mercado. Verificamos com isso que a 

intranet ainda não é considerada pela empresa como uma poderosa ferramenta de 

comunicação, que facilita a divulgação de informações, agiliza a implantação de novos 

processos, promove a integração dos funcionários, favorece o compartilhamento de recursos e 

habilidades, além de ter forte influencia na redução de custos operacionais. 

As páginas na internet de todas as empresas foram desenvolvidas por empresas 

terceirizadas, mas algumas não contrato de atualização, mostrando que ter um site e a idéia de 

um sistema intranet não faz parte dos projetos da empresa. 

Um indicador de que a empresa que tem interesse na gestão do conhecimento ou que 

pretende utilizá-lo como estratégia empresarial é o nível de formação acadêmica de seus 

funcionários e o apoio financeiro concedido para treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, de 

especializações, mestrados e doutorados, neste tópico foi detectado na pesquisa que todas as 

empresas utilizam esta política de apoio. 

No processo de criação, compartilhamento do conhecimento e experiências, a 

socialização do conhecimento, criação conhecimento tácito e de habilidades técnicas, já é 

feito em 80% das empresas que desenvolvem parcerias com outras empresas para 

compartilhamento de informações e experiências. 
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Quando o assunto é disseminação do histórico, crenças, valores e missão das empresas 

60% delas indicaram que possuem algum procedimento de comunicação interna com este 

objetivo e quando se fala em procedimentos formais para a gestão do conhecimento, 40% já 

tem este procedimento formalizado. 

O estímulo à criatividade, experimentação, inovação, colaboração e compartilhamento 

de conhecimento, e transferência de experiências entre os funcionários em todos os níveis 

também faz parte da rotina de 80% das empresas, pois a incorporação de novos 

conhecimentos melhora a capacidade de ação. 

A coleta informações em diversas fontes e documentos para solucionar problemas é 

feito por 60% das empresas entrevistadas e 40% delas utilizam ferramentas e indicadores para 

quantificar ou qualificar suas iniciativas do processo de GC. 

A gestão do conhecimento, novas e mais eficientes formas de comunicação e a 

utilização de intranets para apoio à comunicação e GC ainda estão em fase inicial no setor da 

construção civil. Muito ainda tem que avançar neste sentido. 

4.2. O protótipo 

 Esta intranet foi desenvolvida para uma construtora fictícia chamada Construtora 

RMC, alguns de suas opções estão estáticas e outra dinâmicas, ou seja, já tem sistema de 

gerenciamento. 

 O desenvolvimento desta intranet procura resolver os problemas apresentados nas 

fases anteriores como a comunicação interna que não é eficiente, o armazenamento e gestão 

do conhecimento gerado na empresa. 

4.2.1. Ferramentas, softwares e ambiente utilizados 

 Para o desenvolvimento da intranet foi utilizado o software Macromédia Dreamwaver 

MX, onde foi feita toda a diagramação e codificação do sistema, o Corel Draw e Microsoft 

Photo Editor foram utilizados para digitalização e ajuste das imagens, o banco de dados 

utilizado foi o Mysql 5.0.51 for Windows e o Mysqlfront para administração.  

 A linguagem para desenvolvimento do sistema escolhida foi o PHP, devido à 

facilidade de programação, ter integração com o banco de dados Mysql e ser uma das 

linguagens mais utilizadas para desenvolvimento para web. 

 O ambiente preparado para apresentação do protótipo foi um notebook Toshiba, com 

configuração: processador Intel centrino core duo, com 1GB de memória RAM, 100GB de 

harddisk. 
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4.2.2. Descritivo da intranet e seus serviços 

 O mapa do protótipo da intranet (figura 4.33) mostra a estrutura de navegação, e 

serviços disponíveis. 

 
Figura 4.33 – Mapa de navegação do protótipo da intranet. 

 Na página de abertura da intranet (figura 4.34) o usuário faz a autenticação com 

usuário e senha já cadastrados, tendo acesso aos recursos da intranet associados ao perfil que 

lhe foi definido, atendendo aos requisitos de segurança, onde o acesso deve ser restrito. 

O sistema de auditoria da intranet registra o acesso com dia e hora, contabilizando 

assim os pontos do usuário, que receberá algum prêmio ou bonificação pelo numero de 

acessos no dia, na semana ou no mês, forma muito utilizada pelas empresas para incentivar a 

utilização freqüente da intranet. 
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Figura 4.34 – Página de abertura e autenticação da intranet. 

Nas figuras 4.35 e 4.36 podemos ver a interface, tela da intranet, do usuário, no qual 

este pode acessar as principais informações como avisos que foram registrados para ele, as 

notícias da empresa, sua agenda, o controle do programa de bonificação associado ao numero 

de acessos a intranet e as opções de menus associados ao seu perfil. Atendendo aos requisitos 

de divulgação das informações da empresa e forma de comunicação interna mais eficiente. 

 
Figura 4.35 – Página principal da intranet 
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Figura 4.36 – Página principal da intranet 

No menu empresa conforme podemos ver na figuras 4.37 temos as informações sobre 

a empresa, como histórico, missão, valores, visão, estrutura organizacional, localização e 

contatos. Opção disponibilizada a todos os funcionários atendendo a necessidade de 

divulgação das informações da empresa. 

 
Figura 4.37 – Página principal da intranet - apresentando menu empresa e suas opções.  

Na figura 4.38 temos um breve histórico da empresa, texto sobre o início das 

atividades, quantos anos em funcionamento, prêmios e certificações recebidas, perfil e área de 

atuação. 
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Figura 4.38 – Texto sobre o histórico da empresa – menu empresa 

Na figura 4.39 temos a missão, a visão e os valores da empresa, texto com a missão da 

empresa no setor em que atual, sua a visão e objetivo, e os valores e princípios de sua cultura. 

Estas informações atendem a uma necessidade apontada na questão 28 do questionário 

aplicado nas empresas. 

 
Figura 4.39 – Texto sobre a missão, a visão e os valores da construtora – menu empresa 

Na figura 4.40 temos indicado por um organograma como é sua estrutura 

organizacional, que no caso desta construtora fictícia, temos o diretor com suas quatro 

gerências, a administrativa, a financeira, a de logística e a de engenharia e arquitetura, e seus 

departamentos subordinados. 
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Figura 4.40 – Estrutura organizacional da construtora – menu empresa 

Nas figuras 4.41 e 4.42 temos a relação de todas as localidades em que a construtora 

tem escritório e atua, apresentando mapas para fácil localização e seus endereços, e telefones 

para contato. 

 
Figura 4.41 – Mapas de localização da construtora e suas filiais – menu empresa. 
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Figura 4.42 – Endereços e telefones da construtora e suas filiais – menu empresa. 

No menu obras conforme figuras 4.43 temos opção de consultar as obras em 

andamento e as já realizadas e entregues. Nestas opções são cadastradas todas as informações 

sobre as obras, com algumas diferenças entre as informações das obras em andamento e 

realizadas como por exemplo, nas em andamento temos o controle do PPC e nas realizadas 

temos disponibilizados todos os documentos finais referentes a obra, como projetos, manuais, 

planilhas de custo e lista de fornecedores. 

 
Figura 4.43 – Página principal da intranet - apresentando menu obras e suas opções.  

Na opção de obras em andamento são listadas as obras em construção, uma foto de sua 

fachada e o nome do engenheiro responsável (figura 4.44). 
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Figura 4.44 – Visualização de todas as obras em andamento, com nome da obra e engenheiro responsável – 

menu obras.  

Clicando na foto de uma das obras da figura 4.44, são exibidos os detalhes e 

documentos referentes a esta obra, como descrição detalhada do apartamento e do 

empreendimento, nome e número do CREA do engenheiro responsável, planilhas PPC, tabela 

com o nome das empresas responsáveis por cada parte da construção com nome de seu 

contato e telefones, e fotos da obra. Ver figuras 4.45 e 4.46. 

 
Figura 4.45 – Visualização de todas as informações sobre a obra em andamento selecionada – menu obras. 
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Figura 4.46 – Visualização de todas as informações sobre a obra em andamento selecionada – menu obras. 

Na opção de obras realizadas são listadas as obras já finalizadas e entregues, uma foto 

de sua fachada e o nome do engenheiro responsável (figura 4.47). 

 
Figura 4.47 – Visualização de todas as obras realizadas, com nome da obra e engenheiro responsável – menu 

obra.s  

Clicando na foto de uma das obras da figura 4.47, são exibidos os detalhes e 

documentos referentes a esta obra, como descrição detalhada do apartamento e do 

empreendimento, nome e número do CREA do engenheiro responsável, os documentos finais 

da obra, como manual do proprietário, plantas diversas, documentos com a lista dos 

fornecedores e materiais utilizados, tabela com o nome das empresas responsáveis por cada 

parte da construção com nome de seu contato e telefones, e fotos diversas da obra. Ver figuras 

4.48 e 4.49. 
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Figura 4.48 – Visualização de todas as informações sobre a obra realizada selecionada – menu obras.  

 
Figura 4.49 – Visualização de todas as informações sobre a obra realizada selecionada – menu obras.  

No menu Área do Conhecimento (figura 4.50) são disponibilizados documentos 

diversos da construtora, inclusive áudio, vídeo e imagens, os projetos de suas obras e uma 

pesquisa a base de conhecimento da construtora, parte mais importante para o processo de 

gestão do conhecimento, onde as experiências e casos ocorridos nas obras são documentados 

e disponibilizados a todos e servindo de base histórica para consulta.  
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Figura 4.50 – Página principal da intranet - apresentando menu área do conhecimento e suas opções. 

Na base de documentos (figura 4.51) são disponibilizados os projetos, as normas 

sejam internas ou regulamentares, formulários diversos, e documento sobre os processos 

internos. Todos estes documentos disponibilizados na intranet podem ser acessados por todos 

os usuários, de acordo com seu perfil, em qualquer lugar com acesso a internet, facilitando 

assim a distribuição de forma centralizada às versões sempre atualizadas dos documentos. 

 
Figura 4.51 – Lista dos documentos disponibilizados na área do conhecimento – menu área do conhecimento 

Na base de projetos (figura 4.52) são disponibilizados os projetos separados por obra. 

Servindo aos engenheiros e gestores como base para consulta a todos os projetos mais 

recentes de todas as obras, evitando a pesquisa nos arquivos em papel e problemas com a 

utilização de projetos desatualizados. 
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Figura 4.52 – Lista dos projetos disponibilizados na área do conhecimento – menu área do conhecimento. 

Na figura 4.53 mostra o sistema de busca à base de conhecimento da construtora, onde 

ficam armazenados todos os problemas, eventos/ocorrências das obras, com dados sobre o 

problema e a solução adotada, com fotos, fluxogramas, normas, dados de quem encontrou a 

solução. 

 
Figura 4.53 – Área de pesquisa a base de conhecimento da construtora – menu área do conhecimento. 

A figura 4.54 mostra o resultado de uma consulta feita a base de conhecimento, 

utilizando a palavra “elevador”, no resultado são listadas todas as ocorrências e normas 

internas ou regulamentares que tem a palavra elevador em seu cadastro de palavras-chave, 

que no cadastro tem o título de descrição. 
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Para cada ocorrência encontrada, de acordo com os argumentos da pesquisa, são 

exibidas suas palavras chave e uma imagem ou ícone sobre o assunto, facilitando a busca 

dentre as ocorrências listadas.  

Pode haver casos que para o assunto pesquisado não existam normas cadastradas, só 

ocorrências, neste caso é exibido um resultado como mostra a figura 4.55. 

 
Figura 4.54 – Lista das ocorrências e normas encontradas associadas ao tema pesquisado na área do 

conhecimento – menu área do conhecimento.  

 
Figura 4.55 – Lista das ocorrências encontradas associadas ao tema pesquisado na área do conhecimento – 

menu área do conhecimento.  

Feita a consulta e listado o resultado, o usuário clica na ocorrência que desejar e são 

listados todos os problemas cadastrados sobre ela (figuras 4.56 e 4.57), indicando a obra onde 
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ocorreu o problema e o nome do engenheiro da obra. Ficando assim mais fácil a pesquisa e 

em caso de dúvida saber o engenheiro que deve consultar. 

 
Figura 4.56 – Lista dos problemas encontrados associados à ocorrência do tema pesquisado na área do 

conhecimento, assunto: Elevador – menu área do conhecimento.  

 
Figura 4.57 – Lista dos problemas encontrados associados à ocorrência do tema pesquisado na área do 

conhecimento, assunto: cabos – menu área do conhecimento.  

Clicando em uma dos problemas encontrados na pesquisa (figura 4.57) é exibido o 

detalhamento do problema (figura 4.58), com sua descrição, obra em que ocorreu, nome do 

engenheiro responsável pela obra, solução encontrada, materiais utilizados para a solução e 

fotos sobre o assunto ou do problema. 
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Figura 4.58 – Detalhamento do problema selecionado associado à ocorrência do tema pesquisado na área do 

conhecimento – menu área do conhecimento. 

Um dos processos que foram incluídos durante o desenvolvimento da intranet foi o de 

controle das solicitações de suporte e manutenção as obras, sejam as em andamento ou as 

realizadas, sistema este, em que o funcionário ou o cliente podem abrir chamados de suporte 

nas obras. Na figura 4.59 mostra na página principal da intranet onde fica o menu de opções 

de suporte as obras e na figura 4.60 apresenta o formulário que deve ser preenchido, onde 

quem vai abrir o chamado tem que indicar a área responsável e o problema dentro de várias 

opções disponíveis, descrever o problema, selecionar a obra, informar o nome e telefone de 

contato e se for necessário enviar arquivos de fotos o de qualquer outro tipo que facilite na 

identificação e análise da solução, quando confirmar o cadastro será armazenado no banco de 

dados e enviado e-mail para a área responsável indicada no cadastro e para o próprio usuário 

para controle. 

Todos os chamados cadastrados recebem um número identificador, para controle e 

organização da ordem de atendimento. 
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Figura 4.59 – Página principal da intranet - apresentando menu suporte obras e suas opções.  

 
Figura 4.60 – Formulário de cadastro de chamados para manutenção nas obras em andamento ou realizadas – 

menu suporte obras.  

Depois do cadastro realizado, podemos visualizar os chamados na opção consultar 

chamados do menu de suporte obras, nesta página conforme a figura 4.61 temos a relação de 

todos os chamados abertos, em andamento e encerrados, podendo aplicar filtros para melhor 

visualização.  

Para cada chamado de suporte apresentando na consulta é apresentado, o problema, o 

nome do contato e do técnico que esta ou vai atender o chamado, o local ou obra, a data e 

hora de abertura, o status e o SLA – Service Level Agreement, que são indicadores 

previamente cadastrados sobre o tempo de resposta ou atendimento e o tempo de solução para 

cada tipo de problema. 
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Com estes indicadores de SLA (Figura 4.62) gerentes, gestores e clientes podem 

acompanhar como está o tempo de resposta nos atendimentos e baseados nisso tomar medidas 

de controle e fazer ajustes na operação caso sejam necessários. 

 
Figura 4.61 – Lista e status dos chamados para manutenção nas obras em andamento ou realizadas – menu 

suporte obras 

 

Figura 4.62 – Lista e status dos chamados para manutenção nas obras em andamento ou realizadas – menu 
suporte obras 

 

Na intranet tem uma área reservada aos serviços disponibilizados para o usuário, como 

o acesso ao e-mail da empresa pelo webmail, avisos, agenda, aniversariantes do mês e 

telefones e e-mails de todos os usuários, o menu de opções dos serviços podem ser vistos na 

figura 4.63. 
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Figura 4.63 – Página principal da intranet - apresentando menu serviços e suas opções.  

Na opção avisos do menu de serviços, o usuário pode visualizar, incluir e dar 

manutenção nos avisos cadastrados. (Figura 4.64) Na relação dos avisos é mostrado o título e 

uma indicação (novo) quando o aviso foi cadastrado nas últimas 24 horas, quando clicado, 

abre um popup com o nome do autor, a data do cadastro, título e texto do aviso. 

 
Figura 4.64 – Lista dos avisos cadastrados e os links para o formulário de inclusão e manutenção dos avisos – 

menu serviços. 

Na opção agenda do menu de serviços, o usuário pode visualizar, incluir e dar 

manutenção aos compromissos cadastrados (Figura 4.65). Selecionando uma data na agenda é 

listada a relação dos compromissos para aquele dia. No calendário podemos trocar o mês e o 

ano clicando nas setas no calendário. 
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Figura 4.65– Visualização da agenda com os compromissos agendados e os links para o formulário de inclusão 

e manutenção da agenda – menu serviços.  

Na opção aniversariantes do menu de serviços podemos visualizar os aniversariantes 

do mês, com nome, foto, cargo e e-mail (figura 4.66). A data fica no cadastro principal do 

usuário, que é feito pela equipe do RH quando o funcionário ingressa na empresa. 

 
Figura 4.66 – Visualização das aniversariantes do mês com foto, nome, data do aniversário, cargo e email – 

menu serviços.  

Ainda no cadastro do usuário ficam os telefones e email que podem ser consultados na 

opção telefones e e-mails do menu de serviços. Estes dados podem ser vistos conforme mostra 

a figura 4.67. 
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Figura 4.67 – Visualização dos telefones e emails de todos os funcionários da construtora – menu serviços. 

A intranet precisa de um sistema para abastecer suas informações como as notícias, os 

projetos, os documentos, as obras e as ocorrências da área do conhecimento, e o acesso a este 

sistema está disponibilizado no menu Adm da página conforme figura 4.68.  

Nas opções notícias, projetos, documentos e obras, seguindo o padrão da intranet, 

mostra uma página onde são listados os registros já cadastrados e um link para acesso ao 

formulário de inclusão e manutenção. 

 
Figura 4.68 – Página principal da intranet - apresentando menu adm site e suas opções. 

Na figura 4.69 temos as opções de cadastro do menu ocorrências, as próprias 

ocorrências, os problemas e as normas.  
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Figura 4.69 – Página de abertura do módulo de cadastro e manutenção das ocorrências, problemas e normas 

da área de conhecimento – menu adm site.) 

A seqüência de cadastro deve ser sempre na ordem, primeiro a ocorrência, depois 

problemas ou normas, pois os problemas e normas estão associados a uma ocorrência. Uma 

ocorrência pode ter um ou mais registros de problemas e de normas relacionados a ela. 

A figura 4.70 apresenta o formulário de cadastro da ocorrência, com opção para 

manutenção das já cadastradas. 

Para melhor visualização quando apresentados os resultados da pesquisa das 

ocorrências na área do conhecimento, podemos no cadastro da ocorrência incluir um ícone ou 

imagem relacionada. No campo descrição são colocadas as palavras chave relacionadas a 

ocorrência, e que serão utilizadas para a pesquisa a base de conhecimento. 

 
Figura 4.70 – Página de cadastro das ocorrências da área de conhecimento – menu adm site.  
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A figura 4.71 apresenta a página de manutenção das ocorrências, onde é possível 

alterar clicando nela ou excluir marcando o quadrado ao lado do registro e em seguida 

clicando no botão Excluir Selecionados. 

 
Figura 4.71– Página de manutenção das ocorrências da área de conhecimento – menu adm site.) 

Feito o cadastro da ocorrência, temos que cadastrar os problemas a ela associados, 

para isso clicamos na opção problemas (figura 4.72) e é apresentado um formulário de 

cadastro, neste formulário primeiro seleciona a ocorrência, depois digita-se o texto da 

descrição do problema, o nome da obra ou das obras em que aconteceu, a solução ou soluções 

dadas e os materiais utilizados. 

 
Figura 4.72 – Página de cadastro dos problemas associados às ocorrências da área de conhecimento – menu 

adm site. 
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Na figura 4.72 clicando na opção Manutenção, são listados todos os problemas 

cadastrados (Figura 4.73), e como na manutenção das ocorrências, a opção de alterar, clicando 

no problema, ou excluir, marcando o quadradinho do registro que deseja excluir e clicando no 

botão Excluir Selecionados. 

 

 
Figura 4.73 – Página de manutenção dos problemas associados às ocorrências da área de conhecimento – 

menu adm site. 

O cadastro das normas como o dos problemas necessita que já tenha sido feito o 

cadastro da ocorrência, pois a norma também é associada à ocorrência. O acesso a seu 

cadastro pode ser visto na figura 4.73. A figura 4.74 mostra o formulário de cadastro da 

norma, onde primeiro seleciona a ocorrência, depois digita-se o título e a descrição, faz o 

upload do arquivo da norma em formato PDF, e digita o link para a norma caso ela esteja 

disponível na internet. 
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Figura 4.74 – Página de cadastro das normas associadas às ocorrências da área de conhecimento – menu adm 

do site.  

A manutenção do cadastro da norma segue o mesmo padrão da manutenção dos 

problemas, ou altera clicando na norma ou marca o quadradinho do registro que deseja excluir 

e pressiona o botão Excluir Selecionados, ver na figura 4.75 a visualização da página de 

manutenção das normas. 

 
Figura 4.75 – Página de manutenção das normas associadas às ocorrências da área de conhecimento – menu 

adm site. 

Incorporando todas essas funcionalidades em um único sistema web, temos uma 

intranet básica para utilização na construção civil, atendendo as necessidades de eficiente 

forma de comunicação, disponibilização de informações de forma centralizada e confiável, 
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armazenamento e consulta do capital intelectual da construtora na forma de um banco de 

dados de ocorrências e soluções. 

 O acesso é exclusivo para os funcionários da empresa e em determinados casos e 

serviços para os clientes, em qualquer lugar e a qualquer hora por um computador com acesso 

a internet, diminuindo a distância entre as pessoas e disponibilizado informações de forma 

atualizada e centralizada. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1. Conclusões 

Uma memória organizacional bem planejada pode trazer vantagens reais à empresa, 

como reutilização de soluções, armazenamento de histórico de projetos anteriores, bancos de 

problemas e soluções, perguntas e respostas, documentos, bibliotecas virtuais, materiais 

didáticos, entre outras. 

A comunicação interna, a disponibilização das informações e conhecimento, 

armazenamento do capital intelectual também são um dos fatores importantes para o sucesso 

de uma empresa, pois a falta de uma informação ou uma informação errada pode trazer 

inúmeros prejuízos. 

A partir destas análises e da pesquisa realizada, pode-se constatar que as construtoras 

têm vários problemas a resolver, a comunicação interna que não é eficiente, os prejuízos 

causados pelo re-trabalho, e principalmente o fato de estarem perdendo seu patrimônio 

intelectual, devido à falta de documentação e a alta rotatividade dos funcionários que 

trabalham nas obras. 

A solução da intranet vem para solucionar de forma eficiente e centralizada a 

comunicação interna, com a disponibilização dos documentos e projetos e um sistema de 

cadastro e pesquisa na base de conhecimento das empresas de construção civil. 

Para exemplificar e complementar os resultados, foi desenvolvida uma intranet com 

alguns dos serviços básicos e necessários para melhorar a comunicação interna, o 

compartilhamento de documentos e implementação da gestão do conhecimento em uma 

construtora fictícia.  

Apresentando os benefícios que uma intranet pode gerar para as construtoras, sejam 

no assunto da comunicação interna, seja no assunto da gestão do conhecimento. 

Não pôde ser feito uma melhor análise das intranets existentes devido à normalmente 

elas serem de uso exclusivo dos funcionários e clientes e o acesso ou a visualização não ser 

liberado para este tipo de pesquisa e análise.  

Não foi o objetivo do trabalho desenvolver e implementar a intranet em uma 

construtora real devido as restrições já descritas, mas sim preencher uma lacuna que existe 

nesta área de pesquisa acadêmica sobre a gestão do conhecimento na construção civil, 

utilizando ferramentas computacionais, que neste caso foi uma intranet.  
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5.2. Sugestões para trabalhos e pesquisas futuras 

Como sugestão para trabalhos futuros, aplicar este estudo em uma maior quantidade 

de empresas da construção civil, instalar o protótipo da intranet apresentada em uma 

construtora real e fazer uma análise nos aspectos de gestão do capital intelectual, impacto na 

cultura da empresa e a comunicação interna antes e o depois da implantação, determinando 

qual o perfil das equipes, aptidão e nível de capacitação adequados para uma implementação 

de sucesso e para pesquisas futuras aplicar o estudo em outras áreas carentes de gestão do 

conhecimento. 
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APÊNDICE I: Questionário 

 
 

 
“A Intranet como suporte à Gestão do Conhecimento  

em Empresas de Construção Civil” 
 

Esta entrevista tem caráter estritamente acadêmico e confidencial. Os dados aqui coletados 
serão tratados cientificamente com o objetivo simplesmente de conclusão da dissertação do 
aluno Raul Magalhães Cursino. 
 
Data: ____/____/_____ 
 
Empresa: ________________________________ 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA  
 
 

1. Qual o número de funcionários da empresa:  

            Menos de 10    (   ) 

            Entre 11 a 50   (   ) 

Entre 51 a 100   (   ) 

Mais  de 100    (   ) 

 

2. Tempo de existência:  

  Menos de 2 anos   (   ) 

            De 2 a 5 anos    (   ) 

De 6 a 10 anos   (   ) 

De 11 a 20 anos   (   ) 

Mais de 20 anos   (   )  

 

3. Quantas obras a empresa esta atualmente trabalhando no estado de PE? 

  Menos de 2 obras   (   ) 
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De 2 a 5 obras   (   ) 

De 6 a 10 obras   (   ) 

De 11 a 20 obras   (   ) 

Mais de 20 obras   (   ) 

4. Que tipo de empreendimento a empresa trabalha: 

Construção Classe Alta (   ) 

Construção Classe Média (   ) 

Construção Classe Baixa (   ) 

Grande porte ou públicas (   ) 

  Todas as alternativas  (   ) 

 
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ENTREVISTADO 
 
 

5. Cargo: ________________________________________________ 

6. Sexo:      (   ) Masculino   

                       (   ) Feminino 

7. Idade:  

  Menor que 20 anos   (   ) 

            Entre 20 e 30  anos   (   ) 

Entre 31 e 40 anos   (   ) 

Entre 41 e 50 anos   (   ) 

Acima de 50 anos  (   )  

8. Escolaridade:  

   2º Grau    (   ) 

            Técnico    (   ) 

Superior    (   ) 

Especialização   (   ) 
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Mestrado ou Doutorado  (   )  

Em que área para os casos de superior, especialização, mestrado e doutorado: 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Tempo na empresa: __________________ 

 
INFORMAÇÕES SOBRE  A COMUNICAÇÃO  NA EMPRESA 
 
 

10. A comunicação na empresa é eficiente em todos os níveis organizacionais.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

 

11. As informações são compartilhadas, existe um amplo acesso por parte de todos os 

funcionários, à base de dados e conhecimento da organização.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

 

 

12. Há grande disciplina, eficiência e incentivo para a documentação do conhecimento e 

tecnologia existente na empresa.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

 

13. A comunicação das obras com a construtora é feita por: (múltiplas alternativas podem 

ser marcadas) 

(   )  Formulários 

(   )  Cartas   

(   )  Memorandos  

(   )  Enviados por terceiros ou funcionários da empresa. 

(   )  Fax 
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(   )   E-Mail 

(   )  Telefone Fixo 

(   )  Celular 

(   )  Radio RF 

(   )  MSN 

(   )  Skype 

14. A empresa possui um site para acesso do público externo.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

Qual o endereço: _http://________________________________ 

15. A empresa possui um portal onde os clientes têm acesso ao andamento da obra entre 

outras opções.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

Qual o endereço: _http://________________________________ 

16. A empresa possui um portal ou intranet onde todos os funcionários têm acesso a 

diversos serviços, e é utilizado como forma de comunicação.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

Qual o endereço: _http://________________________________ 

17. Comentários sobre as formas de comunicação da construtora.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A INTRANET DA EMPRESA 
 
 

18. A intranet provê acesso fácil aos documentos corporativos, tais como manuais de 

normas, catálogos de produtos, manuais técnicos, bancos de casos e relatórios de 
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projetos.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

19. A intranet possui um mecanismo de busca integrado com recursos como operadores 

lógicos, filtros por categoria, busca baseada em meta dados e filtros de formato de 

arquivo e intervalo de datas.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

20. A intranet oferece recursos de workflow que permitem a monitoração dos processos 

organizacionais e a execução de transações de negócio. 

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

21. A intranet provê acesso fácil ao mapa de conhecimento, permitindo a localização de 

especialistas internos à organização. 

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

22. Os custos de manutenção e desenvolvimento da intranet devem obedecer a um 

orçamento específico, sendo que esse é suficiente para assegurar uma evolução 

sustentável da intranet.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

23. A intranet possui informações exatas, atualizadas e em um nível apropriado de 

detalhamento para que os usuários realizem suas atividades diárias. 

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

24. Por quem é feito o desenvolvimento e manutenção dos sites e intranet da empresa? 

(     ) Equipe interna exclusiva para desenvolvimento web. 

(     ) Funcionários administrativos com conhecimento de programação para web.  

(     ) Empresa terceirizada.   

(     ) Não tem. 
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25. A intranet possui serviços como: acesso ao ERP, mecanismos de busca, acesso às 

fontes não-estruturadas (documentos, manuais, informações sobre produtos), chats e 

acesso a e-mails. 

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

26.  Comentários sobre a utilização da intranet na empresa 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA EMPRESA 
 
 

27. A organização desenvolve parcerias e alianças com outras instituições, visando 

adquirir e compartilhar informações. 

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

28. A organização possui procedimentos para comunicar sua missão valores, significados 

comuns e crenças compartilhadas.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

29. A organização possui uma estratégia escrita de GC alinhada com os objetivos 

empresariais.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

30. A cultura organizacional estimula a criatividade, experimentação, inovação, 

colaboração e compartilhamento de conhecimento entre os departamentos.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

31. A organização estimula os funcionários mais experientes a transferirem seus 

conhecimentos para os novatos ou menos experientes.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

32. A organização documenta seus projetos, disponibilizando o acesso às essas 

informações de maneira fácil e mantém informações atualizadas e organizadas sobre 
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boas práticas de trabalho e lições aprendidas.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

De que forma ? _______________________________________________ 

33. A organização coleta extensivamente informações para gerar múltiplas opções e 

soluções alternativas para seus problemas.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

34. A organização mensura os resultados de suas iniciativas de gestão do conhecimento 

através de indicadores qualitativos e quantitativos.  

Sim (     )  Não (    )  Não Sei (    ) 

35. Comentários sobre a GC na empresa 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________ 
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APÊNDICE II: E-mail enviando aos possíveis entrevistados 

 
 

E-mail enviado aos possíveis entrevistados  
 

Caro (a) Entrevistado, 
  
Estou concluindo meu mestrado em Engenharia de Produção (UFPE) e minha 
dissertação é aplicada na área de construção civil. 
  
O tema é "A Intranet como suporte à Gestão do Conhecimento em Empresas de 
Construção Civil", o objetivo deste trabalho é verificar como esta o cenário nas 
construtoras da região quanto a utilização de intranet e a gestão do conhecimento, 
pois nos estudos iniciais verifiquei que são poucas as que têm algum destes itens 
em operação, mas preciso levantar estes dados e analisar do ponto de vista 
científico. 
  
Gostaria de saber se você pode ser um dos meus entrevistados, ou alguém da sua 
empresa, de preferência um dos gestores. 
 
O nome da construtora não irá aparecer no trabalho, nele será indicada como 
Construtora X. 
  
Quando o trabalho estiver concluído posso enviar uma cópia para você ver o 
resultado. 
  
Segue o questionário que vou aplicar para sua análise, como já falei são dados 
estatísticos, o tempo previsto é de 30 minutos. 
 
No final deste trabalho vou sugerir diretrizes para o desenvolvimento de uma intranet 
para as construtoras, onde podem armazenar os dados para a gestão do 
conhecimento. 
  
Agradeço a sua atenção e aguardo retorno. 
  
  
Raul Magalhães Cursino 
(81) 9971-7877 
raulmc@nlink.com.br 

 


