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RESUMO 

 

A cadeia produtiva de vestuário é de grande importância para a economia brasileira. Está relacionada 

diretamente com a moda e as empresas atuantes nesse segmento possuem estruturas complexas que 

envolve grande número de pessoas, setores, processos e informações. Dentre os setores de uma empresa 

de moda e vestuário, o de compras é o responsável por criar potencialidades estratégicas a partir da 

gestão da cadeia de suprimentos. Em termos de abordagem estratégica organizacional, a Gestão do 

Conhecimento (GC) vem se apresentando como relevante por trazer práticas e ferramentas que 

contribuem para que o conhecimento existente possa ser aplicado e utilizado por um maior número de 

pessoas. Apesar desse potencial estratégico, poucos estudos abordam a relação entre empresas de moda 

e vestuário e a GC, ou, ainda, sobre a aplicação ou utilização da GC pelo setor de compras desse tipo de 

empresa. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar os elementos de GC existentes e indicar 

aqueles adequados às atividades relacionadas ao processo de compras de matérias-primas e 

complementos em uma indústria do setor de moda e vestuário. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

empírica, que se utilizou de um estudo de caso em uma empresa localizada na região Noroeste do Paraná. 

Quanto à forma de abordagem ao problema, é qualitativa do tipo exploratória e análise descritiva. Para 

o estudo de caso foram aplicados três instrumentos para a coleta de dados: a observação do tipo 

sistemática não participante, aplicação de um questionário e a entrevista semiestruturada. O recorte do 

caso foi o setor de compras de matérias-primas e complementos da empresa, que conta com uma equipe 

de aproximadamente 15 pessoas, sendo que o questionário foi aplicado a nove delas e a entrevista foi 

realizada com a coordenadora da equipe de compras. Os dados foram analisados e interpretados por 

meio da análise de conteúdo. Os resultados mostraram os principais elementos de GC existentes no 

processo de compras do caso analisado: os estágios de construção/criação, aplicação, conservação e 

distribuição/compartilhamento de conhecimento; práticas de assistência por auxílio, comunidade de 

prática storytelling e; ferramentas ligadas a lições aprendidas em bancos de dados, gestão de conteúdo, 

gestão de documentos e outros ambientes virtuais, indicando que esses elementos podem ser 

encontrados também em outras empresas do mesmo segmento. Foram indicados o storytelling, 

comunidades de prática, knowledge café, lições aprendidas em bancos de dados e outros ambientes 

virtuais, gestão de documentos e gestão de conteúdo como elementos de GC adequados para atividades 

ligadas ao processo de compras. Observou-se que há a falta de sistematização de processos e que o 

conhecimento existente nesse ambiente é propriamente tácito, mostrando a necessidade de que esse 

conhecimento seja, então, sistematizado, por meio, até mesmo do uso de ferramentas gratuitas para 

empresas com menores recursos. Sugere-se que os dados/resultados aqui encontrados sejam aplicados a 

outros casos de modo a verificar os efeitos dessa aplicação. Indica-se, ainda, a possibilidade para o 

desenvolvimento de um modelo de GC para empresas criativas ligadas à moda e vestuário.  

 

Palavras-chave: Indústria da Moda; Indústria do Vestuário; Gestão do Conhecimento; 

Processo de Compras. 
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ABSTRACT 

 

The clothing production chain is of great importance for the Brazilian economy. It is directly 

related to fashion and the companies operating in this segment have complex structures that 

involve large numbers of people, sectors, processes and information. Among the sectors of a 

fashion and clothing company, purchasing is responsible for creating strategic potential from 

the management of the supply chain. In terms of organizational strategic approach, Knowledge 

Management (KM) has been presented as relevant for coming out with practices and tools that 

contribute to the existing knowledge’s being able to be applied and used by a greater number 

of people. Despite this strategic potential, few studies have dealt with the relationship between 

fashion and clothing companies and KM, or the application or use of KM by the purchasing 

sector of this type of company. Therefore, the objective of this study is to verify the existing 

KM elements and to indicate the suitable ones for activities related to the process of purchasing 

raw materials and complements in a fashion and clothing industry. It is a research of an 

empirical nature, which used a case study in a company located in the Northwestern region of 

Paraná. As for the approach to the problem, it is qualitative of the exploratory type and 

descriptive analysis. For the case study, three instruments were used to collect data: the 

observation of the systematic non-participant type, the application of a questionnaire and the 

semi-structured interview. The cut of the case was the raw materials and complements sector 

of the company, which has a staff of approximately 15 people, and the questionnaire was 

applied to nine of them while the interview was conducted with the purchasing team 

coordinator. Data were analyzed and interpreted through content analysis. The results showed 

the main KM elements in the purchasing process of the analyzed case: the stages of 

construction/creation, application, conservation and distributing/sharing knowledge; aid 

assistance practices, storytelling and communities of practice; tools linked to lessons learned in 

databases, content management, document management and other virtual environments, 

indicating that these elements can also be found in other companies in the same segment. 

Storytelling, communities of practice, knowledge café, lessons learned in databases and other 

virtual environments, document management, and content management were identified as 

suitable KM elements for activities related to the purchasing process. It was observed that there 

is a lack of systematization of processes and that the existing knowledge in this environment is 

properly tacit, showing the need for this knowledge to be systematized by the use of free tools 

for companies with fewer resources. Data/results found here are suggested to be be applied to 

other cases in order to verify the effects of this application. It is also indicated the possibility 

for the development of a KM model for creative companies related to fashion and clothing. 

 

Palavras-chave: Fashion Industry; Clothing Industry; Knowledge Management; Purchasing 

Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria do vestuário é um importante segmento sob a perspectiva econômica do 

Brasil, também nomeada de indústria da confecção ou de moda, considerando a confecção 

como um dos processos produtivos, neste trabalho se utiliza o termo moda e vestuário para 

tratar sobre essas empresas. O setor do vestuário é o segundo maior empregador da indústria de 

transformação, sendo que o Brasil conta com um parque produtivo que abarca em torno de 30 

mil empresas, estas que somadas produzem aproximadamente 5,3 bilhões de peças de vestuário. 

O faturamento dessas indústrias chegou a US$ 36,2 bilhões no ano de 2015 (ABIT, 2016) e 

estima-se que em 2017 o faturamento ultrapasse os US$ 40 bilhões (ABIT, 2017). Esses 

números tornam o país o quarto maior parque produtivo de vestuário do mundo. 

Face aos números esse tipo de negócio apresenta outras informações que merecem 

atenção, principalmente quando associados ao seu modo de produção. Em primeiro lugar essas 

empresas necessitam de produtos inovadores para se manterem no mercado, e isso se dá por 

meio das tendências de moda, consequentemente o fator tempo é um dos mais prejudiciais para 

essas empresas. Associado ao tempo destaca-se que seus produtos devem ser ofertados em um 

variado mix de produtos, que apresentam diferenciações muitas vezes sutis, ocasionando o 

emprego de um grande número de matérias-primas de diferentes fontes de fornecimento e uma 

linha de produção com diversos processos e pessoas envolvidas.  

Neste cenário ainda, destaca-se a imprevisibilidade de demanda, uma vez que para atuar 

em um mercado altamente competitivo as indústrias se antecipam tanto na aquisição de 

materiais quanto na produção de lotes mínimos de produção. Como consequência a isso as 

próprias tendências de moda ou a situação do mercado podem contribuir para que as apostas e 

a efetivação das vendas sejam imprevisíveis (MARTINS, 2013; MACCHION, et al., 2014). 

O número de envolvidos e de informações transitando em uma indústria ligada ao setor 

do vestuário é grande. Um mesmo produto pode passar por quantos processos forem necessários 

até que se torne objeto de desejo do consumidor final. Logo, esses processos vão criando 

relacionamentos entre setores e indivíduos gerando um grande número de informações, que 

caso sejam perdidas ou sofram ruídos podem ocasionar grandes prejuízos para estas empresas 

(BARCARO, 2008; BAXTER, 2000; JONES, 2005). 

As estratégias utilizadas pelas empresas para atender a seus objetivos organizacionais 

são flexíveis, no entanto, a maioria das organizações não é capaz de produzir todos os ativos 

necessários para compor seus processos produtivos. Neste sentido faz-se necessário a criação 

de parcerias entre empresas para a aquisição dos ativos necessários (bens ou serviços) que são 
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estabelecidas pelo setor de compras (TACCONI et al., 2014). As empresas de modo geral 

perceberam a importância desse setor como função estratégica na produção de valor e na 

integração da cadeia de suprimentos.  

Dentre as atividades consideradas básicas, como a emissão de pedidos de compra e as 

atividades de pesquisa e gestão da cadeia de suprimentos, o setor destaca-se por ser o elo entre 

empresas fornecedoras e geradora de demanda. No setor do vestuário um comprador 

dificilmente terá uma cadeia de abastecimento enxuta, pois devido ao tipo de negócio cada item 

tende a ser adquirido de uma fonte diferente de fornecimento (ALVAREZ, 2004; LEENDERS; 

FEARON, 2008; TACCONI, et al., 2014). 

O setor de compras necessita de uma grande quantidade de informações, que devem ser 

confiáveis e adquiridas de forma ágil, para realizar suas atividades (YANG; QI; LI, 2015). 

Considerando um grande número de setores envolvidos no processo de desenvolvimento de 

produto o responsável pelas compras necessita conhecer todo o processo de modo a explorar 

sua rede de relacionamentos tornando as informações ali existentes válidas (MACCHION et 

al., 2014). De acordo com Davenport e Prusak (2005), a análise complexa de informações vem 

a se tornar conhecimento, por meio da validação de dados existentes em um determinado 

contexto, o setor de compras de uma empresa de moda e vestuário é um ambiente favorável a 

criação de novos conhecimentos, levando em conta aspectos como a estrutura do processo de 

compras, as relações ali estabelecidas e as especificidades das empresas de moda e vestuário. 

A gestão do conhecimento (GC) vem sendo utilizada como um fator estratégico nas 

organizações modernas. Criar e utilizar novos conhecimentos passou a ser um recurso para a 

criação de valor e para as empresas se manterem no mercado, principalmente por meio da 

inovação (DALKIR, 2011). A literatura indica que o conhecimento inicialmente está na 

“mente” dos indivíduos e então a GC, por meio de suas atividades, irá fornecer os meios para 

que esse conhecimento venha a ser utilizado por um número maior de indivíduos (DALKIR, 

2011; KROGH; ROOS, 1995). Marchi e Nardin (2009) sugerem que a transferência de 

conhecimento auxilia empresas criativas (ligadas à moda e ao vestuário) na execução de suas 

atividades proporcionando soluções para alinhar a variedade de processos ao curto ciclo 

produtivo. 

A GC é composta de atividades ou elementos que proporcionam a sistematização do 

conhecimento existente em uma organização. Para este trabalho os elementos utilizados são: os 

ciclos – que tem a função de acompanhar uma ação relacionada ao conhecimento localizando a 

extensão de suas atividades por meio de estágios; os modelos – que tem a função de promover 

os estágios relacionados ao conhecimento utilizando-se da relação entre pessoas e o ambiente; 
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ferramentas – que utilizam-se de instrumentos para promover a existência do conhecimento e; 

as práticas – que são ações que possibilitam a existência e utilização do conhecimento 

(MARTÍN-CASTILLA; RODRÍGUEZ-RUIZ, 2008; DALKIR, 2011; MASSINGHAM, 2014; 

NORTH; BABAKHANLOU, 2016) 

Considerando as possibilidades de melhoria de processos proporcionadas pela GC, o 

setor de compras de empresas de moda e vestuário esse cenário leva a seguinte pergunta de 

pesquisa: de que maneira a GC está presente e pode ser implementada para auxiliar os processos 

relativos ao setor de compras de uma empresa de moda e vestuário? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar os elementos de GC existentes e indicar aqueles adequados às atividades 

relacionadas ao processo de compras de matérias-primas e complementos em uma indústria do 

setor de moda e vestuário. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Descrever os setores que compreendem o processo de desenvolvimento de 

produto em uma indústria do vestuário.  

2. Descrever o processo de compras de matérias-primas e complementos nessa 

indústria. 

3. Identificar elementos de Gestão do Conhecimento já existentes nesse processo. 

4. Indicar elementos de Gestão do Conhecimento que possam ser aprimorados ou 

explorados pelo setor de compras desta empresa que possam ser replicados em 

outros estudos ou na prática de outras empresas. 

5. Propor discussões sobre a temática GC, empresas de vestuário e setor de 

compras de modo a promover nova perspectiva teórica e prática sobre o assunto. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

As indústrias do setor de vestuário, além de sua importância econômica, são 

reconhecidas por outros fatores como: a complexidade de seus processos, o curto ciclo 
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produtivo, curto ciclo de vida dos produtos, pela variedade na oferta de produtos, pelo grande 

número de matérias-primas adquiridas, e, principalmente, pela sua relação direta com a moda 

(JONES, 2005; BARCARO, 2008; MARTINS, 2013).  

Neste cenário percebe-se ainda a geração de um grande número de informações, criadas 

a partir desses fatores. Apesar disso percebe-se que há uma forte tendência a pesquisas que 

relacionem os aspectos que são ligados ao desenvolvimento de produto e a moda, 

principalmente criativos, como pode se observar em Jones (2005); Barcaro (2008); Grandi 

(2008); Treptow (2013), que são publicações específicas da área de moda. No entanto, percebe-

se lacunas e necessidades sobre  trabalhos que tratem essas empresas por perspectivas de gestão 

ou de processos produtivos. 

Apesar da importância estratégica que o setor de compras possui para as organizações 

contemporâneas, como se observa nas constatações de Pozo (2007) e Tacconi et al., (2014), por 

exemplo, nota-se que dada as características específicas das empresas de moda e vestuário a 

área de compras vem a ter outras funções que vão além da ação comprar, como pode se observar 

em Shaw e Koumbis (2014) e ainda possui a função de integrar e organizar a cadeia de 

suprimentos tornando esse um fator que mostra sua representatividade na estrutura de negócios 

dessas organizações (SCHOENHERR, 2012).    

Existem alguns trabalhos que mostram tanto a importância estratégica do setor de 

compras quanto sua relação com a indústria de moda e  vestuário, tais como os de Alvarez 

(2004); Shaw e Koumbis (2014); Kachba e Hatakeyama (2015); Hallikas e Lintukangas (2016), 

dentre outros. No entanto, percebe-se lacunas que podem ser preenchidas por novas pesquisas, 

como a aplicação ou verificação de elementos da GC nesse setor, sendo este um dos objetivos 

deste trabalho.  

A GC é uma temática em desenvolvimento e sua aplicação vem sendo realizada de modo 

a tornar as empresas mais competitivas por meio do uso do conhecimento, que pode ser 

utilizado, na inovação de produtos e processos (CARVALHO, 2012). A GC, não tem a 

capacidade de estabelecer momentos para que novos conhecimentos sejam criados, mas sim 

possui o objetivo de fornecer , subsídios para que quando esse conhecimento for criado, se torne 

valioso e aplicável. Diferentes informações que estão em trânsito  são capturadas e, assim, a 

organização pode organizá-las para que essas informações se tornem conhecimento útil 

(CARVALHO, 2012; ORTEGÓN; LASSO; STEIL, 2016).  

Por se tratar de um campo em desenvolvimento, poucos são os estudos que tratam da 

GC em indústrias de moda e vestuário. Conforme análise sistemática de literatura realizada e 

presente na seção 2.3 deste trabalho, entre os anos de 2003 e 2015 poucos foram as publicações 
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que trataram sobre a GC e empresas de moda e vestuário. Entre dissertação, teses e artigos há 

uma média de duas publicações por ano, o que mostra uma grande lacuna sobre pesquisas que 

tratem sobre esse tema. Dos vinte e quatro trabalhos encontrados apenas dois tratam sobre a 

cadeia de suprimentos,  no entanto não possuem abordagem ampla ao setor de compras dessas 

empresas. 

Deste modo o estudo de caso se justifica pela necessidade de compreensão da estrutura 

de processos dessas empresas. Considerando que a literatura específica da área de moda, que 

trata sobre os processos do desenvolvimento de produto, deixam lacunas sobre o momento e a 

função do processo de compras é necessário um profundo processo de análise nesse ambiente, 

ato que se torna inviável em vários casos, considerando o grande número de setores e atividades 

existentes nessas empresas. Sendo assim considera-se que as atividades e ou processos aqui 

encontrados possam ser replicados para outros estudos teóricos e práticos.  

Diante desse contexto, este trabalho se justifica, ainda, pela necessidade de preencher 

uma lacuna teórica de estudos nesse campo (indústrias de moda e vestuário) sob a perspectiva 

da GC especificamente sobre o setor de compras dessas empresas, dada a importância 

estratégica desse setor, destacada pela literatura. Ao propor a identificação de elementos de GC 

no setor de compras de indústrias de moda e vestuário é possível ainda indicar uma aplicação 

prática sobre os elementos já existentes ou que possam ser implantados, contribuindo para que 

a perspectiva teórica sobre o tema seja ampliada, o que pode resultar em novas contribuições 

científicas que possam explorar os elementos aqui destacados em outras situações.  

A GC não envolve apenas uma área de estudo, sendo o conjunto da atuação de áreas 

diferentes, como a administração, educação, filosofia, economia, entre diversas outras. 

Considerando a interdisciplinaridade da GC, essa pesquisa se justifica ainda por essa 

perspectiva, uma vez que contempla o campo da moda, relacionada ao envolvimento de 

pessoas, processos e estrutura. Deste modo, este trabalho apresenta sua vertente interdisciplinar 

indo ao encontro dos objetivos do Programa de Gestão do Conhecimento nas Organizações e 

da linha de pesquisa ao qual este trabalho está aportado - Organização e Conhecimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A PERCEPÇÃO DO CONHECIMENTO COMO BEM DE VALOR 

 

De acordo com Drucker (1976), após a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento 

passou a ser utilizado como elemento fundamental para criar valor para as organizações. No 

ano de 1955, um quarto do Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos foi obtido por indústrias 

do conhecimento, ou seja, empresas empenhadas em produzir e distribuir ideias e informações 

e não somente bens e serviços. Segundo o autor, essa proporção aumentou gradativamente e 

nos anos 1970 as indústrias do conhecimento já correspondiam à metade do produto nacional 

total. O período pós-guerra proporcionou a transição da economia de bens para a economia 

voltada ao conhecimento. 

As organizações do conhecimento, de acordo com Cianconi (2003, p. 286), “são aquelas 

constituídas basicamente de estruturas de conhecimento, não de capital”, ou seja, seus ativos 

intangíveis (os que não são mensurados pela contabilidade) possuem valor maior do que os 

encontrados em bens ou instalações, que usualmente são considerados os ativos tradicionais de 

uma organização. Esse tipo de empresa comercializa conhecimento e informações, podendo ser 

classificadas como agências de consultoria, escritórios de advocacia ou contabilidade, 

indústrias de software entre outras. 

O conhecimento é um ativo que está presente em diferentes tipos de organizações, sejam 

elas intensivas em conhecimento ou não e, seu uso vem sendo promovido por gestores e líderes 

no local de trabalho (WIIG, 1999a). Segundo Wiig (1999a), o conhecimento tem sido gerido a 

fim de conduzir as pessoas a pensarem seriamente sobre suas atividades e como suas ações 

trarão benefícios para o ambiente de trabalho.  

Drucker (1999) descreve que uma das mais importantes contribuições do século XX, 

sob o ponto de vista da gestão, foi o aumento da produtividade de um trabalhador manual em 

cerca de cinquenta vezes mais. A chegada do século XXI trouxe o mesmo impacto sob a ótica 

da produtividade, no entanto essa produtividade foi alcançada por meio dos trabalhadores do 

conhecimento (termo cunhado por Drucker para indicar os trabalhadores cujas ações estão 

voltadas para o conhecimento e não para atividades manuais). De acordo com o autor, essa 

mudança está relacionada à base de pensamento do século XX em relação ao século XXI, sendo 

que no século XX uma empresa teria como bens mais valiosos os seus equipamentos e no século 

XXI os bens passam a ser os não tangíveis, adquiridos por meio dos trabalhadores do 

conhecimento. 
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Com a alteração do modelo de estrutura da economia de bens e serviços para a economia 

voltada ao conhecimento, Izerrougene, Urpia e Almeida (2010) indicam que em decorrência de 

várias transformações na economia mundial, a informação passa a exercer um novo e 

estratégico papel, uma vez que os modos de produção se voltam à tecnologia da informação e 

da comunicação, contribuindo para o fortalecimento da ideia da economia voltada ao 

conhecimento. Nesse sentido, Ortegón, Lasso e Steil (2016) afirmam que essa transição da 

economia possibilitou que as empresas adotassem métodos para gerenciar o seu conhecimento. 

O conhecimento pode ser considerado algo intangível ou não material, não sendo 

esgotável ou deteriorável, uma vez que consumi-lo não o destrói, caso seja descartado não deixa 

resíduos físicos e caso seja cedido não será perdido (LASTRES; FERRAZ, 2010). Dito isto, 

nota-se o interesse pelo uso compartilhado do conhecimento nas organizações, uma vez que 

quanto mais conhecimento é produzido e utilizado mais ganhos tangíveis ou intangíveis serão 

criados promovendo a inovação e criação de valor. Takeuchi e Nonaka (2008) afirmam que o 

conhecimento pode ser criado, tendo como essência a forte ligação ao processo de construir e 

administrar sínteses. Os autores descrevem que o conhecimento pode ser dividido em tácito ou 

explícito, sendo o primeiro pautado em habilidades individuais e o segundo quando essas 

habilidades passam a ser compartilhadas com outros indivíduos de uma organização, podendo 

ainda ser armazenado. 

Segundo Sousa (2014), os termos tácito e explícito foram definidos em caráter 

epistemológico por Michael Polanyi, sendo estes resgatados e tratados por uma perspectiva de 

negócios por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, que nesse ambiente propõem que o 

conhecimento individual (tácito) e o conhecimento sistematizado (explícito) convergem entre 

si, por meio das interações entre os indivíduos. Essa proposta de conversão será melhor descrita 

no tópico sobre modelos de GC. 

Para Carvalho (2012), mesmo que superficialmente, os indivíduos sabem o que é 

conhecimento, contudo, apesar desse entendimento, dificilmente haverá uma explicação de 

fácil definição. No âmbito das organizações, os gestores, líderes ou pessoas ligadas à alta 

gerência tem a função de olhar para o futuro dessas organizações. No entanto, essa atenção não 

é baseada no que a organização é, mas sim no que ela deveria ser. Deste modo, as pessoas 

ligadas à liderança irão estipular metas e direções para atender objetivos, bem como  identificar 

as competências individuais e coletivas, tornando o conhecimento aplicável e utilizável por 

todos. O conhecimento não pode ser criado no momento em que a organização assim pretender. 

Sua criação faz parte de um conjunto de práticas e ações que deve envolver expectativas de 

curto, médio e longo prazo (CARVALHO, 2012). 
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Para Davenport e Prusak (2005), o conhecimento não é nem dado e nem informação, 

termos que comumente são confundidos entre si. Para os autores, é necessário que haja o 

entendimento da similaridade, diferenças e relação entre esses termos. Dado é o registro de 

algo, podendo ser entendido como o registro de transações em um ambiente organizacional. 

Informação são os dados dentro de um contexto, sendo uma mensagem e como tal possui 

emissor e receptor, havendo a interpretação e compreensão de algo, e deste modo ter capacidade 

para julgar e tomar decisões sobre um assunto. Já o conhecimento é algo mais amplo do que 

dados ou informações; ele muda o comportamento do sistema, sendo o resultado de uma 

avaliação e validação complexa de informações que passam a fazer parte de um contexto. 

Percebe-se que o conhecimento está presente nas organizações e vem sendo utilizado e 

promovido por líderes e gestores como fator de competitividade e criação de valor. A partir 

dessa necessidade ou percepção, tornou-se necessário que o conhecimento fosse gerido e 

sistematizado nas organizações contemporâneas. 

 

2.1.1 De um bem de Valor a um bem a ser Gerido: A Gestão do Conhecimento 

 

Para Dalkir (2011), a capacidade de gerir o conhecimento é decisiva na economia do 

conhecimento. Esse processo tem a finalidade de criar competitividade por meio de sua criação 

e difusão, sendo os produtos de alta tecnologia exemplos claros que representam aspectos de 

competitividade e inovação. Para Wiig (1997), o processo de gestão analisa as competências 

individuais de um grupo, ou a habilidade pessoal dos indivíduos dentro de uma organização. O 

conhecimento pessoal se dá a partir de experiências adquiridas que posteriormente podem ser 

disponibilizadas para um número maior de pessoas, por meio de um método de sistematização, 

o tornando compartilhado. 

Considerando que o conhecimento inicialmente faz parte de algo individual, a 

comunicação é o processo utilizado para que o conhecimento seja compartilhado, uma vez que 

os indivíduos podem não saber a real extensão de sua capacidade de conhecer e do que conhece, 

e também não ter meios ou uma linguagem adequada para informar o que sabe. Deste modo, a 

transmissão de conhecimento se dará por meio de informações que serão interpretadas por 

outros indivíduos, de modo diferente, e assim transformadas em novo conhecimento (KROGH; 

ROOS, 1995). 

Drucker (1976, p. 323) apresenta indícios da necessidade de se criar um processo para 

gerir o conhecimento considerando que “dificilmente poderíamos ter esperança de saber definir, 

quanto mais medir, a produção do trabalho baseado no conhecimento. Para isso precisamos de 
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definições – sem falar em medidas”, recomendando a criação ou existência de meios para que 

essas medidas fossem tratadas e validadas com o propósito de identificar possibilidades do uso 

do conhecimento no ambiente de trabalho. No trabalho de Cianconi (2003), observa-se o 

registro de que no início dos anos 1980 havia grande número de pesquisadores empenhados em 

discutir a profundidade do conhecimento nas organizações. 

Wiig (1997) discorre que filósofos ocidentais já buscavam compreender melhor o 

conhecimento e isso é percebido em registros encontrados sobre esses estudos. No entanto, o 

autor diz que esses estudos acabaram por encontrar respostas teóricas e abstratas. Esses esforços 

teóricos são percebidos de acordo com Wiig (1999a) até o século XX, já que a evolução dos 

estudos proporcionou que após o século XX houvesse um viés mais prático que visava a 

melhoria dos processos de trabalho. 

Os estudos sobre o conhecimento evoluíram a partir de contribuições de diferentes áreas, 

como a filosofia, a psicologia, as ciências sociais e a teoria dos negócios, o que proporcionou 

uma visão sobre o papel do conhecimento sobre o indivíduo, sobre a sociedade e a organização 

do trabalho. Segundo Wiig (1999a), os estudos evoluíram naturalmente, sendo as bases que 

levaram ao processo de gerir o conhecimento, mas após o século XX o conhecimento passou a 

ser estudado no sentido de melhorar a eficiência dos processos de trabalho. A contribuição das 

áreas e a divisão teórica dos estudos sobre o conhecimento podem ser observadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1:  Esforços teóricos para compreender o conhecimento antes e após o Século XX. 

Esforços Teóricos para compreender o 

conhecimento, anteriores ao Século XX 

Esforços após o Século XX no sentido de 

melhorar a eficiência dos processos de trabalho 

Religião e Filosofia (a epistemologia, por 

exemplo) utilizada para compreender o papel e a 

natureza do conhecimento e ser permitido aos 

indivíduos pensarem por si mesmos. 

Racionalização do trabalho (Taylorismo), gestão 

da qualidade total e ciências de Gestão para 

melhorar a eficiência. 

Psicologia para compreender o papel do 

conhecimento no comportamento humano. 

Psicologia, ciência cognitiva, inteligência artificial 

para o aprendizado mais rápido do que a 

concorrência, fornecendo o alicerce para tornar as 

pessoas mais eficazes. 
Economia e ciências sociais para compreender o 

papel do conhecimento na sociedade. 

Teoria dos negócios para compreender o trabalho 

e sua organização. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Wiig (1999a). 

 

A necessidade de gerir e organizar o conhecimento, abrangendo o indivíduo e as 

organizações, de modo a melhor criá-lo, utilizá-lo, compartilhá-lo e armazená-lo para que se 

torne valioso para as organizações, gerou interesse por parte de estudiosos e então na década de 

1980, surge o termo Knowledge Management ou Gestão do Conhecimento (GC). De acordo 

com Wiig (1997), a criação ou definição do termo não foi por acaso, mas ocorreu a partir da 
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evolução dos estudos sobre o tema e também com a alteração do modelo de produção, e 

inicialmente foi recebido com certa incerteza sobre quais seriam os objetivos reais desse 

conceito. 

De modo geral a GC apresenta possibilidades para que o conhecimento seja gerido, 

eficaz e sistematicamente, apoiando as empresas em seus objetivos organizacionais, devendo 

envolver organizações, pessoas, tecnologia e processos, promovendo valor e inovação (WIIG, 

1997; DALKIR, 2011). Ortegón, Lasso e Steil (2016) sugerem que a GC é um meio que traz 

como contribuição fatores que levam a organização a identificar suas habilidades, crescer e 

promover inovação com base em seus ativos de conhecimento. 

Sobre a origem do termo Knowledge Management (Gestão do Conhecimento), há 

indicações que atribuem a criação do termo a Karl M. Wiig em 1986, a exemplo do apresentado 

por Cianconi (2003). Contudo, no trabalho da autora, há uma nota onde a mesma discorre que 

em contato com o próprio Wiig, o questiona sobre a criação do termo ser atribuída a ele e em 

resposta ao contato o pesquisador mencionou que mesmo tendo usado a expressão Knowledge 

Management em 1986, não tinha certeza de ser ele o criador, uma vez que desde 1983 já havia 

pesquisadores discutindo o assunto. No trabalho de Tzortzaki e Mihiotis (2014) os autores 

indicam que as primeiras ocorrências do uso do termo são do ano de 1975, por Goerl, Henry e 

McCaffery. Em consulta a bibliografia utilizada por Tzortzaki e Mihiotis (2014), encontrou-se 

materiais anteriores aos anos 1980 que já indicam o termo Knowledge Management, descritos 

a seguir. 

Henry (1975), em seu artigo Bureaucracy, Technology, and Knowledge Management, 

traz o uso do termo em relação à governança pública, discorrendo que tanto a administração 

quanto a educação pública são os grandes beneficiários da GC. Para o autor a GC “fornece uma 

perspectiva intelectual útil em analisar problemas da área pública e como eles se relacionam 

com burocracia e tecnologia” (p. 576, tradução nossa). Goerl (1975) trata no artigo Cybernetics, 

Professionalization, and Knowledge Management: An Exercise in Assumptive Theory, sobre 

uma sociedade de regulação onde o conhecimento é um fator de poder; deste modo apresenta 

que a GC é uma tarefa que deve ser executada por especialistas. O termo aparece fortemente 

associado a compartilhamento de informações e a capacidade de se utilizar essas informações.  

McCaffery (1975), no artigo Knowledge Management in Fiscal Policy Formation, 

examina as políticas na gestão fiscal, verificando a conexão entre gestão fiscal, conhecimento, 

orçamento, tributação e gestão. Não há uma definição clara sobre o que vem a ser a GC, no 

entanto há intensa referência a competências individuais e compartilhamento de informações, 
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temas que parecem familiares com as tentativas de se esclarecer o conceito de GC encontrados 

na literatura pós anos 1980. 

Os estudos sobre a GC na década dos anos 1970 tiveram origens em contextos 

relacionados ao setor público. O artigo de Henry (1974), intitulado Knowledge Management: 

A New Concern for Public Administration, foi o trabalho mais antigo encontrado que traz o 

termo no título e na abordagem. Para o autor, o significado de GC “quer dizer, políticas públicas 

para a produção, divulgação, acessibilidade e utilização da informação que se aplica à 

formulação de políticas públicas” (p. 189, tradução nossa). A relação entre gestão do 

conhecimento, políticas e informação é presente em todos os trabalhos encontrados.  

Em Henry (1974), há uma nota indicando que o assunto era novo na época, o que poderia 

causar interesse por melhores entendimentos. Nesse sentido, o autor sugere uma lista de leitura, 

que não trata claramente sobre o termo, mas parece serem diretrizes para se contextualizar o 

que seria GC. Os trabalhos indicados são datados entre os anos de 1967 a 1971, sendo que os 

títulos sugerem abordagens ligadas à informação, comunicação, uso de dados, sistemas de 

informação e gestão pública. Desses trabalhos sugeridos pelo autor, o mais antigo que se obteve 

acesso foi o de Mindlin (1968) intitulado Confidentiality and Local Information Systems, que 

possui a temática sobre o gerenciamento de informações e o tratamento de dados municipais; 

nesse contexto, o autor discorre sobre o uso e compartilhamento de informações individuais em 

determinadas situações.  

Analizando os estudos, que parecem fazer parte da origem sobre a GC, percebe-se 

coerência na abordagem de Drucker (1976) que já indicava a necessidade de meios para gerir 

o conhecimento, no entanto o autor aponta isso em forma de um relato ou da percepção do que 

verificava no meio acadêmico. Ao que parece, a origem da GC tem forte relação com a 

tecnologia da informação e relações de compartilhamento de informações e ganhou maior 

notoriedade em meados dos anos 1980, podendo ser atribuída certa sorte a alguns pesquisadores 

sobre a criação do termo. 

Segundo Firestone e McElroy (2002), a GC está dividida em três fases: a primeira foi 

originalmente tratada pelo ponto de vista da tecnologia da informação (o advento da internet, 

lições aprendidas e compartilhamento do conhecimento); a segunda fase se relaciona aos fatores 

humanos (a criação de conhecimento e aprendizagem organizacional); e a terceira fase que 

envolve os modos de utilização do conhecimento (a criação de taxonomias), tendo forte relação 

com a primeira fase, uma vez que se utiliza fortemente da tecnologia da informação. 

Dalkir (2011) expõe que há inúmeras tentativas no sentido de identificar qual a melhor 

definição para contextualizar o que é a gestão do conhecimento, contudo há similaridades entre 
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as abordagens. Steil (2007) identificou dezenove definições para explicar o que é GC, enquanto 

Anand e Singh (2011) identificaram doze definições. De modo geral, as definições se 

completam, inclusive há autores que tratam mais de uma perspectiva. Buscou-se, então, com 

base na literatura utilizada neste trabalho, também outras definições, além das apresentadas por 

esses autores, com o objetivo de compreender a definição - ou as diversas definições - de  GC. 

As mais relevantes para este trabalho encontram-se no Quadro 2, de modo que não apenas se 

replique as definições encontradas pelos autores Steil (2007) e Anand e Singh (2011).  

 

Quadro 2: Definições sobre a Gestão do Conhecimento. 

Autor Definição de Gestão do Conhecimento 

Wiig (1997) Processo que busca “entender, concentrar, gerir sistemática, explícita e 

deliberadamente a construção, renovação e aplicação do conhecimento - ou seja, 

gerir processos de conhecimento eficazes” (p.2, tradução nossa). 

Wiig (1999a) A “definição de GC é ampla e abrange abordagens relacionadas a atividades em 

toda a organização. A partir deste ponto de vista, a GC é parcialmente prática, 

básica, e diretamente destinada a apoiar objetivos da empresa” (p.4, tradução 

nossa). 

McElroy (2003) “É um campo que pode ser facilmente descrito como tendo duas perspectivas: de 

um lado o foco no compartilhamento do conhecimento e do outro a ideia da criação 

de conhecimento” (p.23, tradução nossa). 

Pereira e Bellini 

(2008) 

“Conjunto de atividades responsáveis por criar, armazenar, disseminar e utilizar 

eficientemente o conhecimento na organização” (p.247). 

Richter (2008) Um meio de “alavancar a eficácia organizacional que se utiliza de elementos 

presentes no comportamento individual/grupal, das tecnologias de informação e nos 

elementos estruturais da organização” (p.59). 

Takeuchi e 

Nonaka (2008) 

“Processo de criar novos conhecimentos, disseminando-os por meio da organização 

e os incorporando em produtos, serviços, tecnologias e sistemas, promovendo a 

mudança na organização” (p.9) 

Uriarte Junior 

(2008) 

“É a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito e seu 

compartilhamento dentro da organização. Sendo o processo por meio do qual as 

organizações geram valor a partir de seus ativos intelectuais baseadas no 

conhecimento” (p.13, tradução nossa). 

Yang (2010) “Campo em desenvolvimento de métodos, ferramentas, técnicas e valores por meio 

do qual as organizações podem adquirir, desenvolver, medir, distribuir e fornecer 

um retorno sobre seus ativos intelectuais” (p.216, tradução nossa). 

Anand e Singh 

(2011) 

“GC é a gestão explícita e sistemática do conhecimento vital e seus processos 

associados de criação, aquisição, organização, difusão, utilização e exploração” (p. 

932, tradução nossa). 

Dalkir (2011) “A gestão do conhecimento é a coordenação deliberada e sistemática de uma 

organização de pessoas, tecnologia, processos e estrutura organizacional, a fim de 

agregar valor através da reutilização e inovação”. (p.4, tradução nossa). 

Evans, Dalkir e 

Bidian (2014) 

“Consiste em processos sistemáticos com a finalidade de adquirir, organizar, 

manter, aplicar, partilhar e renovar todas as formas de conhecimento, a fim de 

melhorar e agregar valor ao conhecimento organizacional” (p.85, tradução nossa). 

North e 

Babakhanlou 

(2016) 

Atividade “que permite aos indivíduos, equipes e organizações inteiras, bem como 

redes, regiões e nações coletivamente e sistematicamente criar, compartilhar e 

aplicar o conhecimento para alcançar os seus objetivos estratégicos e operacionais” 

(p.211, tradução nossa). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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O Quadro 2 apresenta doze definições sobre GC, o que evidencia a existência de  

diferentes abordagens para o assunto. De modo geral, o sentido das definições são semelhantes, 

destacando  o envolvimento do indivíduo e sugerindo o uso do conhecimento como estratégia 

competitiva. Davenport, Long e Beers (1997) afirmam que as pesquisas em torno da definição 

da GC cresceram entre os anos 1980 e 1990, no entanto há espaço teórico para novas discussões 

não havendo ainda conclusões definitivas acerca da definição do termo. 

Diante dos resultados encontrados, este estudo tratará a GC sob a perspectiva de North 

e Babakhanlou (2016), como sendo “a atividade que permite aos indivíduos, equipes e 

organizações inteiras, bem como redes, regiões e nações coletivamente e sistematicamente 

criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para alcançar os seus objetivos estratégicos e 

operacionais” (p.211, tradução nossa). 

Para que o conhecimento seja tratado por uma perspectiva de gestão, é necessário que 

seja tratado de forma sistêmica, ou seja, que haja ferramentas para que o conhecimento 

adquirido por meio de experiências do indivíduo seja de certo modo “extraído” e que possa ser 

utilizado pela organização com fins de competição e inovação. Há na literatura perspectivas 

distintas sobre gerir o conhecimento, indicando que este venha a ser intermediado por meio de 

informações e essas informações tornam-se conhecimento. E também há perspectivas de que, 

em um ambiente organizacional, o conhecimento fica ali implícito, e vai sendo aprimorado por 

meio da experiência das pessoas que estão ou passarão por esse ambiente. 

A GC propõe um processo sistemático que ocorre por meio do desenvolvimento de 

estágios inter-relacionados e interdependentes em que as informações em trânsito vêm a se 

tornar um conhecimento valioso por meio do que os teóricos denominam ciclo da gestão do 

conhecimento (ORTEGÓN; LASSO; STEIL, 2016). Implantar um processo de GC em uma 

organização não significa que tal processo irá determinar o exato momento de criação de um 

novo conhecimento, no entanto, a existência de um processo sistemático auxilia na organização 

do processo de criação, compartilhamento e armazenamento do conhecimento. Essa 

sistematização proposta pela GC é feita por meio de ciclos, modelos, indicadores e diagnósticos 

de GC (CARVALHO, 2012; DALKIR, 2011). 

As seções seguintes irão apresentar as definições e funções dos elementos de GC, o 

objetivo disso é que diante da pesquisa de campo a ser realizada para este trabalho seja possível 

identificar, propor e melhorar a existência de qualquer uma dessas atividades. Para iniciar essa 

abordagem apresenta-se os ciclos de GC, que possui a função de indicar o caminho que o 

conhecimento percorre em uma organização. 
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2.1.2 Os Ciclos da Gestão do Conhecimento 

 

Um processo eficiente de GC será considerado aquele em que a organização identifique, 

gere, adquira, difunda e capture os benefícios do conhecimento; deste modo, este ativo pode vir 

a ser usado como estratégia competitiva (DALKIR, 2011). Para se estabelecer uma rota por 

onde o conhecimento percorre em uma organização, há a utilização do ciclo de GC. O objetivo 

do ciclo é seguir uma ação relacionada ao conhecimento, encontrando a extensão de uma ou 

mais atividades (WIIG, 1999b). Para Bhatt (2000), o conhecimento existente em uma 

organização pode ser melhorado, no entanto é necessário que isso seja feito por meio de um 

contínuo processo de experimentação. No nível de conhecimento individual, os processos de 

criação e adoção do conhecimento podem ser suficientes para criar um ciclo. 

Nesse sentido, Dalkir (2011) indica que para que o conhecimento seja aplicado 

efetivamente ele precisa percorrer um caminho com início, meio, fim ou reinício e esta ordem 

precisa ser fornecida de modo que a aplicação seja proveitosa. O meio típico para que isto 

ocorra é na forma de regras que irão definir como se dá a origem, o modo de aquisição, de 

refinamento e um futuro armazenamento desse conhecimento (DALKIR, 2011; DOROW, 

CALLE, RADOS, 2015).  

O ciclo de GC, segundo Dorow, Calle e Rados (2015, p.12), “é um dos objetos de 

pesquisa abordados pela GC, na teoria e na prática, constituindo uma das pontes entre os 

objetivos organizacionais e os resultados”. Em um ambiente organizacional, um ciclo completo 

do conhecimento abrange uma série de acontecimentos. O início pode se dar a partir de uma 

necessidade e logo se desenvolve uma busca para solucionar essa necessidade. Deste modo 

entende-se que o conhecimento percorre uma série de estágios até que seja armazenado e 

distribuído a diferentes envolvidos, por meio de documentos, planilhas, arquivos entre outros 

(URIARTE JUNIOR, 2008). 

McElroy (2003) indica que o ciclo de GC não trata somente de um modelo, uma vez 

que se aproxima mais de um quadro de modelos com diferentes visões sobre um mesmo 

contexto, ou sobre como o conhecimento é produzido e integrado às organizações. O ciclo não 

é somente um entendimento neutro ou a elaboração de um quadro para indicar como o 

conhecimento é produzido. Segundo o autor, esse processo deve levar a uma reflexão por um 

ponto de vista particular, sobre como identificar as fases de desenvolvimento do conhecimento 

desde o surgimento até a estocagem, descarte ou reutilização. Nesse sentido, um conhecimento, 

uma vez armazenado, pode ser base para a criação de um novo. O ciclo de GC propõe que as 

atividades passem por estágios, podendo ou não retomar ao ponto de origem em uma outra 
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situação, o que permite criar um novo conhecimento a partir de algo já validado e até mesmo 

melhorar algo que já esteja em uso. 

Para Wiig (1999b), os elementos de GC são criados levando em consideração ciclos. 

Esses ciclos são norteadores e darão suporte a ações de qualquer atividade de GC. Segundo o 

autor, os ciclos que darão suporte à demais práticas de GC incluem a observação por meio da 

“Evolução do Ciclo Institucional do Conhecimento” (Figura 1) e do “Ciclo de Evolução Pessoal 

do Conhecimento” (Figura 2).  

 
Figura 1: Evolução do Ciclo Institucional do Conhecimento. 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Wiig (1999b). 

 

O Ciclo Institucional do Conhecimento (Figura 1) é constituído de cinco fases e 

considera o ambiente das organizações como local propício para a criação e desenvolvimento 

do conhecimento, sendo essas fases: desenvolvimento do conhecimento; aquisição do 

conhecimento; refinamento do conhecimento; distribuição e implantação e aproveitamento do 

conhecimento (WIIG, 1999b). Nessa perspectiva, o conhecimento, no campo das organizações, 

é desenvolvido por meio da aprendizagem, sendo posteriormente capturado e armazenado para 

uso futuro. Isto se dá por meio da organização em material escrito ou banco de informações. A 

finalidade desse processo é a sua distribuição, aplicação ou descarte. O ciclo retoma o início 

quando há a aplicação de um novo conhecimento e este passa a ser um meio para o 

desenvolvimento de novas habilidades, por meio da aprendizagem (WIIG, 1999b).  



27 

 

A ideia do ciclo institucional do conhecimento vai ao encontro da abordagem de  

Ortegón, Lasso e Steil (2016), quando indicam que a concepção de uma estratégia de GC  se 

relaciona com a forma com que as organizações incluem os processos de criação ou aquisição 

de conhecimento a partir do que já sabe sobre o assunto. 

O ciclo de evolução pessoal do conhecimento proposto por Wiig (1999b) trata do 

conhecimento individual. A representação desse ciclo pode ser observada na Figura 2. 

 

Figura 2: Ciclo de evolução pessoal do conhecimento. 

 
Fonte: Traduzido e adaptado de Wiig (1999b). 

 

O Ciclo de Evolução Pessoal do Conhecimento também possui cinco estágios, que 

descrevem como o conhecimento converge da mente das pessoas e vem a se tornar útil. As 

cinco fases são: conhecimento tácito subconsciente (inconsciente ou intuitivo); visão idealista 

e paradigma do conhecimento (conhecimento trabalhado conscientemente); esquema 

sistemático e referência de metodologia do conhecimento (associado ao conhecimento 

profundo e sistêmico de algo); tomada de decisões pragmáticas ao conhecimento real 

(conhecimento utilizado no dia a dia, usado conscientemente e explícito) e, por fim, a rotina 

automática do conhecimento de trabalho (conhecimento automático usado de modo tácito, que 

já está incorporado) (WIIG, 1999b). 

Ambas estruturas observadas nas Figuras 1 e 2 demonstram que as bases para práticas 

de GC se pautam no conhecimento coletivo e no individual. Fica evidente que a sistematização 

de práticas de GC não são criadas aleatoriamente. Segundo Wiig (1999b), as Figuras 1 e 2 são 
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representações de estruturas base para diferentes práticas de GC, que servem para reforçar as 

bases que sustentam a definição, aplicação e utilidade de demais atividades de GC. A 

compreensão dessas estruturas é importante para melhor compreender como o conhecimento, 

uma vez na mente dos indivíduos ou incorporado a um ambiente de trabalho, vem a se tornar 

útil para um grupo de trabalho. Neste trabalho se torna viável para que, no momento da 

observação no ambiente de compras do campo de estudo, se possa identificar como os 

elementos de GC podem vir a ser utilizados nesse cenário. 

Diante de diferentes abordagens sobre os ciclos de GC, Dalkir (2011) apresenta quatro, 

os quais considerou que atendem a requisitos como a validação em situações reais, a análise de 

relação com diferentes tipos de discussões que são encontrados na literatura sobre GC e ainda 

que apresentam descrições detalhadas de quais processos envolvem a GC em cada etapa. 

Os ciclos apresentados por Dalkir (2011), que atendem os requisitos citados, são 

apresentados no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Ciclos de GC apresentados por Dalkir (2011). 

Autor Caracterização dos ciclos 

Ciclo de Meyer e Zack “é derivado do trabalho de concepção e desenvolvimento de 

produtos de informação” (p. 33, tradução nossa). 

Ciclo de Bukowitz e Williams “descreve um processo de gestão do conhecimento esboçado em 

como as organizações geram, mantém e implantam um estoque de 

conhecimento para criar valor” (p.38, tradução nossa).  

Ciclo McElroy busca descrever “um ciclo de vida que consiste nos processos do 

conhecimento e integrar conhecimento, por meio de uma série de 

feedbacks organizacionais” (p. 42, tradução nossa), neste sentido há 

um envolvimento maior do indivíduo.  

Ciclo de Wiig possui “foco em três condições que precisam estar presentes em 

uma organização para conduzi-la ao sucesso nos negócios” (p.45, 

tradução nossa), as três condições são: negócio (produto, serviço e 

clientes); recurso (pessoa, capital e instalações) e capacidade de 

agir. 

Fonte: Traduzido de Dalkir (2011). 

 

Cada ciclo possui características que foram definidas por seus idealizadores a partir de 

um contexto diferente. O que é característico e faz a existência de um ciclo é a apresentação 

dos estágios por onde o conhecimento percorre. O ciclo propõe ainda a sua utilização dentro e 

entre organizações (WIIG, 1997; DALKIR, 2011). 

As fases ou estágios contidos em um ciclo têm por objetivo colocar sentido e ordem 

pelo caminho que o conhecimento estará percorrendo. Desse modo é possível identificar o 
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momento de sua criação e como passa aos estágios denominados de criação, compartilhamento, 

armazenamento e distribuição (DALKIR, 2011; DAVILA et al., 2015). No Quadro 4 é possível 

observar os principais ciclos de GC e os estágios que compõem cada um. 

 

Quadro 4: Principais modelos de Ciclos da GC e seus estágios. 

Meyer e Zack Bukowitz e Williams McElroy Wiig 

Aquisição de dados Obtenção Produção Construir 

Refinamento Uso Organização Conservar 

Armazenamento Aprendizagem Integração Distribuir 

Distribuição Contribuição Distribuição Organizacional  

 

Aplicar 

 

 

Apresentação Apreciação  

 

Envolvimento dos processos de 

negócio 

 

Descarte 

Fonte: Adaptado de Dalkir (2011) e Davila et al., (2015). 

 

 

O Quadro 4 contempla e nomeia os estágios percorridos pelo conhecimento. Observa-

se que os autores indicam quantidades diferentes de estágios em cada ciclo, a exemplo o modelo 

de Bukowitz e Williams, que possui seis estágios, enquanto o modelo de Wiig possui quatro. 

As definições são semelhantes e apresentam uma coerência em que é possível verificar o 

momento da criação até o armazenamento, aplicação ou descarte do conhecimento. Após 

análise dos quatro ciclos, Dalkir (2011) criou uma proposta que a autora chamou de integrado. 

O modelo integrado propõe três estágios: i) captura e/ou criação, ii) compartilhamento e 

disseminação iii) aquisição e aplicação.  

Para o European Guide to good Practices in Knowledge Management (2004), há mais 

de cento e cinquenta modelos de ciclos de GC. Na maioria dos casos, os fatos de maior destaque 

nestas propostas são: i) descrever a forma como o conhecimento é usado; ii) aumentar a 

consciência sobre as atividades necessárias de GC; iii) reduzir a complexidade dos processos; 

e iv) projetar uma solução de GC. Nesse sentido, Stary (2014) indica que, por meio das 

atividades realizadas ciclicamente, haverá feedbacks que servirão de base para a organização 

do conhecimento, sendo possível a realização de ajustes para elencar as atividades relevantes 

em cada estágio e assim haver a tomada de decisões sobre a necessidade de atenção maior sobre 

uma atividade especial. 

Evans, Dalkir e Bidian (2014) afirmam que Wiig foi um dos pioneiros a indicar a 

necessidade de haver um grupo de fases coerentes e objetivas para dar aporte a GC, como um 

conjunto de etapas de processamento do conhecimento organizacional a ser identificado. 
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Segundo Dorow, Calle e Rados (2015), o pensamento de Wiig vai em direção a que quanto 

mais as organizações estiverem providas com o melhor conhecimento, melhor poderão geri-lo 

de modo a organizá-lo para contribuir com medidas que levem ao alcance de melhores 

resultados.  

 

2.1.3 Modelos de Gestão do Conhecimento 

 

Para dar suporte aos ciclos de GC deve haver uma outra estrutura mais robusta e que de 

suporte para a verificação e a existência dos estágios percorridos pelo conhecimento. 

Considerando elementos chave como pessoas, ambiente, processos e tecnologia, essas 

estruturas denominam-se modelos de GC (DALKIR, 2011). O objetivo dos modelos de GC é o 

de promover a criação e o compartilhamento do conhecimento, tendo uma estrutura adequada 

a esse objetivo, sendo ainda um facilitador para a existência dos estágios percorridos pelo 

conhecimento. Um modelo de GC pode conter uma estrutura mais ou menos robusta, no 

entanto, considera que a relação entre o ambiente e as pessoas é o principal fator para a criação 

e uso do conhecimento (STRAUHS et al., 2012; TOSZEWSKA-CZERNIEJ, 2015). 

Geralmente os modelos de GC apresentam um esquema ou representação gráfica demonstrando 

sua estrutura. 

Segundo Pereira, Skrobot e Danielsson (2010), um modelo de GC pode contribuir para 

que a organização repense sua estrutura organizacional; dessa forma o conhecimento também 

pode ser incorporado como suporte às decisões organizacionais. Os autores indicam que os 

modelos de GC podem ser configurados por meio de modelos organizacionais, como o modelo 

adhocrático – que propõe um ambiente inovador, eliminando burocracias, tendo grande 

participação dos indivíduos com os gerentes estando mais voltados a coordenar o trabalho do 

que propriamente dar ordens – e os modelos biológicos – nesse modelo de organização, as 

empresas são tratadas como seres vivos e, como tal, buscam gerar conhecimento e são capazes 

de se desenvolver e produzir por si próprias. 

Os modelos de organização seriam então um suporte original dos quais derivaram os 

modelos de GC. A literatura apresenta vários modelos de GC e os principais encontrados são  

os de Von Krogh e Roos, Nonaka e Takeuchi, Choo, Wiig, Boisot, The European Foundation 

for Quality Management, Modelos complexos de sistemas adaptativos de GC, e o modelo 

inukshuk. 

O modelo de Von Krogh e Roos prevê uma rede de relações dentro da organização 

sendo que o conhecimento é inserido nessa rede, envolve tanto os indivíduos, com suas 
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habilidades pessoais, quanto a organização, pela relação que esses indivíduos fazem entre si. O 

modelo tenta responder a questões como: por que os indivíduos em uma organização vem a 

conhecer? Como e por que as organizações e entidades sociais vem a conhecer? O que será 

levado em consideração para o conhecimento do indivíduo e da organização? Quais os 

impedimentos para a implantação da GC? (DALKIR, 2011; SENSUSE et al., 2014).  

Devido a grande preocupação em descobrir as relações existentes em uma organização 

que irão fortalecer atividades relacionadas ao conhecimento, Krogh e Ross (1995) afirmam que 

para uma organização ser competitiva o ponto inicial é o conhecimento, que é formado por 

diferentes formas que se diferem no espaço e no tempo, podendo se moldar a necessidades 

específicas e pontuais. Esse modelo demonstra sua utilidade ao tratar as relações no ambiente, 

entre indivíduos e recursos.  

O Modelo de Nonaka e Takeuchi propõe a conversão do conhecimento entre tácito e 

explícito. A estrutura de conversão é conhecida como modelo SECI (socialização, 

externalização, combinação e internalização) ou modelo da espiral do conhecimento. A 

conversão do conhecimento pelo processo de socialização se dá entre conhecimento tácito e 

conhecimento tácito, por meio de interações entre indivíduos. A partir do conhecimento 

internalizado a sistematização é proposta pelo processo de externalização, que é a conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito. Uma vez explicitado a combinação propõe a 

conversão de conhecimento explícito em conhecimento explícito. Por fim o conhecimento 

explícito pode se tornar tácito considerando o processo de internalização. Esse modelo de GC 

se assemelha muito a estrutura de um ciclo de GC (DALKIR, 2011; TAKEUCHI; NONAKA, 

2008).  

O Modelo de Choo tem foco na informação, não distante de outros autores que tratam 

a informação como sendo um pilar para a gestão do conhecimento (COUTINHO, LISBÔA, 

2011). Deste modo, a informação é considerada um fator propulsor para as ações 

organizacionais. De acordo com esse modelo a informação é tratada segundo uma perspectiva 

de seis atividades relacionadas: i) necessidade da informação; ii) aquisição da informação; iii) 

organização e armazenamento; iv) criação de produtos ou serviços de informação; v) 

distribuição da informação e, vi) uso da informação (CHOO, 2001). Segundo o autor, a 

informação é imprescindível como meio para o gerenciamento de registros, sendo ainda 

facilitadora para a descoberta de soluções sobre necessidades específicas. Uma vez 

compartilhada por múltiplas fontes, vem a ser utilizada por também múltiplos usuários.  

A informação e o conhecimento, são “os resultados da ação humana que envolve 

indícios, sinais e artefatos em ambientes sociais e físicos” (CHOO, 2001, p. 257, tradução 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Dana%20Indra%20Sensuse.QT.&newsearch=true
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nossa). Nesse sentido, a informação vem a ser um meio para a criação de conhecimento, 

partindo dos seguintes pressupostos: O que se sabe? O que se quer saber? E então as etapas do 

modelo irão contribuir para sanar essas questões. Esse modelo contribui com a tomada de 

decisões, tendo como um dos pontos fortes a visão holística dos processos chave dos ciclos de 

GC, que se estenderão para corroborar essas decisões. O modelo de Choo possui visão realista 

ou viável dentro das abordagens de GC por representar a situação organizacional com melhor 

clareza (DALKIR, 2011). 

O Modelo de Wiig considera que uma vez que o conhecimento é valioso, ele precisa, 

então, ser organizado. Isso deve levar em consideração a necessidade do conhecimento, ou seja, 

para cada tipo de conhecimento encontrado ou disponível no ambiente o modo de organizá-lo 

pode ser diferente. Os níveis de armazenamento respeitam a ordem e a individualidade de 

criação do conhecimento, ou seja, o conhecimento internalizado em um indivíduo pode vir a 

ser público por meio do compartilhamento (DALKIR, 2011; SENSUSE et al., 2014).  

Modelos voltados ao conhecimento possuem flexibilidade para sua formatação, sendo 

mais ou menos detalhados, mais ou menos voltados a regras e a linguagens técnicas. Em 

determinadas situações pode haver a implantação de modelos estáticos, ou seja, que são feitos 

e não sofrem alterações e dependendo da situação o modelo pode ser mais flexível (WIIG, 

2003). Neste sentido o autor aponta que é preciso dimensionar o conhecimento posicionando 

claramente sua necessidade e quais serão os pilares em que sustentará esse processo. Sugere 

ainda que o gerenciamento do conhecimento se apresenta em cinco áreas: i) como o 

conhecimento vem a ser adquirido (por meio de aprendizado, codificação ou construção); ii) o 

que é conhecimento; iii) como o conhecimento é organizado (de modo a ser útil); iv) como o 

raciocínio e o pensamento são empregados para a criação de conhecimento e, v) como 

realmente o conhecimento é utilizado na prática.  

Para Dalkir (2011), o modelo de Wiig possui uma abordagem organizada e tem 

vantagem por categorizar o tipo de conhecimento a ser gerido, no entanto, há poucas pesquisas 

que testam esse modelo na prática. 

O Modelo de Boisot é caracterizado por valorizar as boas informações. Considera que 

a partir de informações úteis e necessárias podem derivar bons conhecimentos. Nesse modelo 

as informações são tratadas pela perspectiva de serem resultados de uma interpretação de dados. 

O modelo prioriza ainda o contexto em que a informação está sendo compartilhada e virá a ser 

um bom conhecimento (DALKIR, 2011). Para que a informação seja compreendida e tornada 

conhecimento deve haver codificação por parte do receptor e clareza por parte do emissor, caso 

contrário serão apenas dados sem sentido. Sendo assim o conhecimento passa a ser o resultado 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Dana%20Indra%20Sensuse.QT.&newsearch=true
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de expectativas sobre determinado assunto que é modificado e melhorado com a chegada de 

informações (BOISOT; CANALS, 2004).  

A estrutura desse modelo leva em consideração o conhecimento codificado e o não 

codificado, sendo o primeiro, o que estaria pronto para ser compartilhado, e o segundo aquele 

que está em um estado de difícil compartilhamento. Esses elementos estariam em uma linha 

vertical na estrutura e em uma linha horizontal estaria se o conhecimento é difuso ou não 

(McADAM; McCREEDY, 1999). Em sua representação gráfica, o modelo apresenta quatro 

quadrantes que trazem uma estrutura para o conhecimento, sendo: propriedade do 

conhecimento; conhecimento público; senso comum e conhecimento pessoal. 

The European Foundation for Quality Management (EFQM) KM Model (Modelo de 

Gestão de Qualidade da Fundação Européia): é um modelo facilitador de ajuda para as 

organizações, que prevê o envolvimento de pessoas, lideranças, processos e estratégias, por se 

tratar de um modelo que visa excelência nos processos (DALKIR, 2011). Esse modelo envolve 

elementos de qualidade total em gestão, fazendo com que a organização repense e ajuste a sua 

estrutura por meio de uma maior interação entre pessoas e processos, provocando então reações 

que tenderão a beneficiar “novos fluxos de conhecimento” (MARTÍN-CASTILLA; 

RODRÍGUEZ-RUIZ, 2008, p.137, tradução nossa). Para que esse modelo seja aplicado 

eficientemente é necessário o uso de facilitadores que identifiquem os resultados. Esses 

facilitadores podem ser um conjunto de regras e critérios que irão ofertar uma abordagem 

coerente que auxilia a organização saber o que pretende atingir. 

De acordo com esse modelo, os envolvidos também deverão ser classificados de 

segundo as necessidades e objetivos da organização, podendo ser usadas reflexões que levem 

ao alcance de resultados, como: i) percepção de agentes-chave; ii) indicadores de desempenho 

em relação a diferentes agentes-chave; iii) resultados financeiros referente aos agentes-chave e; 

iv) indicadores que facilitem comparar os resultados alcançados com os objetivos propostos 

(MARTÍN-CASTILLA; RODRÍGUEZ-RUIZ, 2008). 

Os Modelos complexos de sistemas adaptativos de GC são baseados em uma 

estrutura que trata a organização como um ser vivo. Envolve diferentes indivíduos e possui uma 

estrutura apresentada em: entender; criar novas ideias; resolver ideias; tomar decisões; propor 

ações para gerar resultados. Essa estrutura vai aumentando conforme o modelo se estrutura 

(DALKIR, 2011).  

O modelo inukshuk  foi desenvolvido para auxiliar o governo canadense a gerir o seu 

conhecimento. O próprio termo inukshuk é utilizado no país e seria um tipo de marcador que 

possui um significado espiritual. Os processos derivam do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi 
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(GIRARD, 2005; DALKIR, 2011). Esse modelo, mesmo que descrito como um dos mais 

conhecidos, apresenta pouca literatura que descreva aplicação prática, entende-se então que por 

ter sido criado para uma realidade específica do governo canadense, dificilmente pode ter 

aplicações em outros contextos. 

De modo geral os modelos de GC irão envolver três categorias: o conhecimento, o 

capital intelectual e as construções sociais, sendo ainda uma representação de modo abstrato da 

realidade e deve ser útil para a aplicação (MARTÍN-CASTILLA; RODRÍGUEZ-RUIZ, 2008; 

McADAM; McCREEDY, 1999; SENSUSE et al., 2014). Por fim, ressalta-se que o modelo é 

um dos elementos mais importantes para a implantação de demais atividades de GC, já que 

propõe envolver tanto os indivíduos quanto o próprio ambiente organizacional com a finalidade 

de atender aos objetivos intrínsecos à GC quanto organizacionais. No entanto, como já descrito 

neste trabalho, o conhecimento pode estar presente em todos os tipos de organizações. A GC é 

um modo sistematizado que propõe organizar esse conhecimento, sugerindo assim que 

elementos de GC possam ser encontrados em uma organização mesmo que não haja a existência 

de um modelo. A seguir apresenta-se as ferramentas e práticas de GC. 

 

2.1.4 Ferramentas e Práticas de GC  

 

Existe entre os elementos de GC os responsáveis por fornecer meios para que as demais 

atividades ocorram: são as ferramentas e práticas de GC. As ferramentas se utilizam de 

verificações que contemplam, por exemplo, o capital tecnológico e equipamentos, 

proporcionando que as atividades de GC sejam direcionadas a melhoria contínua dos processos 

(DALKIR, 2011; MARTÍN-CASTILLA; RODRÍGUEZ-RUIZ, 2008). As ferramentas de GC 

em geral são desenvolvidas para resolver tarefas, podendo ser adaptáveis e, caso não atinjam 

os resultados esperados, podem ser eliminadas, substituídas ou revistas (KROGH; ROOS, 

1995).  

O uso de ferramentas de GC tem como objetivo disponibilizar recursos que irão facilitar 

a realização de outras atividades. Em seu estudo sobre ferramentas de GC em pequenas e médias 

empresas, North e Babakhanlou (2016, p. 213, tradução nossa) elencam alguns fatores críticos 

que devem ser observados ao se implantar atividades de GC: “apoio da alta administração e 

liderança”; “cultura amigável do conhecimento” e “uma estratégia clara para a gestão do 

conhecimento”, levando a crer que toda a organização deve estar preparada, ciente e com 

interesse em se utilizar dos benefícios propostos pela GC.  
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As ferramentas de GC vêm se adaptando ao longo dos anos. Primeiramente foram 

vinculadas à área da tecnologia, já que para que se tenha a possibilidade de gerir o 

conhecimento, deve existir meios para isso, como local, pessoas dispostas tanto a criar quanto 

abastecer bancos de dados para que o conhecimento seja utilizado. A literatura discorre que o 

uso de ferramentas tem relação direta com os indivíduos, pois considera que o conhecimento 

está internalizado nas pessoas, então para que essas pessoas possam compartilhar o que sabem 

necessitarão de algum meio para realizar tal tarefa (MARTÍN-CASTILLA; RODRÍGUEZ-

RUIZ, 2008; KROGH; ROOS, 1995; WIIG, 1997; WIIG; HOOG; SPEK, 1997). 

A utilização de ferramentas de GC não é  algo que possa por si só suprir todas as 

necessidades da organização em termos de GC. Caso elas não sejam escolhidas corretamente 

para cada prática ou processo de um ciclo, por exemplo, a ferramenta não irá apresentar 

resultados úteis que são dela esperados (MARTÍN-CASTILLA; RODRÍGUEZ-RUIZ, 2008). 

Já as práticas de GC, de acordo com Batista (2012, p. 81), são “voltadas para produção, 

retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das 

organizações, bem como na relação dessas com o mundo exterior”. North e Babakhanlou (2016) 

tratam a prática como algo ligado ao gerenciamento do conhecimento. Deste modo, entende-se 

que, enquanto as ferramentas relacionam-se a algo instrumental, as práticas voltam-se mais a 

ações, que podem ser até mesmo o uso de ferramentas.    

North e Babakhanlou (2016) identificaram 16 tipos de ferramentas de GC. Segundo os 

autores, essas ferramentas diferem pelo número e tipo de instrumentos, quantidade de 

envolvidos e o grupo foco de envolvimento. Constaram ainda que em algumas ferramentas há 

uma breve explanação sobre sua utilização enquanto outras são formadas por um corpo maior 

de conteúdo, que pode conter até mesmo ilustrações. Segundo os autores, as ferramentas fazem 

parte das práticas a serem desenvolvidas em uma empresa e deste modo irão suportar as 

atividades de GC ao serem implantadas. 

Observa-se que na literatura as ferramentas e práticas são tratadas de modo muito 

similar. Em alguns casos o mesmo elemento é descrito tanto como uma prática quanto uma 

ferramenta, por autores diferentes. Sendo assim, a seguir há  uma tentativa de distinguir as 

ferramentas e as práticas, no entanto isso se dá de acordo com o que foi interpretado da literatura 

consultada. Deste modo, algumas ferramentas encontradas na literatura são: 

Peer Assist: assistência por auxílio, prevê que os indivíduos devem adquirir 

informações de outros antes mesmo que um projeto seja iniciado. A ferramenta em si consiste 

no diálogo, uma vez que se aprende por experiência de outras pessoas. Essa ferramenta tende a 

criar valor e os indivíduos podem adquirir determinada informação que se tornará conhecimento 
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de antemão para a realização das atividades (NORTH; BABAKHANLOU, 2016; 

MASSINGHAM, 2014). De acordo com Massingham (2014), é uma ferramenta considerada 

de estratégia. Sobre ferramentas de assistência Batista (2012), menciona o  mentoring, que é a 

utilização de uma pessoa com ampla experiência em determinado assunto como auxílio a outros 

indivíduos, com menos experiência, na solução de problemas a questões ligadas a esse assunto. 

Document libraries and managing information in a consistent manner: ou bibliotecas 

de documentos e gerenciamento de informações de maneira consistente: se fundamenta na 

aplicação de um bom sistema de gestão de documentos. Esse sistema deve proporcionar 

recursos que possibilitem a comunicação entre os indivíduos, o envio de documentos em uma 

mesma plataforma e que o gerenciamento desse processo organize o fluxo de trabalho e da 

documentação útil que será utilizada em um projeto. A organização e gestão dos documentos 

proporciona então que uma informação seja encontrada rapidamente podendo ser então 

utilizada e aplicada em uma determinada situação (NORTH; BABAKHANLOU, 2016). 

A knowledge fair or market: feira ou mercado do conhecimento, onde informações 

relacionadas ao conhecimento estarão dispostas. A ferramenta permite a troca entre 

“compradores” e “vendedores”, ou seja, os interessados em adquirir alguma informação e os 

que podem fornecer. Essa negociação pode ser feita tanto por um ambiente físico quanto por 

um ambiente virtual (internet ou intranet). Em muitos casos é possível perceber que dentro da 

organização há mais de um indivíduo trabalhando para resolver o mesmo problema de modo 

ou com perspectiva diferente. Essas diferentes perspectivas contribuem para se chegar a 

soluções em conjunto (NORTH; BABAKHANLOU, 2016). 

Storytelling: é uma ferramenta ligada à narrativa e em geral serve para que o indivíduo 

exponha o seu conhecimento experiencial, ou tácito. Tem a finalidade de propor a troca de 

experiências e o conhecimento pelo ato de contar uma história, tendo então forte relação com 

habilidades de comunicação. A ferramenta propõe que seja determinado um assunto de 

interesse e então um indivíduo irá contar por meio de uma conversa ou história quais suas 

experiências e vivência a respeito dele; a partir de sua perspectiva os ouvintes poderão refletir 

e criar novas maneiras para lidar com determinadas situações (DALKIR, 2011; NORTH; 

BABAKHANLOU, 2016; MASSINGHAM, 2014). Batista (2012) indica como narrativa a 

ferramenta que utiliza-se de situações expostas por um indivíduo para comunicar sobre 

experiências adquiridas.  

Knowledge Café: o café do conhecimento é uma ferramenta utilizada com base em 

conversas e tem objetivo de criar conhecimento. Espera-se que por meio dessas conversas 

surjam novas ideias e perspectivas a respeito de um assunto que seja de interesse coletivo. O 
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café do conhecimento se utiliza da criatividade e da abertura aos participantes para que estes 

apresentem sugestões e ouçam ideias que venham a proporcionar perspectivas diferentes sobre 

um mesmo assunto. Essa ferramenta pode contribuir para que a organização atue sobre  

problemas do presente ou se protejam de situações que possam acontecer no futuro. A 

organização de um café do conhecimento consiste em colocar em um mesmo ambiente um 

grupo de pessoas e então propor um assunto que deve ser resolvido ou discutido. Haverá um 

mediador organizando os trabalhos e então o grupo irá propor suas visões sobre tal assunto. As 

ideias aplicáveis àquele assunto poderão ser utilizadas e ideias interessantes mas que não sejam 

tão aplicáveis ao momento poderão ser guardadas para um uso no futuro (DALKIR, 2011; 

NORTH; BABAKHANLOU, 2016). Para alguns autores, o café do conhecimento pode ser 

considerado uma prática, entretanto, como o seu objetivo é o de criar conhecimento, aqui foi 

estabelecido como uma ferramenta.  

Benchmarking: medição e busca. Para que essa ferramenta tenha maior sentido devem 

ser comparados produtos, serviços e práticas parecidas, tanto internamente quanto 

externamente (mercado, concorrentes). A comparação servirá para que a empresa utilize os 

dados comparados em informações úteis que poderão ser aplicadas de modo positivo para a 

organização (BATISTA, 2012; DALKIR, 2011). 

Lessons learned database: as lições aprendidas em bancos de dados, são utilizadas para 

a aprendizagem prática. A ferramenta se fundamenta na teoria de que o aprendizado é melhor 

realizado quando é realizado por partilha de experiências. Como as informações são 

armazenadas em um banco de dados, considera-se que passa a fazer parte da memória 

organizacional. A ferramenta inclui tanto a captura de novas lições quanto a adequação dos 

conteúdos já existentes (MASSINGHAM, 2014). Com temática parecida, Batista (2012) 

relaciona ferramentas ligadas à tecnologia e ao uso de bancos de dados, sendo repositório de 

conhecimentos, sistemas de workflow, gestão de conteúdo, gestão eletrônica de documentos, 

data warehouse e data mining. Segundo o autor, os bancos de dados possibilitam o fácil acesso 

a informações e contribui para que não haja ruídos na distribuição de informações. Dalkir 

(2011) indica o uso de blogs, sites e outros ambientes virtuais que também se inserem a essa 

categoria de ferramenta. 

Após descrever o que se considera ferramentas de GC, para este trabalho, a seguir  

apresenta-se as práticas de GC encontradas na literatura: 

Skill or competence matrix: a matriz de estrutura por competência propõe avaliar e 

visualizar as habilidades ou competências em uma organização. Essa matriz irá mostrar onde 

há falhas que podem ser supridas por competências, se há a necessidade de formação de algum 
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indivíduo em determinada área ou se há competências presentes na estrutura e que não estão 

sendo bem utilizadas (NORTH; BABAKHANLOU, 2016). Na mesma temática sobre a 

formação de competências, Batista (2012) indica a educação corporativa, que seria um processo 

de aprendizado contínuo, podendo ser implementado por meio de uma Universidade 

Corporativa ou outros sistemas de ensino. 

Communities of practice (CoP): As comunidades de prática tem objetivo de estabelecer 

e reunir um grupo de pessoas para que as pessoas que dele fazem parte compartilhem ideias, 

informações e conhecimento. Sugere-se que a participação seja voluntária; no entanto deve 

haver o interesse por um objetivo comum. Deve existir uma auto organização no sentido de 

envolver diferentes pessoas para atuar em um objetivo comum, a solução de um problema, a 

melhoria de um processo e assim por diante (MASSINGHAM, 2014; BATISTA, 2012). 

Best practices: melhores práticas geralmente são utilizadas com o objetivo comercial 

ou de negócios. Diante disso o conhecimento deve ser tratado por ordem de relevância, tanto 

por período quanto de objetivos organizacionais. A documentação resultante das informações 

devem ser registradas em bancos de dados, documentos, ou planilhas (DALKIR, 2011; 

BATISTA, 2012). 

Há outras ferramentas e práticas tratadas pela literatura, como as descritas por Batista 

(2012): memória organizacional / lições aprendidas / banco de conhecimentos; sistemas de 

inteligência organizacional; mapeamento ou auditoria do conhecimento; sistema de gestão por 

competências; banco de competências individuais; gestão do capital intelectual. As descritas  

por Massingham (2014): storage process (processo de armazenamento); metadata process 

(processo de metadados); knowledge brokers (agentes do conhecimento); human resource 

accounting model (modelo de contabilidade em recursos humanos). E também as descritas por 

North e Babakhanlou (2016): knowledge mapping (mapeamento do conhecimento); internet 

protocols (protocolos de internet); exit interviews (entrevistas de saída). 

As práticas de GC são conjugadas em um conjunto de ações que envolve pessoas, 

estrutura e o próprio uso das ferramentas. Essas ações ao fazerem parte das atividades da 

organização tornam-se práticas. Já as ferramentas possuem forte relação com a tecnologia 

utilizando-se de portais, intranet e extranet. As práticas e as ferramentas serão então 

flexibilizadas conforme as atividades de GC são implantadas ou ganham maior robustez dentro 

da organização. Nesse sentido, a GC só proporcionará benefícios se houver a disposição meios 

para que ocorram a criação, coleta e uso do conhecimento, função esta atribuída às práticas e 

as ferramentas (BATISTA, 2012; NORTH; BABAKHANLOU, 2016). 
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Discutidos os elementos de GC, as próximas seções irão tratar sobre o processo de 

compras, a relação comprador e fornecedor, a cadeia produtiva e de abastecimento em 

indústrias de moda/vestuário e o setor de compras nessas indústrias. 

 

2.2 O PROCESSO DE COMPRAS E A INDÚSTRIA DE MODA E VESTUÁRIO 

 

As empresas de modo geral possuem flexibilidade para organizar e propor soluções e 

estratégias para atingir seus objetivos organizacionais. No entanto as organizações, de modo 

geral, não são capazes de gerar todos os recursos de que necessitam, sendo então necessária a 

criação de parcerias. Essas parcerias terão, de um lado, empresas compradoras e com 

necessidade de bens ou serviços, e do outro as empresas fornecedoras que são as capacitadas a 

oferecer recursos. A criação dessas parcerias torna possível, então, que as empresas adquiram 

os recursos que não são capazes de gerar (TACCONI et al., 2014). Nesse sentido, os autores 

propõem que essas parcerias sejam estabelecidas por meio do setor de compras. 

O setor de compras faz parte da gerência ou administração da cadeia de suprimentos, 

mantendo relação direta entre empresa compradora e empresa fornecedora. A gestão desse setor 

pode ser observada por duas perspectivas que se relacionam a operações, sendo 

compra/suprimento e compra/demanda. A primeira está ligada diretamente com a empresa 

compradora e a segunda vem a ocorrer quando se cria o elo com a empresa fornecedora. A 

cadeia de suprimentos é “uma metáfora usada para descrever as empresas que estão envolvidas 

no fornecimento de um produto ou serviço” (ALVAREZ, 2004, p.24).  

No modelo de negócios contemporâneo uma série de fatores criam desafios para que as 

empresas permaneçam competitivas como o curto ciclo de vida de produtos, o aumento da 

concorrência e a gestão dos negócios em relação à expectativa dos clientes. Nesse sentido, as 

empresas de fabricação necessitam cada vez mais de confiança no processo de gestão de 

compras e suprimentos. A área de compras tras consigo a função de integrar a cadeia de 

suprimentos, fator este que no cenário atual se torna crucial para “operações eficazes, eficientes 

e sustentáveis” (SCHOENHERR, 2012, p. 4556, tradução nossa). 

A área de compras e suprimentos vem ganhando interesse por parte das organizações 

por se tratar de um setor estratégico que se integra a outros, vindo a contribuir com a 

potencialidade estratégica das empresas (ALVAREZ, 2004; LEENDERS; FEARON, 2008; 

TACCONI et al., 2014). O setor de compras passou a ter maior importância para as 

organizações a partir da I Guerra Mundial, proporcionando a evolução da área, uma vez que o 

período trouxe grandes desafios para os gerentes de compras nos Estados Unidos, ocasionados 
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pela escassez de materiais, elevados custos de aquisição e perda de fornecedores. Esse período 

contribuiu também para elevar o status do setor, principalmente quando as universidades de 

Nova York e Harvard incluem o curso de compras nos anos letivos de 1917 e 1918 

(LEENDERS; FEARON, 2008). 

O processo de compras é composto por várias etapas, envolve diferentes indivíduos e 

setores e, ainda, dificilmente será efetivado com o uso de poucos fornecedores. Em muitos casos 

para cada item a ser adquirido será necessário a seleção de uma fonte diferente de fornecimento. 

Há ainda a atribuição de atividades básicas e complexas, sendo que as básicas se relacionam a: 

seleção de fornecedores confiáveis e que ofereçam produtos com boa qualidade e a preço justo, 

emissão, análise e controle das ordens de pedidos, controle de itens já adquiridos e redução de 

custos de aquisição (TACCONI et al., 2014; POZO, 2007).  

As atividades complexas irão depender do tipo de negócio, podendo conter atividades 

de pesquisa, acompanhamento a fornecedores ou de outros setores envolvidos ao processo. Para 

Pozo (2007, p.159), a função compras “baseia-se em uma ação que envolve atividades de 

pesquisas para a melhor adequação dos objetivos organizacionais”. Essas pesquisas devem 

tratar de fatores ligados à inovação tecnológica, oscilação da economia e novas fontes de 

fornecimento.  

Alvarez (2004) determina que o setor possui relevância do ponto de vista estratégico 

nas operações de uma empresa. Historicamente o setor possuía menor importância para as 

organizações se comparado ao setor financeiro e produtivo. No entanto houve uma mudança 

atribuída principalmente a perspectivas ligadas à redução dos custos organizacionais e por 

unificar a cadeia de suprimentos. Pela perspectiva de interesse sobre a área, Nag, Han e Yao 

(2014) indicam que os estudos que tratam da perspectiva envolvendo a cadeia de fornecimento, 

inventários e fatores de estratégia vem aumentando significativamente em diversas áreas do 

campo acadêmico.  

Muitas empresas estão integrando o setor de compras às estratégias organizacionais, 

uma vez que o abastecimento tem emergido em muitas organizações como potencial fator para 

enfrentar o mercado global, melhorar os custos e alinhar a cadeia de fornecimento. Esse 

movimento de integração possibilitou mudanças na estrutura organizacional, com a atuação de 

diferentes áreas preocupadas com o abastecimento. Desse modo houve uma maior abertura para 

as possibilidades no sentido da tomada de decisões que envolvem a área de fornecimento e 

abastecimento nas organizações (JOHNSON; LEENDERS, 2009). 

Um setor de compras pode ser composto por um ou mais indivíduos e envolver pessoas 

de uma variedade de áreas funcionais, realizando atividades que envolvem: selecionar 
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fornecedores, verificar as entradas e a qualidade de matérias-primas, os itens adquiridos, os 

potenciais fornecedores ou cumprir objetivos que a empresa julgue necessário. Uma equipe de 

compras em geral tende a ser independente e possuir flexibilidade de suas atividades de 

trabalho, sendo que esta é composta não só por membros internos da organização, mas por 

fornecedores e clientes externos (JOHNSON et al., 2002). Segundo os autores, existem duas 

estruturas organizacionais de compras: centralizadas e descentralizadas. Na primeira, todas as 

atividades são realizadas por uma única equipe e na segunda, as atividades de compras são 

desmembradas em plantas e equipes diferentes, ou seja, cada equipe pode comprar um 

determinado produto, ou trabalhar com certo tipo de fornecedor. 

A gestão do processo de compras faz parte de um procedimento operacional que 

notoriamente ganha importância dentro das organizações, vindo a se inserir ao processo de 

logística e é responsável por toda negociação com fornecedores. Essas negociações envolvem 

a negociação em termos de custos, prazos de entrega e pagamento, índices existentes nos 

inventários e necessidades de aquisição. A atividade envolve ainda pesquisas e observação, 

como novas fontes de fornecimento, situação financeira da empresa, capacidade produtiva dos 

fornecedores e avaliação do mercado (JOHNSON et al., 2002; POZO, 2007; TACCONI et al., 

2014). 

 

2.2.1 A Relação Comprador/Fornecedor 

 

O interesse dado para a gestão da cadeia de suprimentos, tanto por parte de 

pesquisadores quanto da própria indústria, fornece subsídios para a compreensão da relação que 

é estabelecida, entre empresas, tornando a cadeia de abastecimento coordenada, por meio da 

relação comprador/fornecedor. O comprador observa as demandas necessárias e coordena os 

pedidos aos fabricantes (fornecedores), que então irão produzir o que é necessário para suprir 

as demandas de recursos da empresa compradora (BEN-DAYA; AS'AD; SELIAMAN, 2013). 

O relacionamento entre empresa compradora e fornecedora proporciona relações mais 

próximas entre organizações. Desse modo, promove melhores resultados para um objetivo 

comum que é a busca por qualidade e competitividade no mercado. As relações estabelecidas 

com os fornecedores vêm a se tornar um fator de competitividade, uma vez que essa relação 

necessita do desenvolvimento de capacidades que não podem ser copiadas por outras empresas 

mediante o conhecimento desenvolvido por cada relação (MONDINI et al., 2015). A estratégia 

de abastecimento vem a se incorporar à estratégia global de negócios de uma organização, 
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sendo isso um fator crítico a ser considerado na relação entre compradores e fornecedores 

(NAG; HAN; YAO, 2014). 

O comportamento cooperativo tem a vantagem de diminuir riscos e proporcionar 

aumento na eficiência dos processos, viabilizando a interação entre comprador e fornecedor e 

deste modo as parcerias entre ambos tendem a tornar-se mais estáveis e promissoras. As 

relações de parceria entre empresas são cada vez mais frequentes e necessárias diante do 

contexto global de negócios proporcionando, eficiência, flexibilidade e sustentabilidade nas 

relações de colaboração (TACCONI et al., 2011). 

Cada vez mais os fornecedores estão sendo integrados aos processos e objetivos da 

empresa negociadora. Nota-se que as relações fortificadas são fundamentais para o desempenho 

e criação de valor para os envolvidos (NYAGA, WHIPPLE; LYNCH, 2010). Leenders e Fearon 

(2008) destacam que a relação de parcerias é histórica, seja na construção das pirâmides do 

Egito, passando pelos planos de elaboração para construção de novas cidades a batalhas e 

guerras, sempre foi necessário o fornecimento de suprimentos, logística e certa perícia que 

proporcionaram essas iniciativas. 

Essa relação passou por mudanças estruturais, como implantação de estratégias just-in-

time e monitoramento de informações que tornaram a cadeia de abastecimento mais ágil. As 

parcerias entre empresas fornecedoras e compradoras principalmente em setores onde é 

necessária uma rápida ação no sentido produtivo, proporciona a criação de uma cadeia de 

suprimentos mais enxuta e flexível, possibilitando a tomada de decisões em conjunto, inclusive 

pela ótica negativa que a produção em massa propõe, como fatores ambientais, sociais e o 

aumento dos custos de produção (TURKER; ALTUNTAS, 2014). 

A gestão de recursos de produção e distribuição em parceria com fornecedores vem a se 

tornar prioridade no sentido de as empresas obterem vantagens competitivas em um mercado 

que possui cadeias de fornecimento globais. A formação de parcerias contribui para as 

organizações lidarem com situações de mercados voláteis e turbulentos e ainda com a solução 

de problemas ligados a clientes mais exigentes, situações estas que podem ser solucionadas em 

conjunto (EMBERSON; STOREY, 2006; NAG, HAN; YAO, 2014). A capacidade de explorar 

os recursos internos e os externos (que são complementares) vem sendo um importante meio 

para o desenvolvimento empresarial no cenário contemporâneo visando a melhoria de 

estratégias corporativas (TACCONI, 2012). 

Para que as empresas (negociadora e fornecedora) não sejam prejudicadas em 

determinadas negociações, pode ser desenvolvido um código de conduta entre elas. Esse 

código, que pode ser feito na forma de documento, além de estabelecer critérios como 
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fornecimento, isenção de uso de trabalho escravo, multas contratuais, meios seguros de 

fornecimento e garantia de entrega do produto adquirido, podem tratar outros que ambas as 

partes julguem necessários. Não há um modelo pronto e fechado para a criação desse 

documento, que deve ser desenvolvido em parceria, priorizando a ação conjunta, os benefícios 

e punições justos para compradores e fornecedores (TURKER; ALTUNTAS, 2014).  

A relação entre os envolvidos na cadeia de fornecimento deve  tornar o processo de 

aquisição mais ágil e possibilitar meios para que se responda prontamente às mudanças de 

mercado (MOON; YI; NGAI, 2012). A relação de parceria entre os envolvidos na cadeia de 

abastecimento de empresas do setor de moda e vestuário, por exemplo, é essencial para que 

essas empresas se mantenham competitivas no mercado. A relação mesmo que complexa, por 

envolver um grande número de fornecedores que em alguns casos estão em uma região 

geográfica afastada da empresa compradora, contribui para que o processo transcorra 

necessitando de rápidas respostas. Mesmo que o setor de moda e vestuário possa apresentar 

diferentes estruturas de trabalho, integrar os envolvidos e ter uma cadeia bem concebida pode 

ajudar a explorar as capacidades para a solução de problemas (YANG; QI; LI, 2015). 

A próxima seção trata sobre a estrutura da cadeia produtiva e de abastecimento de 

indústrias ligadas à moda e ao vestuário. 

 

2.2.2 A Cadeia Produtiva e de Abastecimento em Indústrias de Moda e Vestuário 

 

Para iniciar esta sessão é importante uma breve explicação dos termos que são atribuídos 

a essas empresas, como, indústria de moda, de vestuário ou de confecção. Uma empresa 

característica de moda possui os mesmos objetivos que qualquer outro tipo de empresa, ou seja, 

gerar recursos financeiros para seus acionistas por meio da produção e distribuição de bens com 

efeito de satisfação para exigências do mercado (BARCARO, 2008).  

Há um forte apelo e reconhecimento midiático ao se falar em moda. Na maioria dos 

casos essas empresas são reconhecidas por discussões menos expressivas do ponto de vista 

estratégico ou de negócios, e mais pelo apelo midiático e efêmero que possui. A mídia 

geralmente apresenta os aspectos relacionados à individualidade das pessoas (estilistas ou 

modelos) e os resultados de desfiles (geralmente conceituais) das semanas de moda mundiais. 

A moda como qualquer outro negócio deve promover a criação e oferta de produtos vendáveis, 

sem isso certamente os produtos nem existirão de fato e as empresas não se manterão no 

mercado (BARCARO, 2008).  
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Para Grandi (2008), há várias influências dentro do contexto da moda, como por parte 

das artes, do design, da arquitetura, da cultura e a própria roupa se envolve nesse contexto. Para 

o autor, o termo moda passou a ser alvo de interesse por melhor compreensão nas últimas 

décadas mais efetivamente a partir dos anos 1980. Mesmo que a moda abarque e seja 

influenciada por diferentes contextos, este trabalho a tratará no sentido do vestuário. Deste 

modo ao se referir a empresas de moda, isto vem a ser a qualquer empresa que seja atuante no 

setor do vestuário, que pode atuar também na produção de complementos (bolsas, cintos, 

sapatos, entre outros), por meio da renovação contínua e sazonal de seus produtos (BARCARO, 

2008; MACCHION et al., 2014). 

Como a moda se relaciona com o próprio vestir e com os produtos que possuem tal 

função, logo as empresas podem ter nomenclaturas distintas (moda, vestuário e confecção). 

Para este trabalho será definido o termo empresas de moda e vestuário, já que entende-se que a 

confecção seria uma das etapas do processo produtivo dessas empresas. 

Como atributo substancial do segmento de moda pode-se entender que seu negócio é 

composto por produtos com “capacidades estilísticas voltadas para a criação de produtos que 

duram uma estação, que nascem e morrem a cada seis meses, mudando completamente a oferta 

do mercado” (BARCARO, 2008, p. 144). A partir desta definição, observa-se que Jones (2005, 

p.50) evidencia a dinâmica de criação dos produtos de moda em relação a demais tipos de 

negócios: “para o criador de moda, a diferença central entre o seu produto e o de quaisquer 

criadores em outras áreas é o tempo de prateleira. Moda tem obsolescência programada”. Sobre 

esse contexto, Baxter (2000) indica que os produtos de moda são projetados em grande escala, 

agrupando-se em diferenciações que correspondem a coleções inspiradas em tendências de 

primavera, verão, outono ou inverno.     

Um produto de moda irá englobar qualquer característica que envolva estilo, ou seja, 

sendo suscetível de não haver uso prolongado do mesmo. As influências nos produtos de moda 

podem ter relação com o cinema, figuras da mídia (atores, cantores), e até mesmo representarem 

um momento histórico social. A duração desses produtos é medida em meses ou até mesmo 

semanas; raramente haverá uma venda estável por longos períodos de tempo ou produtos 

considerados básicos, aqueles que mantêm estrutura e matéria-prima iguais por longos períodos 

de tempo (ČIARNIENÉ; VIENAŽINDIENÉB, 2014). 

Diante da investigação sobre o tempo necessário para o desenvolvimento de uma 

coleção de vestuário e, assim, ter uma percepção maior sobre o fator de tempo que sugere-se 

haver como fator de relevância nestas empresas, Sen (2008) indica que uma coleção de 

vestuário é iniciada em aproximadamente 40 semanas antes de seu lançamento, ou em torno de 
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10 meses. Sobre esse contexto, Kachba e Hatakeyama (2015) indicam que o período em 

determinadas empresas pode ser de apenas 20 semanas ou aproximadamente quatro meses. Esse 

período envolve o processo de pesquisa, desenvolvimento, escolha, ajustes, produção e venda. 

Em relação às atividades ligadas ao desenvolvimento do produto de vestuário, os 

participantes dessa cadeia desenvolvem processos ou atividades específicas, que ocorrem em 

sequência uns aos outros. Essa prática, no entanto, pode resultar em custos elevados e retrabalho 

caso não haja um processo de gestão eficaz nos processos. Em empresas do Reino Unido 

identificou-se que o lead-time, que é o tempo de produção total, de um produto do vestuário é 

o principal fator que desfavorece a competitividade do setor (TYLER; HEELEY; BHAMRA, 

2006). Dentro desse processo, Alvarez (2004) indica que 80% do tempo de produção de um 

item do vestuário será consumido pelo processo de costura, tornando os demais processos mais 

curtos, como o planejamento e aquisição de matéria-prima, por exemplo. 

Diante dessa perspectiva, observa-se que muitos dos processos contidos nas atividades 

envolvidas na cadeia produtiva do vestuário são realizados mediante decisões que foram 

tomadas anteriormente (ALVAREZ, 2004; TYLER, HEELEY; BHAMRA, 2006). A 

fabricação de uma roupa é composta por um sistema de previsões, logística complexa e 

particularidades do próprio produto, segundo Thomassey (2010) algumas características 

próprias do setor de moda e vestuário podem ser vistas no Quadro 5.  

 

Quadro 5: Principais fatores que diferenciam o negócio de moda e vestuário. 

i) As vendas são sazonais, uma vez que os produtos do vestuário são baseados em tendências para 

épocas específicas do ano.  

ii) O fluxo de produção, o poder de compra dos consumidores e o ciclo de vida dos produtos podem 

influenciar diretamente as decisões e acertos na cadeia produtiva. 

iii) As vendas se associam às tendências de moda, ou seja, produtos de estilo devem ser criados para 

assim serem aceitos no mercado.  

iv) Há dificuldade em certos tipos de dados, como histórico de vendas entre uma coleção e outra, uma 

vez que o ciclo de vida do produto é muito curto e os produtos efêmeros.  

v) O mix de produtos tende a ser extenso, em cores, variedade de modelos, tamanhos, a fim de atender 

diferentes tipos morfológicos de consumidores, o que torna a aquisição de materiais e previsão de 

demanda produtiva incerta e instável. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Thomassey (2010). 

 

A cadeia de abastecimento de uma indústria de moda e vestuário é extensa e envolve 

diferentes etapas produtivas que iniciam ainda na indústria têxtil a partir da produção das fibras. 

Até que o produto confeccionado chegue ao consumidor final há vários processos e isso torna 

a cadeia produtiva de vestuário uma das mais organizadas em termos de gestão (KACHBA; 

HATAKEYAMA, 2015). Observando que essa organização leva em conta fatores como 
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aquisição e transporte das fibras, produção dos tecidos (tecelagem), remessa dos materiais 

têxteis para as empresas de vestuário e então os processos pertinentes para a confecção do 

produto. 

A Figura 3 ilustra a organização dessa cadeia a partir das indicações de Barcaro (2008) 

e Shaw e Koumbis (2014).  

 

Figura 3: Cadeia de abastecimento do vestuário 

 
Fonte: Elaborado a partir de Barcaro (2008); Shaw e Koumbis (2014). 

 

 

Sobre a estrutura apresentada na Figura 3, observa-se que a indústria têxtil é responsável 

pela produção ou aquisição das fibras, o processamento dos fios, a tecelagem ou a construção 

do tecido e, após isso feito, o envio para as empresas de vestuário para confeccionarem os 

produtos. A indústria de moda e vestuário é a responsável por  confeccionar os produtos por 

meio da aquisição e armazenagem das matérias-primas, análise das demandas de produção e a 

produção desses produtos, que então passarão pelo processo de acabamento e armazenamento 

do produto final até ser enviado para os clientes ou consumidor final (JONES, 2005; 

BARCARO; 2008; SHAW; KOUMBIS, 2014). Parte desses processos e dessa estrutura serão 

descritos no Capítulo 4. 

O negócio de moda é fortemente praticado por empresas que atuam no segmento fast 

fashion, que tem como o modo de produção a grande oferta de produtos em ciclos reduzidos, o 



47 

 

que demanda, em relação às empresas tradicionais do setor, uma rápida tomada de decisões no 

sentido de criação, aquisição, produção e distribuição dos produtos (ČIARNIENÉ; 

VIENAŽINDIENÉ, 2014; TURKER; ALTUNTAS, 2014). Essas características, se associadas 

com os fatores anteriormente apontados por base em Thomassey (2010), demonstram que essas 

empresas possuem pouca flexibilidade para ações em médio prazo. Do mesmo modo, mesmo 

as empresas tradicionais que possuem um ciclo de vida de produtos maior do que as atuantes 

no segmento fast fashion, dificilmente terão vários produtos ou processos que sejam básicos, 

ou seja, aqueles que se mantêm por várias coleções  (TURKER; ALTUNTAS, 2014). 

Para atender às características determinadas pela moda e para que o produto final seja 

entregue em tempo hábil para os clientes, uma coleção de vestuário será produzida 

anteriormente à temporada de venda, de modo que todos os aspectos em relação a planejamento, 

aquisição, desenvolvimento sejam previstos ou realizados meses antes do lançamento do 

produto (SEN, 2008; KACHBA; HATAKEYAMA, 2015). Por se tratar de prazos cíclicos e 

sazonais, isso dificulta a organização dos processos na cadeia de abastecimento. Até a chegada 

do produto final às lojas de varejo, nota-se a complexidade de processos anteriores que se 

iniciam na indústria têxtil, que irá fornecer o produto têxtil a ser utilizado pela indústria de 

transformação do vestuário (TYLER; HEELEY; BHAMRA, 2006). 

O produto têxtil deve estar disponível para oferta aos estilistas com no mínimo 18 meses 

de antecedência antes de ser apresentado como produto final (TYLER; HEELEY; BHAMRA, 

2006). Ao confrontar esse tempo com os abordados por Sen (2008) e Kachba e Hatakeyama 

(2015), é possível perceber que a indústria têxtil inicia seu processo muito antes ainda da 

indústria do vestuário, no entanto este trabalho não pretende aprofundar-se nas características 

da indústria têxtil. 

Uma vez que a definição dos materiais a serem utilizados é feita pelo setor de criação, 

um dos primeiros setores a ter acesso a essa informação será o de compras, vindo a ser então 

um dos primeiros setores a compor o processo produtivo das empresas de vestuário a partir da 

aquisição dos materiais a serem utilizados, podendo já haver algum tipo de investigação junto 

aos fornecedores sobre prazos de entregas, se há algum problema quanto a demanda produtiva, 

valores de aquisição e quais outros se julgar necessários (JONES, 2005; TYLER; HEELEY; 

BHAMRA, 2006). 

A indústria da moda e do vestuário é delineada por redes de abastecimento diferentes e 

complexas, tanto pela fragmentação das atividades quanto por localização geográfica dos 

envolvidos, o que aumenta o risco de má aquisição de itens frente ao desafio da 

imprevisibilidade de demanda. Os profissionais do setor de abastecimento se deparam com a 
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incerteza dos quantitativos necessários para abastecer os estoques que atenderão às demandas 

de produção (MACCHION et al., 2014). 

Desse modo, as necessidades de aquisição de matérias-primas e a organização dos 

fluxos de produção devem prever diferentes situações frente a cadeia de produção e 

abastecimento características desse setor. Nesse ambiente complexo, o abastecimento eficiente 

dos materiais a serem utilizados na produção é de suma importância para o desempenho das 

empresas do setor, sendo ainda que as empresas de moda e vestuário trabalham com 

cronogramas que preveem desde o início de uma coleção até a entrega ao consumidor final 

(TURKER; ALTUNTAS, 2014; SEN, 2008). 

Estabelecidas as atividades do setor de compras, a relação comprador/fornecedor e a 

cadeia produtiva do setor de moda e vestuário, a seção seguinte busca identificar quais as 

atividades da área de compras dessas empresas.  

 

2.2.3 O Setor de Compras na Indústria de Moda e Vestuário 

 

Para melhor compreensão desta seção, considera-se que o setor de compras é o 

responsável pela aquisição de todas as matérias-primas e complementos empregados na 

produção de um produto, devendo ainda realizar a análise dos custos de aquisição, ajustar os 

níveis de inventário, conferir pedidos e lidar com fornecedores (JOHNSON et al., 2002; POZO, 

2007; SCHOENHERR et al., 2012; TACCONI et al., 2014). E que a indústria de moda e 

vestuário é composta por fatores, tais como: baixa previsibilidade de demanda, efemeridade 

dos produtos, grande variedade na composição do mix de produtos e fragmentação dos 

processos produtivos e da cadeia de fornecimento (BAXTER, 2000; JONES, 2005; 

BARCARO, 2008; GRANDI, 2008; TYLER; HEELEY; BHAMRA, 2006; TURKER; 

ALTUNTAS, 2014).  

Nessas empresas “a atividade de compra ocupa-se do abastecimento de todas as 

matérias-primas [...] necessárias para a fabricação das peças completas, tanto do mostruário 

quanto da produção” (BARCARO, 2008, p.152). Esses itens podem ser tecidos, forros, 

etiquetas, acessórios, botões, entre outros, que então irão compor o produto final. O setor de 

compras irá administrar a negociação, os quantitativos necessários para aquisição e a emissão 

e acompanhamento dos pedidos junto aos fornecedores. 

 Conforme já mencionado neste trabalho, o negócio de moda e vestuário possui 

processos e estrutura fragmentada. Em muitos casos a fragmentação se dá até mesmo pela 

localização geográfica da empresa, pois pode atuar em uma cadeia de fornecimento que não 
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está próxima à sua planta de produção (MACCHION et al., 2014; KACHBA; 

HATAKEYAMA, 2015). A fragmentação e o grande número de processos se configura 

também na estrutura interna dessas empresas, já que para que um produto de vestuário esteja 

pronto há etapas que necessitam ser executadas. Deste modo, faz-se necessário compreender 

qual a estrutura típica, tratada pela literatura, de uma empresa desse setor, no que se refere ao 

desenvolvimento de um produto. Essa estrutura pode ser observada na Figura 4. 

 

Figura 4: Estrutura típica de uma empresa de moda e vestuário. 

 
Fonte: Elaborado a partir de Jones (2005); Barcaro (2008); Sen (2008); Treptow (2013). 

 

Observa-se na Figura 4 que o desenvolvimento de um produto de vestuário inicia na 

pesquisa, por parte dos estilistas que definem as tendências a serem utilizadas os materiais, 

cores e o tema de coleção, selecionam amostras de matérias-primas para então criarem os 

produtos, por meio de desenhos. Esses desenhos são transformados em moldes, que são 

colocados sobre o tecido e então há o processo de corte para que esse tecido cortado seja 

costurado dando origem a primeira peça denominada protótipo ou peça piloto. Após a 

prototipagem da peça - processo que transforma uma ideia por meio de um desenho em um 

produto de vestuário -  deve haver a prova em uma pessoa, chamada de modelo de prova ou 

manequim vivo, isso contribui para possíveis ajustes no produto e então a seleção de quais deles  

estarão presentes na coleção e quais serão descartados, algumas empresas podem reutilizar 

modelos em outras coleções. 

De modo geral, os autores utilizados para elaboração da Figura 4 sugerem que uma vez 

a coleção definida e aprovada, verifica-se as matérias-primas e acessórios a serem utilizados, a 

disponibilidade desses materiais entre os fornecedores, o planejamento de produção e, caso 

tenha havido aquisição anterior, verifica-se  se os quantitativos adquiridos serão suficientes e 

se  todos os itens já adquiridos serão empregados na coleção e assim por diante. Programado 

todo o processo de abastecimento de materiais e definidas as metas, há a produção do 

mostruário para a equipe de vendas, que após atendimento aos clientes irão emitir os pedidos 

que gerarão as demandas efetivas de produção. Sendo essas demandas  firmadas por meio da 
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emissão dos pedidos, os setores ligados à gerência da empresa devem organizar a estratégia de 

trabalho para cada setor a fim de que não haja problemas ou atrasos na produção (JONES, 2005; 

BARCARO, 2008; SEN 2008; TREPTOW, 2013). 

As atividades demonstradas na Figura 4, são relacionadas a empresas que atuam, 

geralmente, por venda sobre pedidos, ou seja, produzem um mostruário e aguardam os pedidos. 

Essas empresas podem ou não realizar apostas de compra e de produção, em caso de não 

realização aguardam os pedidos de venda para assim gerar as demandas produtivas (JONES, 

2005; BARCARO, 2008). A estrutura apresentada é o que a literatura sugere, para as atividades 

dessas empresas, considerando que as empresas que atuam com vendas sobre pedidos tem mais 

de uma coleção em trânsito, essas atividades podem ocorrer de modo simultâneo entre as 

coleções, e isso será indepentente do porte da empresa (JONES, 2005; BARCARO, 2008; 

RECH, 2008; TREPTOW, 2013). O porte da empresa pode influenciar as atividades relativas 

ao desenvolvimento de produto e isso será discutido no Capítulo 4 conforme os dados 

encontrados no estudo de caso. 

Para Shaw e Koumbis (2014), a necessidade de se manter contato regular com diferentes 

setores, pessoas e empresas por parte do setor de compras é primordial. Para compradores 

ligados ao setor da moda, no caso da recomendação desses autores, isso se aplica a compradores 

de redes de varejo, mas entende-se que aplica-se também para compradores que atuam na 

indústria. Ao propor a integração com diferentes fontes para busca de informações, Shaw e 

Koumbis (2014) citam: a equipe de vendas; representantes de tecidos; designers, tanto de 

fornecedores quanto da própria empresa; compradores de outras empresas; fornecedores em 

potencial; demais setores que de algum modo venham a influenciar ou possuem informações 

que contribuirão para a atividade de compra. 

Ao propor a integração com diferentes fontes para busca de informações, Shaw e 

Koumbis (2014) citam: a equipe de vendas; representantes de tecidos; designers, tanto de 

fornecedores quanto da própria empresa; compradores de outras empresas; fornecedores em 

potencial; demais setores que de algum modo venham a influenciar ou possuem informações 

que contribuirão para a atividade de compra. 

Já que o tempo é um fator desfavorável ao se associar com vários processos produtivos, 

a maioria dessas empresas busca meios para agilizar a produção dos produtos. Nesse sentido o 

setor de compras passa a ser um dos meios estratégicos utilizados para garantir a agilidade na 

entrega dos materiais, a redução de estoques ociosos, diminuição dos custos e dos gargalos 

produtivos (paradas de produção por problemas relacionados a falta de matéria-prima). A rápida 

tomada de decisões por meio da informação e do conhecimento (adquiridos e compartilhados), 
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contribui para que essas empresas se mantenham ativas no mercado (ČIARNIENĖ; 

VIENAŽINDIENĖB, 2014). 

As estratégias utilizadas pelo setor de compras de uma empresa de moda e vestuário 

devem envolver um conjunto de ações que postas em prática irão gerir e integrar todas as 

atividades da rede de abastecimento (ALVAREZ, 2004; POZO, 2007). A rede de abastecimento 

nem sempre será favorável ao comprador, uma vez que no setor de moda e vestuário os itens a 

serem adquiridos dificilmente serão encontrados em um mesmo fornecedor, e em muitos casos 

os fornecedores estarão em mercado externo ao país, o que gera a necessidade de antecipação 

às compras devido a fatores de logística (MACCHION et al., 2014). 

Para Pickles et al., (2015), a localização geográfica é uma realidade a ser tratada no dia 

a dia de trabalho, já que os mercados localizados em regiões distantes implicam no tempo de 

transporte, o que apresenta consequências diretas ao custo do produto. Segundo os autores, 

outros fatores que podem influenciar o trabalho do comprador se relacionam às variações 

cambiais e oscilações na economia e no mercado. Nesse cenário, o perfil de um comprador 

necessita ser flexível para lidar com diferentes situações no dia a dia de trabalho. Essa 

flexibilidade em tratar com diferentes assuntos contribui para a tomada de decisões em tempo 

hábil para não causar prejuízos para a produção (MACCHION et al., 2014). 

A aquisição de informações em tempo hábil e de modo seguro passa a ser um diferencial 

para a execução da atividade de compra. A empresa deve proporcionar estratégias que 

promovam essa aquisição como a capacitação de pessoas, implantação de sistemas de 

informação e de métodos ou processos de melhoria da produtividade. Nesse sentido, a 

produtividade não é apenas no sentido de produção mas na de todos os setores envolvidos na 

cadeia de informação (YANG; QI; LI, 2015).  

Com essa necessidade da aquisição de fontes ágeis e seguras de informação, o setor de 

compras passa a ter um papel estratégico a partir de uma visão holística da organização, 

adequando suas funções à estratégia de negócios que objetiva atender as metas estipuladas pela 

organização. Uma das atribuições do setor de compras é ainda promover uma rede de parcerias 

com relações que sejam de longo prazo, por exemplo de fornecedores confiáveis, promovendo 

o desenvolvimento da cadeia de abastecimento (HALLIKAS; LINTUKANGAS, 2016). 

A organização das atividades do setor de compras de uma empresa de moda e vestuário 

irá muito além de conferir e organizar pedidos. Outros fatores também deverão ser considerados 

e incorporados nas atividades de trabalho do setor, tais como o curto ciclo produtivo; a 

imprevisibilidade de demanda e a grande quantidade de itens e fornecedores com os quais 

precisa trabalhar. Esses fatores podem dificultar o trabalho do comprador na adequação dos 
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níveis reais de materiais a serem adquiridos, uma vez que o setor realiza atividades que são 

baseadas em apostas. As apostas são uma compra ou start de produção antecipadamente a 

qualquer número efetivado na coleção, estima-se índices esperados de vendas e então inicia-se 

o processo de compras e de produção, para posteriormente haver os ajustes com base em 

números reais (JONES, 2005; BARCARO, 2008; MACCHION et al., 2014). 

São encontradas duas lógicas que irão gerar as demandas para a produção em empresas 

de moda e vestuário: a produção para estoque e a produção sob pedidos (BARCARO, 2008). 

Segundo o autor, a primeira se relaciona com a programação interna da empresa, sem haver 

pedidos por parte dos clientes (apostas), sistema este que se configura em: comprar matéria-

prima; produzir; estocar; vender e enviar aos clientes. A segunda se relaciona às empresas que 

produzem somente após a chegada dos pedidos por parte do cliente, e o sistema se configura 

em: vender aos clientes; comprar matéria-prima; produzir mediante a encomenda; armazenar e 

distribuir. 

No entanto, para eliminar incertezas e não prejudicar o ciclo produtivo, as empresas 

necessitam adaptar a configuração do sistema, realizando apostas de compra e de produção. 

Deste modo, o sistema passa a ser configurado em: i) compra de matéria-prima “às escuras” ou 

por projeções mediante uma carteira de pedidos esperada, configurando em uma aposta de 

compra; ii) produção mediante uma projeção esperada de venda; iii) venda e ajustes da 

produção; iv) estocagem e envio aos clientes (BARCARO, 2008). 

Essa configuração é necessária para atender às exigências de um mercado altamente 

competitivo. Essa atividade gera riscos, a compra de matéria-prima “às escuras” ou por apostas 

possui um risco de moderado a alto. Comprar sem números reais é considerado de alto risco 

pois não há índices exatos a seguir. A compra por projeção estima uma venda esperada em 

torno de 30% a 60%, e então se realiza processos, como a compra de matérias-primas sobre 

esse valor, para posteriormente ajustar e é considerada de risco médio para as empresas. Outro 

fator relevante é que comprar antes de haver pedidos de venda gera uma despesa antes de se 

possuir receitas, e ainda caso as metas não sejam atingidas os produtos podem ficar ociosos no 

estoque (BARCARO, 2008; JONES, 2005). 

Nesse sentido, observa-se que as compras em empresas ligadas a transformação tendem 

a ser consideradas estratégicas, uma vez que as próprias empresas entendem o valor que o setor 

agrega a seus objetivos organizacionais (MONDINI et al., 2015). No caso das empresas de 

moda e vestuário, suprir o tempo de costura por meio de apostas de compras e produção é viável 

e se torna um fator estratégico para essas empresas (TOSETTI et al., 2008). 



53 

 

No entanto, para que o tempo de produção não seja prejudicado, a antecipação do 

processo de compras pode gerar estoques desnecessários. Todo estoque é considerado ocioso 

enquanto não está sendo programado para uso, ou seja, itens que foram comprados a mais ou 

não serão utilizados estão nessa categoria. Uma vez que os produtos de moda não possuem 

linhas contínuas, esse fator consiste em um problema, pois dificilmente um item utilizado em 

uma estação será rapidamente empregado em outra. Nesse ponto é importante a unificação de 

informações e a parceria dos setores envolvidos no processo de modo a evitar ou diminuir itens 

desnecessários em estoque (TOSETTI et al., 2008). 

Em relação ao processo efetivamente ligado ao setor de compras, nota-se que nas 

empresas de moda e vestuário este vem a se relacionar com atividades que são iniciadas e 

realizadas em conjunto com outros setores. A Figura 5 representa o envolvimento desses 

setores. 

 

Figura 5: Relação do setor de compras na estrutura de desenvolvimento de produto em indústrias do 

vestuário. 

 

Fonte: Elaborado com base em Jones (2005); Barcaro (2008); Tosetti (2008); Macchion et al., (2014); 

Mondini, Machado et al., (2015). 

 

Enquanto o setor de criação estará responsável pela pesquisa de tendências, o 

desenvolvimento da coleção e a verificação da modelagem e prototipagem das peças piloto, há 

a fase de visita a fornecedores, a pré-seleção de materiais e um primeiro esboço dos 

fornecedores que serão utilizados na coleção, que pode ser feito tanto individualmente pelos 

responsáveis pela criação quanto envolver um comprador, como forma de auxílio. Essa fase, 

conforme verifica-se na Figura 5, ocorrendo de modo conjunto, tende a proporcionar a troca de 
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informações entre ambos os setores, como os fornecedores mais utilizados, os tipos de materiais 

que estarão presentes na coleção e assim por diante. 

Durante a fase de aprovação da coleção, ajustes de modelagem, confecção dos 

mostruários e o lançamento da coleção estarão vinculados ao setor de planejamento e controle 

de produção (PCP), modelagem e vendas ou comercial. O setor de compras então realizará a 

verificação se os materiais que irão compor os itens da coleção estarão disponíveis, se os 

fornecedores são capazes de atender às futuras demandas de produção, se há itens que foram 

adquiridos por meio de apostas e se serão utilizados na coleção, e verificar ainda quais produtos 

ainda necessitarão ser adquiridos. Assim realizarão a emissão dos pedidos e irão acompanhar a 

chegada e utilização destes na confecção do mostruário e dos lotes iniciais de produção (caso a 

empresa utilize do método de antecipação).  

O período de vendas irá contribuir para dar o feedback a todos os setores anteriormente 

listados, como a aceitação dos produtos por parte dos clientes, se as metas foram ou serão 

alcançadas e para o setor de compras se os quantitativos adquiridos foram suficientes ou se há 

itens que foram adquiridos por meio de apostas e no produto final não serão utilizados se 

tornando “sobras” de estoque (JONES, 2005; BARCARO, 2008; TOSETTI, 2008; 

MACCHION et al., 2014; MONDINI et al., 2015). 

No período de vendas pode haver uma  discussão entre os setores, sobre os pontos fortes 

e fracos ocorridos durante a coleção. Para o setor de compras será o momento de analisar sobre 

o grau de confiabilidade dos fornecedores, se suas apostas foram adequadas ou não e, ainda, 

discutir com os demais setores problemas que venham a ser causados por conta das antecipações 

feitas na compra de produtos. As sobras de estoque, por exemplo, caso não haja tempo hábil 

para que se faça cancelamento de pedidos da matéria-prima aos fornecedores, pode haver uma 

tentativa de reutilização imediatamente à coleção ou a empresa poderá em conjunto encontrar 

outra alternativa para essa questão que julgue ser melhor para sua realidade organizacional 

(POZO, 2007; ALVAREZ, 2004; MACCHION et al., 2014; JONES, 2005; MONDINI et al., 

2015). 

Descrito então sobre a GC e seus elementos, a lógica de funcionamento e estrutura de 

empresas de moda e vestuário e o papel do setor de compras para essas empresas, foi realizada 

uma análise sistemática de literatura com o objetivo de identificar quais os estudos existentes e 

que tratam sobre o uso do conhecimento ou a GC e empresas de moda e vestuário, apresentado 

a seguir. 
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2.3 ANÁLISE SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Para sustentar esta pesquisa foi realizada uma análise sistemática de literatura com o 

propósito de identificar na literatura disponível as pesquisas já existentes e que podem tanto 

auxiliar neste trabalho quanto identificar lacunas que podem ser respondidas, neste ou em outros 

trabalhos. 

Para a realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes bases de busca científica: 

Periódicos Capes; Scielo; Emerald Insight; Ibict (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações); Science Direct, Scopus e, por último, o Scholar. Para a definição dos termos de 

busca foi estabelecida uma relação que alinha a Gestão do Conhecimento e a indústria de moda 

e vestuário, destacando que, de acordo com Pinheiro (2014), em um sentido mais amplo, pode-

se entender que o vestuário faz parte da cadeia têxtil. Nesse contexto, há estudos utilizando o 

termo têxtil e vestuário, justificando esse resultado na pesquisa realizada. 

Desse modo, as palavras-chave que compuseram a busca foram: gestão do 

conhecimento + indústria do vestuário; gestão do conhecimento + indústria + vestuário; gestão 

do conhecimento + moda; gestão do conhecimento + indústria + moda; gestão do conhecimento 

+ indústria + têxtil + vestuário (este último incluindo a palavra têxtil uma vez que se notou que 

alguns autores podem utilizar o termo têxtil e vestuário juntamente). Variantes em Inglês: 

knowledge management + clothing industr*1; knowledge management + fashion industr*, não 

se usando a variante para têxtil. 

Essa primeira busca não gerou uma quantidade satisfatória de resultados, então a busca 

foi refeita, utilizando apenas a palavra conhecimento em sua variante em Inglês, sendo: 

knowledge + clothing industr*; knowledge + fashion industr*; “knowledge” + “clothing” + 

industr*; “knowledge” + “fashion” + industr*. Assim, houve um acréscimo nos resultados 

encontrados, já que estudos que abordam apenas uma forma de aplicação ou utilização do 

conhecimento, ou ainda, apenas algum elemento específico relacionado a Gestão do 

Conhecimento, não foram contemplados na busca inicial.  

As palavras indicadas para a busca deveriam estar presentes no título ou no assunto dos 

trabalhos. Desse modo, as buscas resultaram em publicações entre os anos de 2003 e 2015, 

gerando o total de 24 trabalhos, em forma de artigos científicos (20 resultados), teses (03 

resultados) e dissertações de mestrado (01 resultado). O intervalo de tempo não foi estipulado 

na pesquisa. Para delimitar o período foi considerado o primeiro e o último trabalho encontrado 

                                                 
1
 Caractere booleano que suprime uma letra ou termo, assim não é necessário usar variações no plural. 
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e que possuía relevância para esta pesquisa, formando então o período de 2003 e 2015. O 

Quadro 6 apresenta a relação das publicações encontradas quanto ao tipo, ano e título. 

 

Quadro 6: Relação das publicações encontradas (continua). 

Tipo Autor/ano Título 

Tese Weller (2003) Fashion’s influence on garment mass production: knowledge, 

commodities and the capture of value (Influência da moda na 

produção do vestuário em massa: conhecimento, commodities e 

captura de valor). 

Artigo Bertolini et al., 

(2004) 

Requeriments of an ERP enterprise modeller for optimally managing 

the fashion industry supply chain (Requisitos de um modelo ERP 

para otimizar a gestão da cadeia de suprimentos da indústria de 

moda). 

Artigo Li et al., 

(2005) 

Managing Knowledge in Fashion Businesses: A Contextual Review 

(A gestão do conhecimento em empresas de moda: Uma análise 

contextual). 

Artigo Li et al., 

(2006) 

Managing Knowledge in Fashion Businesses: A Survey of 

Contemporary Tools for Coordination and Collaboration (A gestão 

do conhecimento em empresas de Moda: Uma pesquisa de 

ferramentas contemporâneas para coordenação e colaboração). 

Artigo Weller (2007) Fashion as viscous knowledge: fashion’s role in shaping trans-

national garment production (Moda como conhecimento viscoso: a 

função da moda na formação da produção de vestuário 

transnacional). 

Artigo Balestrin, 

Vargas e 

Fayard (2008) 

Knowledge creation in small-rm network (Criação do Conhecimento 

em rede de pequenas empresas). 

Artigo Davey, 

Schneider e 

Davey (2009) 

Intellectual capital disclosure and the fashion industry (Divulgação 

do capital intelectual na indústria de moda). 

Dissertação Silva (2009) Diagnóstico das práticas de Gestão do Conhecimento em uma 

empresa têxtil. 

Artigo Marchi e 

Nardin (2009) 

Market Knowledge Transfer and Time Pressure in new Product 

Development: The Emergent Role of Knowledge Intermediaries in 

Fashion Industry (Mercado de transferência de conhecimento e 

pressão do tempo no desenvolvimento de novos produtos: o papel 

emergente do conhecimento intermediário na indústria da moda). 

Artigo Fraganito 

(2010) 

Cooperação e Inovação no Processo de Criação e Gestão do 

Conhecimento no sector Têxtil e de Vestuário. 

Tese Tres (2010) A dinâmica dos fluxos de conhecimentos locais e externos no sistema 

local de produção têxtil-vestuário catarinense. 

Artigo Li; Xiaogang; 

Jun (2010) 

Apparel Brand Image Management Based on Knowledge 

Management (Gerenciamento da marca de vestuário baseada na 

Gestão do Conhecimento). 

Artigo Cavalcante et 

al., (2011) 

A abordagem prospectiva de gestão do conhecimento na indústria da 

moda: um modelo para o aumento de inovação de produto. 

Tese Beirão Filho 

(2011) 

Criação e compartilhamento do conhecimento na área de moda em 

um sistema virtual integrado de informações. 

Artigo Olszowy 

(2012) 

Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with 

Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland 

(Importância do Capital Intelectual no crescimento das empresas, 

com especial ênfase para a indústria têxtil e de vestuário na Polônia). 
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Artigo Olaru; 

Ghituleasa; 

Filipescu 

(2012) 

Knowledge Management in the Fashion Industry (Gestão do 

Conhecimento na Indústria de Moda) 

Artigo Pires (2012) Cultura organizacional e memória empresarial na indústria da moda: 

gestão de ativos do conhecimento como estratégia corporativa para 

a construção de identidades de marcas. 

Artigo Olaru et al., 

(2013) 

Collaborative Technologies and knowledge management in the 

fashion industry (Tecnologias colaborativas e gestão do 

conhecimento na indústria de moda). 

Artigo Sohn; Vieira;  

Casarotto Filho 

(2013) 

Estudo comparativo de canais de transmissão de conhecimento em 

clusters têxteis e de vestuário de Santa Catarina – Brasil e Norte de 

Portugal. 

Artigo Paulos; Moniz 

(2013) 

Os trabalhadores do conhecimento num setor tradicional – O caso 

dos designers do vestuário. 

Artigo Marchi; Nardin 

(2014) 

Organizing Creativity in the Italian Fashion Industry (Organizando 

a criatividade na Indústria de Moda italiana). 

Artigo Oliveira; 

Epaminondas 

(2014) 

Conhecimento, inovação e estratégia competitiva: um estudo do 

setor atacadista de moda. 

Artigo Kanat; Altigan 

(2014) 

Effects of Knowledge Management on Supply Chain Management in 

the Clothing Sector: Turkish Case (Efeitos da Gestão do 

Conhecimento na Gestão da cadeia de suprimentos no setor do 

vestuário: Caso Turco). 

Artigo Marcella, 

Rowley (2015) 

An exploration of the extent to which project management tools and 

techniques can be applied across creative industries through a study 

of their application in the fashion industry in the North East of 

Scotland (Uma exploração da extensão em que ferramentas e 

técnicas de gerenciamento de projetos podem ser aplicadas em 

indústrias criativas, através de um estudo de sua aplicação na 

indústria da moda no Nordeste da Escócia). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O Quadro 6 apresenta primeiramente que a relação entre conhecimento e a indústria de 

moda e vestuário nas pesquisas é distribuída de forma não uniforme entre os anos de 2003 e 

2015 (ver Gráfico 1), indicando que há um caminho amplo para futuros estudos que 

contemplem gaps teóricos em relação a esse tema. Os títulos permitiram perceber que as 

pesquisas apresentam variedade quanto à abordagem e notou-se que há tanto o direcionamento 

para o envolvimento de processos, quanto ao tipo e profundidade da aplicação do 

conhecimento, na indústria de moda e vestuário. 

Observa-se ainda no Quadro 6 o idioma de publicação das pesquisas. Dos trabalhos 

selecionados, 15 foram escritos em inglês, 08 em português e o trabalho de Fraganito (2010) 

está escrito em espanhol, no entanto está publicado em um repositório português, assim o título 

do mesmo também se apresenta nesse idioma. O primeiro trabalho escrito em português é a 

dissertação de Silva (2009), enquanto há publicações no idioma inglês desde o ano de 2003. 
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Destaca-se que Paulos e Moniz (2013) são pesquisadores do Reino Unido e de Portugal que 

publicaram seu trabalho em uma revista no Brasil com o idioma em português. 

 

Gráfico 1: Distribuição de publicações entre os anos 2003 a 2015 sobre conhecimento e indústrias de 

moda e vestuário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Para um melhor comparativo sobre as publicações, o Gráfico 1 representa como se deu 

a distribuição das publicações entre os anos 2003 e 2015. A pesquisa mais recente encontrada 

é a de Marcella e Rowley (2015), enquanto o trabalho de Weller (2003) foi o resultado mais 

distante, e se faz presente nas pesquisas com mais uma publicação no ano de 2006. O autor Li, 

apareceu três vezes nos resultados, sendo, Li et al., (2005, 2006) e Li; Xiaogang e Jun (2010). 

Marchi e Nardin aparecem com duas pesquisas, sendo a primeira em 2009 e a segunda em 2014, 

evidenciando a continuidade das investigações. 

Constatando que entre os anos de 2003 e 2008 não houve um número significativo de 

pesquisas, nota-se o caráter de novidade sobre o assunto. A partir de 2009 as pesquisas sugerem 

um acréscimo; fato este que não descarta a possibilidade e necessidade de novas publicações. 

Durante o período abordado, as publicações indicam uma média de duas por ano. 

O Quadro 7 identifica o uso das palavras-chave indicadas pelos autores em seus 

trabalhos, pois as palavras-chave facilitam a busca de outros pesquisadores e os pontos que 

foram pesquisados. Buscou-se, ainda, identificar qual a dimensão do uso dos termos 

relacionados ao conhecimento e à indústria de moda e vestuário. 

 

 

 

0

1

2

3

200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E

ANOS

Distribuição de publicações ao longo dos anos



59 

 

Quadro 7: Palavras-chave indicadas nos trabalhos (continua). 

Autor/Ano  Palavras-chave 

Weller (2003); Marchi; 

Nardin (2014) 

Não apresenta. 

Bertolini et al., (2004) Manufacturing resource planning; Fashion industry; Production 

planning and control. 

Li et al., (2005) Knowledge; Knowledge management; Coordination and 

Collaboration. 

Li et al., (2006) Knowledge; Knowledge management; Communication; 

Collaboration; Coordination Technologies. 

Weller (2007) Knowledge; Fashion industries; Economic geography. 

Balestrin; Vargas; Fayard 

(2008) 

Knowledge creation; Small enterprises; Knowledge management. 

Silva (2009) Gestão do conhecimento; Diagnóstico; Inovação; Competitividade. 

Marchi; Nardin (2009) Knowledge transfer; New product development; Cognitives distance; 

Time; Knowledge intermediaries. 

Davey; Schneider; Davey 

(2009) 

Intellectual capital; Brands; Fashion Industry; Disclosure; Europe; 

North America. 

Tres (2010) Sistemas de manufaturas; Clusters; Conhecimento; Aprendizagem; 

Indústria Têxtil; Vestuário. 

Fraganito (2010) Gestão Conhecimento; Capacidade e Absorção. 

Li; Xiaogang; Jun (2010) Apparel Brand; Knowledge Management; Brand Image Strategy. 

Cavalcante et al., (2011) Abordagem prospectiva; Tendências de consumo; Gestão do 

conhecimento; Inovação de produto. 

Beirão Filho (2011) Gestão do Conhecimento; Tecnologia da informação e comunicação; 

Hipermídia; Ambiente Interativo; Moda. 

Olaru; Ghituleasa;  e 

Filipescu (2012) 

Knowledge management, Fashion, Customization, CAD/CAM 

Olszowy (2012) Intellectual capital; Textille and clothing industry. 

Pires (2012) Memória empresarial; Gestão da informação e do Conhecimento; 

Indústria da moda. 

Paulos; Moniz (2013) Reestruturação; Conhecimento; Vestuário; Designers. 

Olaru et al., (2013) Knowledge management; Fashion; customization; CAD/CAM. 

Sohn; Vieira; Casarotto 

Filho (2013) 

Clusters industriais; Aprendizagem interorganizacional; Canais de 

transmissão do conhecimento. 

Oliveira; Epaminondas 

(2014) 

Conhecimento; Inovação de produtos; Estratégia funcional; Setor 

atacadista de moda; Estudo multicaso. 

Kanat; Altigan (2014) Clothing Sector; Supply chain management; Knowledge management; 

Analytic network process. 

Marcella; Rowley (2015) Project management; Tools; Body of Knowledge; Creative Industries; 

Fashion; SMEs; Creative mindset; Analytical mindset; 

Professionalism; Succes criteria; Project planning; Continuous 

improvement. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

As palavras-chave que apareceram com maior frequência foram: knowledge 

management, knowledge e knowledge associado a alguma ferramenta de compartilhamento, 

totalizando 11 resultados. Ao associá-los com os termos em português, tem-se: gestão do 

conhecimento, conhecimento e conhecimento associado a algum outro termo, totalizando seis 

resultados. Em relação ao tipo de indústria encontrou-se: cinco trabalhos com o termo fashion, 
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dois com o termo clothing e um com textile. As palavras nos trabalhos em português apresentam 

três trabalhos com o termo moda, dois para vestuário e um com têxtil.  Vale ressaltar que mesmo 

que indiretamente todos os trabalhos encontrados atenderam de algum modo ao objetivo 

proposto, pois proporcionaram a percepção da dimensão das pesquisas já existentes e quais 

lacunas podem ser preenchidas por esta pesquisa. 

Os objetivos das pesquisas estão demonstrados no Quadro 8, com a finalidade de 

verificar a proximidade entre os estudos e o foco dado pelos pesquisadores. 

 

Quadro 8: Objetivos dos trabalhos consultados de acordo com os autores (continua). 

Autor/Ano Objetivo 

Weller (2003) Explicar como as ideias sobre moda são incorporadas em objetos materiais 

(vestuário) e como a produção no sentido de moda influencia a organização 

industrial e molda as geografias de localização industrial, o comércio global 

e a constituição de lugares. 

Bertolini et al., (2004) Estudar com um painel de especialistas (acadêmicos, desenvolvedores de 

software e usuários finais na área de suprimentos) para definir as 

características principais que caracterizam um modelo para a indústria da 

moda. 

Li et al., (2005) Investigar como implementar a gestão do conhecimento para a coordenação 

e colaboração e quais são as questões importantes na gestão do 

conhecimento em globalizantes contextos de negócios da moda  

Li et al., (2006) Examinar as funções das mais recentes tecnologias de comunicação e de 

coordenação e determinar como eles ajudam as organizações a compartilhar, 

armazenar e transferir o seu "conhecimento" entre e dentro das 

organizações. 

Weller (2007) Identificar as várias modalidades de conhecimento de moda e caracterizar 

suas diferentes taxas e extensões de transmissão, através do espaço e do 

tempo em termos da sua relativa complexidade. 

Balestrin; Vargas; 

Fayard (2008) 

Apontar para um entendimento de como a dinâmica de criação de 

conhecimento ocorre dentro de uma rede de pequenas empresas. 

Davey; Schneider; 

Davey (2009) 

Examinar a natureza e a extensão da divulgação do capital intelectual e de 

marketing entre empresas de moda, especificamente para comparar o capital 

intelectual (CI) e sua divulgação entre empresas e setores de empresas 

europeias e norte-americanas de moda. 

Marchi; Nardin (2009) Identificar os processos de transferência do conhecimento envolvidos na 

atividade de inovação do produto na indústria de moda. 

Silva (2009) Identificar os projetos, programas e práticas utilizadas por uma indústria 

têxtil do estado de Minas Gerais, que contribuem para a Gestão do 

Conhecimento. 

Fraganito (2010) Aprofundar-se no conhecimento e identificar sua importância para a 

organização, identificando e avaliando agentes que compõem a sua rede, 

para programar e implementar as suas etapas de planejamento estratégico a 

fim de manter uma relação dinâmica com a rede. 

Tres (2010) Descrever o estado em que se encontram os fabricantes de têxteis e de 

vestuário quanto ao gerenciamento do capital intelectual em empresas na 

Polônia. 

Li; Xiaogang; Jun 

(2010) 

Introduzir a gestão do conhecimento para a construção da imagem de marca 

da indústria do vestuário e a aliança para aumentar a capacidade de adquirir, 

integrar, compartilhar e criar conhecimento. 
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Cavalcante et al., 

(2011) 

Apresentar um framework conceitual sobre a abordagem prospectiva para 

operacionalizar os três processos básicos para inovação de produtos: 

geração, divulgação e uso de informações de mercado. 

Beirão Filho (2011) Promover a criação e o compartilhamento do conhecimento na área de 

moda, utilizando ferramentas da tecnologia da informação e comunicação e 

desenvolver um sistema digital de informação de moda para a captura e 

disseminação do conhecimento. 

Olszowy (2012) Determinar e avaliar a ocorrência e gestão do capital intelectual entre 

entrevistados, tratando o capital humano e estrutural. 

Olaru; Ghituleasa; 

Filipescu (2012) 

Examinar a gestão do conhecimento na indústria de moda. 

Pires (2012) Promover estudos, além da ideia de memória empresarial, como simples 

prática de arquivamento da informação ou de gestão da comunicação 

corporativa.  

Olaru et al., (2013) Examinar a gestão do conhecimento na indústria da moda.  

Sohn; Vieira; Casarotto 

Filho (2013) 

Identificar e analisar os canais de aprendizagem tecnológica em dois clusters 

têxteis e de vestuário: um localizado em Santa Catarina, no Brasil, e outro, 

na região Norte de Portugal. 

Paulos; Moniz (2013) Identificar qual o impacto da reestruturação do trabalho na “sociedade do 

conhecimento”, na profissão de designer do vestuário. 

Marchi; Nardin (2014) Investigar as forças que influenciam o gerenciamento da criatividade na 

indústria de moda italiana. 

Oliveira; Epaminondas 

(2014) 

Descrever como o conhecimento, a inovação e a estratégia competitiva são 

tratados no contexto das organizações do setor atacadista da moda mineira. 

Kanat; Altigan (2014) Apresentar os efeitos da gestão do conhecimento sobre a gestão da cadeia 

de abastecimento no setor do vestuário. 

Marcella; Rowley 

(2015) 

Investigar o grau de ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto que 

podem ser aplicadas em toda a indústria efetivamente criativa, através de 

um estudo de sua aplicação na indústria da moda no Nordeste da Escócia. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Ao analisar o Quadro 8, percebe-se que Olaru et al., (2013) e Olaru, Ghituleasa e 

Filipescu (2012) são os únicos trabalhos que apresentam como objetivo: “Examinar a gestão do 

conhecimento na indústria de moda”. Já os trabalhos de Li et al., (2005), Li Xiaogang e Jun 

(2010) e Kanat e Altigan (2014) trazem o termo “Gestão do Conhecimento” descrito nos 

objetivos, com a proposta de implantar esse processo nas empresas de moda. Nem todos os 

trabalhos trazem o termo GC, no entanto entende-se que ao abordarem somente o conhecimento 

esses trabalhos também contemplam o objetivo desta pesquisa. 

Os trabalhos publicados por Bertolini et al., (2004) e Kanat e Altigan (2014) tratam do 

conhecimento aplicado à cadeia de suprimentos na indústria do vestuário e Silva (2009) teve 

por objetivo analisar a empresa e seus processos como um todo. Segundo esses autores, esse 

direcionamento se dá para entender como o conhecimento é utilizado de forma estratégica com 

foco em setores ligados à área produtiva. Isso apresenta uma nova perspectiva para o setor de 

moda e vestuário no campo das pesquisas, pois claramente se percebe um direcionamento de 

problematização (não menos importante) quanto a aspectos criativos ou foco no produto. Aqui 
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se apresenta uma lacuna importante a ser preenchida em pesquisas científicas, a falta de estudos 

sobre o setor de compras em indústrias de moda e vestuário, justificando a relevância desta 

pesquisa. 

Quanto à relação de complexidade do tipo de negócio da área de moda, o trabalho de 

Weller (2007) trata do assunto e a relação com o conhecimento. Os trabalhos de Marchi e 

Nardin (2009), Cavalcante et al., (2011) e Oliveira e Epaminondas (2014) tratam em seus 

objetivos sobre inovação que, conforme já foi tratado neste trabalho, é um dos fatores chave 

nesse setor. 

De modo geral, pode-se classificar os objetivos em três abordagens principais, sendo: 

aplicação do conhecimento; estratégia e conhecimento; e, inovação e conhecimento. Nesse 

sentido, nota-se a relevância para novas abordagens, dentro destas encontradas e/ou propostas 

de estudos que promovam as pesquisas para incorporar a gestão do conhecimento em empresas 

de moda e vestuário. 

A metodologia é fator de relevância a ser considerado nas pesquisas, pois demonstra a 

maneira pela qual os pesquisadores alcançaram o objetivo de suas investigações e indicam 

possíveis trajetórias metodológicas para futuros trabalhos dentro da mesma temática.  

No Quadro 9 são apresentados: o tipo, natureza, estratégia de pesquisa e técnicas de 

coleta de dados que os autores indicam ter utilizado na condução de seus trabalhos. 

 

Quadro 9: Metodologia utilizada nos trabalhos (continua). 

Autor/Ano Tipo de 

Pesquisa 

Natureza da 

Pesquisa 

Estratégia de 

Pesquisa 

Técnica de coleta de 

dados 

Weller (2004) Empírica Quantitativa/ 

Qualitativa 

Estudo de caso Análise documental e 

observação 

Bertolini et al., 

(2004) 

Exploratória Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Entrevistas e 

reuniões de grupo 

Eric et al., 

(2005) 

Eric et al., 

(2006) 

Empírica Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Observação 

Weller (2007) Teórica Qualitativa Levantamento 

bibliográfico 

Análise bibliográfica 

Balestrin; 

Vargas e 

Fayard, (2008) 

Empírica Qualitativa Estudo de caso Observação e 

entrevista 

Davey; 

Schneider e 

Davey (2009) 

Teórica Qualitativa Revisão 

sistemática 

Análise bibliográfica 

e busca documental 

Silva (2009) Exploratória Quantitativa/ 

Qualitativa 

Estudo de caso Questionário 

Marchi; Nardin 

(2009) 

Empírica/ 

Exploratória 

Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Entrevista 

semiestruturada 
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Fraganito 

(2010) 

Teórica Qualitativa Levantamento 

bibliográfico 

Análise bibliográfica 

Tres (2010) Empírica Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Entrevista 

Li; Xiaogang e 

Jun (2010) 

Teórica Qualitativa Levantamento 

bibliográfico 

Análise bibliográfica 

Cavalcante et 

al., (2011) 

Exploratória Qualitativa Estudo de caso Análise documental e 

entrevista 

semiestruturada 

Beirão Filho 

(2011) 

Exploratória Qualitativa Estudo de caso Observação  

Olaru; 

Ghituleasa;  

Filipescu 

(2012) 

Exploratória Qualitativa Levantamento 

bibliográfico  

Análise bibliográfica 

e aplicação de 

ferramenta 

Olszowy 

(2012) 

Empírica Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Observação 

Pires (2012) Teórica Qualitativa Levantamento 

bibliográfico 

Análise bibliográfica 

Olaru et al., 

(2013) 

Exploratória Qualitativa Levantamento 

bibliográfico  

Análise bibliográfica 

e aplicação de 

ferramenta 

Sohn; Vieira; 

Casarotto Filho 

(2013) 

Exploratória Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Observação e 

questionário 

Paulos; Moniz 

(2013) 

Exploratória Quantitativa/ 

Qualitativa 

Estudo de caso Entrevista 

exploratória e 

semidiretiva 

Marchi; Nardin 

(2014) 

Exploratória Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Análise documental 

Oliveira; 

Epaminondas 

(2014) 

Exploratória Quantitativa/ 

Qualitativa 

Pesquisa de 

campo 

Entrevistas 

Kanat; Altigan 

(2014) 

Exploratória Quantitativa Pesquisa de 

campo 

Aplicação de 

questionário 

Marcella; 

Rowley (2015) 

Exploratória Qualitativa Pesquisa de 

campo 

Investigação e 

aplicação de 

ferramentas 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Entre as metodologias utilizadas pelos autores, destaca-se a pesquisa de campo, que 

corresponde a 43% das estratégias de pesquisa. Esse tipo de análise faz com que o pesquisador 

explore os dados diretamente na fonte onde ocorrem os fatos e, para isto, utiliza como técnica 

de coleta de dados, principalmente, a observação, questionários e entrevistas, para obtenção de 

resultados satisfatórios, que comprovem uma hipótese ou respondam a um problema 

(MARCONI; LAKATOS, 2003).  

Os trabalhos que utilizam o estudo de caso como estratégia de pesquisa correspondem 

a 26% dos resultados. Para Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que tem 
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por objetivo compreender fenômenos sociais complexos proporcionando, em sua investigação, 

a preservação de dados e fatos que não podem ser alterados pelo pesquisador. Sendo assim uma 

estratégia muito utilizada para teses e dissertações, como se observa no Quadro 9. Nota-se, 

ainda, o levantamento bibliográfico como outra estratégia de pesquisa utilizada.  

Quanto à natureza de pesquisa demonstrada no Quadro 9, nota-se que as de natureza 

qualitativa representam 75%, demonstrando que poucos trabalhos lidam com dados estatísticos 

ou matemáticos. Quanto à coleta de dados, mesmo que variadas, há destaque para o 

levantamento bibliográfico e a pesquisa documental. 

Após a análise sistemática da literatura é possível afirmar que: os estudos sobre a GC e 

o setor de moda e vestuário não são suficientes para compreender a complexidade que envolve 

essa temática; há poucos estudos que tratam sobre como a GC pode auxiliar os processos 

produtivos; há poucos estudos que tratam sobre a cadeia de suprimentos; não há trabalhos que 

tratam sobre o setor de compras do modo que este trabalho se propõe. O Capítulo 3 irá 

apresentar o procedimento metodológico utilizado nesta pesquisa e na sequência os resultados 

obtidos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram empregados na 

execução da pesquisa. O capítulo se divide em: classificação da pesquisa, estratégia de pesquisa, 

campo para o desenvolvimento da pesquisa e como os dados foram coletados e analisados.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à sua natureza esta pesquisa se caracteriza como empírica, dado que investiga a 

existência de um determinado fenômeno em um contexto real, por meio do estabelecimento de 

procedimentos pré-especificados  (YIN, 2001). 

Quanto à forma de abordagem do problema trata-se de uma pesquisa qualitativa, já que 

se fundamenta em aspectos teóricos e na confirmação a partir de instrumentos de coleta de 

dados que não resultam em relação com índices estatísticos. 

Quanto ao tipo, esta pesquisa é exploratória, e possui uma análise descritiva, 

justificando-se pela necessidade de tornar o problema mais evidente por meio de uma relação 

mais próxima entre o problema de pesquisa e o caso a ser estudado. Após a coleta de dados 

verificou-se os setores envolvidos no processo de desenvolvimento de produto, as relações 

estabelecidas com o setor de compras e os principais elementos de GC que estão presentes no 

setor de compras e que podem ser utilizados para melhoria desse processo e, por fim, sugere-se 

como esses elementos podem ser melhor aplicados ou aprimorados. 

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se desenvolveu por meio de um estudo de caso. Essa estratégia 

possibilitou verificar com maior clareza as questões que envolvem os objetivos traçados na 

pesquisa. Justificando-se, ainda, pela necessidade de melhor compreensão dos processos 

existentes em uma empresa de moda e vestuário e os elementos de GC presentes no setor de 

compras dessa empresa, proporcionando, então, avaliar e explorar os dados diretamente no local 

em que esses ocorrem. 
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3.3 CAMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como campo de desenvolvimento uma empresa do setor de moda e 

vestuário, localizada na região Noroeste do Paraná. A empresa possui em torno de 1.000 

funcionários e possui uma estrutura que contempla vários processos que compõem o 

desenvolvimento de produto. O setor de compras dessa empresa é composta por uma equipe 

com aproximadamente 15 pessoas. A escolha do caso se deu devido a verificações sobre sua 

estrutura produtiva, importância estratégica e econômica para a região noroeste do Paraná, por 

ser uma referência na criação e produção de produtos de moda e dentro da distribuição do mix 

de produtos atender a diferentes públicos alvos, por meio de segmentação de mercado. Fatores 

que contribuem para que a análise realizada nesta empresa possa ser repetida em outras 

empresas de menor ou igual porte. A caracterização da empresa está descrita no Capítulo 4 

deste trabalho. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Gil (2010), um estudo de caso possibilita o uso de diferentes técnicas 

para coleta de dados para que haja aprofundamento do estudo. Deste modo para esta pesquisa 

foram utilizados três instrumentos para a coleta de dados, sendo: a observação sistemática, a 

aplicação de um questionário e a entrevista semiestruturada. 

O período para a coleta de dados foi de outubro de 2016 a abril de 2017, com visitas 

agendadas, contatos por meio eletrônico (e-mail e mensagens por aplicativo) e utilização de 

plataforma on-line (Google docs) para a aplicação do questionário. A seguir descreve-se como 

os instrumentos foram desenvolvidos e utilizados na pesquisa. 

 

3.4.1 Observação 

 

Para a melhor compreensão sobre os aspectos relevantes ao problema de pesquisa, a 

observação foi necessária para entender como se dão os processos de trabalho na empresa 

analisada, identificando os setores e as relações destes com o setor de compras. O tipo de 

observação foi a sistemática e não participante no sentido proposto por Cervo, Bervian e da 

Silva (2007, p. 31), segundo os quais, esse tipo de observação “ocorre quando o pesquisador 

deliberadamente se mantém na posição de observador e de espectador, evitando se envolver ou 

deixar-se envolver com o objeto da observação”.  
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A observação em termos de objetivos possibilitou, principalmente: i) descrever os 

setores que compreendem o processo de desenvolvimento de produto em uma indústria do 

vestuário; ii) descrever o processo de compras de matérias-primas e complementos nessa 

indústria e iii) identificar elementos de Gestão do Conhecimento já existentes nesse processo. 

Com os objetivos definidos a observação buscou verificar e encontrar elementos que 

fizessem sentido em atendê-los. Durante as observações foram realizadas conversas com o 

gerente do setor, com a coordenadora da equipe de compras e com os encarregados de compras, 

onde foram realizadas anotações de campo. Os dados pertinentes eram anotados juntamente aos 

objetivos que foram tratados como questões a serem respondidas destacando também se haveria 

a necessidade de aplicar novos instrumentos ou aprofundar a observação em algum assunto. 

Uma das conversas realizadas durante as observações foi gravada, em áudio, e a transcrição se 

encontra no Apêndice C.  

 

3.4.2 Questionário 

 

De modo a atender aos objetivos definidos para esta pesquisa, foi desenvolvido um 

questionário com o propósito principal de identificar estágios de um ciclo de GC no processo 

de compras. Partindo do pressuposto que se há esses estágios fica mais evidente o que pontuar 

no sentido de práticas, ferramentas e modelos. Considerando também que para identificar esses 

estágios deve-se considerar como se dá a sistematização dos métodos e processos de trabalho, 

as relações entre os setores (e quais setores são) no sentido de troca de informações e sobre o 

uso de ferramentas ou práticas que possibilitem a existência e sustentabilidade dos estágios de 

construção/criação; conservação; distribuição e aplicação do conhecimento. 

Para elaboração do questionário utilizou-se os estágios presentes no ciclo de Wiig de 

1993. O ciclo de Wiig é um dos mais tratados pela literatura na área de GC, como encontra-se 

nos trabalhos de Dalkir (2011), Dalkir e Bidian (2014), Davila et al., (2015), Dorow et al., 

(2015), Siadat, Abdollahi e Mohseni (2016) e Ortegón, Lasso e Steil (2016). Esse ciclo é 

composto pelos estágios: construir, conservar, distribuir e aplicar, sendo que cada um desses 

estágios é composto por outras atividades o tornando mais completo em relação aos demais já 

citados neste trabalho. 

As demais atividades inseridas em cada estágio do ciclo proporcionam um suporte maior 

para compor a base que sustenta os estágios principais. Salienta-se que o modelo de Wiig 

considera três condições em uma organização: negócio, recurso e capacidade de agir. Essas 

condições abrangem tanto os indivíduos quanto a própria instalação física da organização 
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(DALKIR, 2011; DAVILA et al., 2015; DOROW et al., 2015). Deste modo esse modelo de 

ciclo foi o mais viável para a construção das questões que permeiam a temática sobre estágios 

do conhecimento existentes em um ambiente organizacional – neste caso empresas do setor de 

moda e vestuário. 

O questionário foi composto por 20 questões, sendo cinco questões abertas, 13 de 

múltipla escolha e duas considerando variáveis pela Escala Likert. Obteve-se respostas de nove 

sujeitos que atuam na função compras/suprimentos entre nove meses e sete anos, tendo seus 

cargos nomeados como: coordenadora de compras, encarregado de compras e compradores.  

Para elaboração do questionário o delineamento foi feito da seguinte forma: i) 

primeiramente com base no descrito na Seção 2.1.2, deste trabalho, selecionou-se um ciclo para 

que houvesse a identificação dos estágios, deste modo foi definido o ciclo de Wiig de 1993; ii) 

elaboração das questões que possibilitam a verificação dos estágios (construção/criação; 

conservação; distribuição e aplicação do conhecimento); iii) aplicação de um pré teste para três 

pessoas de áreas distintas de formação e atuação (moda, ciências contábeis e arquitetura), para 

a verificação de falhas ou não entendimento das questões; iv) o questionário foi encaminhado 

para a avaliação de três especialistas em GC (professores doutores que atuam em programa de 

pós graduação em GC) a partir da qual observou-se falhas ou questões que poderiam ser 

aprimoradas; v) o questionário foi novamente aplicado em caráter de pré-teste para pessoas de 

áreas distintas de formação e atuação (ciências contábeis, gestão de processos gerenciais e 

moda) para a verificação do tempo de resposta e a coerência para análise; vi) houve uma nova 

apreciação por parte de um especialista (professora doutora atuante em um programa de pós 

graduação em GC) e por fim o questionário foi submetido por meio da plataforma Google docs 

para os sujeitos participantes.  

Não houve qualquer explanação ou visitas à empresa durante o período em que os 

sujeitos respondiam ao questionário. O questionário foi respondido no período de 20/10/2016 

a 24/10/2016.  

O modelo do questionário se encontra no Apêndice D e as questões foram distribuídas 

conforme o Quadro 10, considerando as categorias de análise, os aspectos a serem observados, 

quais questões atendiam a tais requisitos e a relação teórica das questões. 

 

Quadro 10: Categorias para análise presentes no questionário. 

Categorias de Análise Aspectos Observados  Questões Relação 

Teórica 

Perfil  Tempo de atuação no setor de 

compras e mudanças ocorridas no 

processo de trabalho. 

1,7,8 e 19 - 
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Estrutura de processo e 

setores existentes na relação 

de uso de informações para 

o setor de compras. 

Relação dos setores que compõem a 

estrutura do desenvolvimento de 

produto. 

 

2 e 3 - 

Construção/Criação Como se dá a construção/criação de 

novos conhecimentos. 

4, 5, 6, 12 e 

18 

Dalkir (2011); 

Davila et al., 

(2015); Dorow 

et al., (2015). 

Conservação Como são mantidos os 

conhecimentos criados ou 

existentes. 

10, 11 e 15 Dalkir (2011); 

Davila et al., 

(2015); Dorow 

et al., (2015). 

Distribuição/Compartilham

ento 

Como o conhecimento é 

distribuído/compartilhado entre a 

equipe de compras e demais setores. 

9, 11, 13, 

14, 15 e 18 

Dalkir (2011); 

Davila et al., 

(2015); Dorow 

et al., (2015). 

Aplicação Como o conhecimento é ou pode ser 

aplicado tanto no processo de 

compras quanto nas atividades 

ligadas ao desenvolvimento de 

produto. 

14, 20 Dalkir (2011); 

Davila et al., 

(2015); Dorow 

et al., (2015). 

Uso de ferramentas ou 

práticas que viabilizem a 

existência de um ciclo. 

Quais práticas ou ferramentas são 

utilizadas pela equipe de compras 

que fundamentem a existência de 

estágios de um ciclo de GC. 

16, 17, 11 Batista (2012); 

Massingham 

(2014); North e 

Babakhanlou 

(2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Para criar as categorias de análise apresentadas no Quadro 10, algumas questões 

atendiam a mais de uma categoria (11, 14, 15), por se tratar de assuntos que abarcam 

simultaneamente os estágios de conservação, distribuição/compartilhamento e aplicação do 

conhecimento e também pode-se verificar sobre o uso de práticas ou ferramentas de GC 

existentes no processo de compras da empresa Alfa.  

As questões sobre o perfil dos compradores da empresa e dos processos foram 

consideradas como questões essenciais e não tiveram propriamente uma relação teórica 

específica. Já para desenvolver e analisar as questões referentes aos estágios utilizou-se o que 

os autores: Dalkir (2011); Davila et al., (2015) e Dorow et al., (2015), descrevem sobre os 

estágios e características do ciclo de Wiig de 1993. Para desenvolver as questões e as análises 

referentes as ferramentas e práticas de GC, necessárias para verificar como os estágios se 

sustentam, essas questões foram elaboradas de acordo com o descrito na literatura por Batista 

(2012), Massingham (2014) e North e Babakhanlou (2016). 

 

 



70 

 

3.4.3 Entrevista 

 

Para confirmar dados obtidos na observação e na aplicação do questionário, foi 

estruturada uma entrevista (transcrição no Apêndice B) que contribuiu para a triangulação dos 

dados. A entrevista foi semiestruturada, ou seja, a partir de um roteiro pré-elaborado foram 

adicionadas questões que contribuíram para o entendimento das informações que estavam 

sendo obtidas. A forma como as categorias temáticas, estabelecidas no protocolo de pesquisa, 

foram formadas mediante as questões podem ser apreciadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Distribuição das categorias temáticas referentes à entrevista. 

Categoria Temática Número da questão e 

desmembramentos 

Captura, armazenamento, distribuição (compartilhamento) e uso do 

conhecimento. 

Protocolo 1  

4 questões 

Conhecimento tácito em explícito – codificação e armazenamento. Protocolo 2 

6 questões 

Captura, criação, codificação, armazenamento, compartilhamento e uso de 

ferramentas. 

 

Protocolo 3 

6 questões 

Compartilhamento e uso do conhecimento, competências individuais 

(conhecimento tácito), aplicação de conhecimento tácito. 

Protocolo 4 

6 questões 

Uso de ferramentas e explicitação do conhecimento; compartilhamento e 

aplicação do conhecimento. 

Protocolo 5 

6 questões 

Práticas e ferramentas que podem auxiliar a sistematização ou explicitação 

do conhecimento. 

Protocolo 6 

27 questões 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

As categorias temáticas apresentadas no Quadro 11 foram estabelecidas levando em 

consideração os objetivos propostos. O desmembramento das questões trata-se do número de 

questões que foram feitas, as perguntas e seus desmembramentos encontram-se no Apêndice B 

neste trabalho. A entrevista possibilitou compreender particularidades que não puderam ser 

alcançadas por meio do questionário e da observação.  

 

3.5 TÉCNICA PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

De acordo com Gil (2010), em um estudo de caso a análise dos dados é feita 

imediatamente à sua coleta, ou seja, a partir da primeira observação, da primeira entrevista ou 

primeira análise. Deste modo, conforme os dados eram obtidos os mesmos foram sendo tratados 

considerando alguns critérios como: atribuição de conceitos aos dados; estabelecimento de 

categorias de análise ou temática; busca de significado ao dado obtido; confirmação e 
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credibilidade dos dados ou informações obtidos e a elaboração do relatório ou análise dos 

dados. 

Para interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo, por possibilitar 

interpretar as informações tornando a análise além de uma leitura comum. Segundo Bardin 

(1977, p. 38) a análise de conteúdo se constitui de “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 

das mensagens”. A autora discorre que a análise de conteúdo trata sobre a inferência de 

conhecimentos que se relaciona, então, a indução de determinado assunto sobre premissas de 

conhecimentos já existentes e validados. Os indicadores para essas validações podem ou não 

ser quantitativos. 

Moraes (1999, p.1) corrobora que a análise de conteúdo “constitui-se em bem mais do 

que uma simples técnica de análise de dados, representando uma abordagem metodológica com 

características e possibilidades próprias”. Essa técnica permite que os dados sejam interpretados 

a partir de conceitos teóricos e também da indução e intuição sobre o assunto, possibilitando a 

compreensão em níveis mais profundos do que está sendo pesquisado de modo a provover 

novas proposições sobre o assunto. 

Neste trabalho a análise de conteúdo se mostra, ainda, como pertinente, já que utiliza-

se da verificação de um caso e o analisa em relação ao que já existe na literatura, por meio de 

conhecimentos obtidos em outras aplicações. Segundo, ainda, Bardin (1977) a análise de 

conteúdo necessita ser feita considerando alguns fatores, como: codificação; categorização; 

inferência; tratamento informático; análise categorial e análise de avaliação. Desse modo esses 

fatores foram utilizados para organizar e analisar os dados obtidos, sendo que conforme foram 

obtidos foram categorizados, interpretados e analisados em relação à literatura. 
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4 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos na pesquisa. Primeiramente a 

empresa estudada foi categorizada, em seguida são apresentados os demais resultados que 

permitem verificar a relação com o referencial teórico e com os objetivos traçados para esta 

pesquisa.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 A empresa Alfa fica localizada na região Noroeste do estado do Paraná essa região é 

conhecida com um dos polos brasileiros ligados a moda e ao vestuário. O eixo que compreende 

as cidades de Cianorte, Maringá e Londrina (sendo que Londrina fica no Norte) é conhecido 

como corredor da moda. A empresa possui mais de vinte anos de atuação na produção e 

comercialização de produtos de moda e vestuário e conta com mais de mil funcionários diretos, 

o que de acordo com os critérios de classificação de empresas por número de funcionários do 

Sebrae a caracteriza como uma empresa de grande porte (CRITÉRIOS, 2017). 

 Os processos produtivos e de criação tornam a empresa referência no cenário da moda 

brasileira. A empresa possui quatro marcas direcionadas ao público feminino em cada qual são 

produzidas cinco coleções anuais (sendo três de verão e duas de inverno), cada coleção possui 

um mix composto por cerca de 220 modelos diferentes divididos nos segmentos  casualwear2, 

nightwear3, jeanswear4, beachwear5 e acessórios e cada item tem em média duas cores. Estima-

se então que a cada 55 dias apresente no mercado em torno de 1800 novos produtos. Até o 

momento da análise não foram disponibilizados ou mencionados números relativos ao 

segmento underwear6, já que  o desenvolvimento e produção desses produtos são terceirizados.  

O desenvolvimento das coleções inicia-se aproximadamente 10 meses antes do seu 

lançamento, em alguns casos, como a compra de tecidos importados, esse processo pode ser 

feito até 12 meses antes do lançamento. 

                                                 
2
 casualwear: roupas casuais, utilizadas no dia a dia, geralmente criadas para atender as tendências de moda. 

3
 nightwear: roupas para noite, mesmo que carreguem as tendências de moda, são produtos mais elaborados e para 

ocasiões comumente realizadas em períodos noturnos (festas).  
4
 jeanswear: roupas confeccionadas em jeans ou sarja, produtos que possuem tendências de moda, se diferenciam 

pela aplicação de aviamentos e processos de lavanderia. 
5
 beachwear: produtos para praia, composto por itens como biquínis, maiôs e outros. 

6
 underwear: roupas íntimas, como calcinhas e sutiãs. 
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 A empresa trabalha segundo o sistema de venda sobre pedidos: os produtos são criados, 

provados, aprovados, feito um mostruário e enviado aos representantes que emitem os pedidos 

para então os produtos serem confeccionados e entregues. No entanto, para suportar essa 

demanda de tempo e variedade de produtos são realizadas apostas de venda, ou seja, setores 

específicos da empresa - como o planejamento de demanda (PD), a presidência e o 

departamento de vendas - projetam índices a partir da análise de coleções anteriores, metas de 

crescimento, situação de mercado e até mesmo a partir do que consideram o “feeling comercial” 

de alguns dos envolvidos. 

 Essas apostas visam: i) ter em estoque matéria-prima suficiente para atender ao menos 

60% da projeção de vendas em um período de pelo menos vinte e cinco dias antes do 

lançamento de cada coleção; ii) ter produtos prontos para que sejam iniciados os primeiros 

faturamentos antes do fim do período de vendas da coleção7; iii) evitar ociosidade dos setores 

de corte, costura e expedição nos períodos de transição entre as coleções. 

 Considerando a complexidade dos processos, o extenso mix de produtos e a busca pela 

excelência nos processos, o início de uma coleção é de aproximadamente 1 ano antes de seu 

lançamento, se considerado o período de pesquisa de tendências. Deste modo o setor de criação 

inicia a pesquisa para o desenvolvimento do produto muito antes de haver o lançamento para 

as vendas, processo esse que consiste em: i) viagens para coleta de informações sobre 

tendências; ii) interpretação das tendências e definição do tema da coleção; iii) escolha das 

cores que irão compor a coleção; viagens e atendimento a fornecedores para a escolha das 

matérias-primas; iv) desenvolvimento de amostras de cor e estampas; v) aprovação dos 

desenvolvimentos das amostras de cor e estampas; vi) desenvolvimento de aviamentos; vii) 

desenvolvimento dos desenhos (croquis) a partir do recebimento de amostras das matérias-

primas; viii) modelagem e prototipagem dos desenhos em peças piloto; ix) prova (s) e escolha 

dos itens que irão compor a coleção; x) ajustes ou criação de novos modelos para compor o mix 

de produtos final. 

 Observou-se que esse processo de desenvolvimento possui relação com o setor de 

compras da seguinte maneira: i) quais fornecedores são importantes para atendimento, ou seja, 

aqueles que possuem satisfatório grau de confiabilidade, capacidade produtiva e 

comprometimento com os prazos do cronograma da empresa; ii) itens em estoque resultantes 

de compras anteriores e que poderão ou deverão ser utilizados antes da aquisição de itens novos; 

                                                 
7
 O período de vendas é de aproximadamente sete semanas, a empresa na terceira ou quarta semana de vendas 

projeta já iniciar faturamento para os primeiros clientes atendidos. Os últimos faturamentos ocorrem 

aproximadamente quatro semanas após se encerrarem as vendas. 
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iii) auxílio para que os fornecedores que estão realizando desenvolvimento de cores, estampas 

ou testes de qualidade cumpram os prazos para a entrega dos cortes piloto; iv) informações 

sobre recebimento de cortes piloto de má qualidade dentre outras informações que podem surgir 

durante o período de desenvolvimento dos produtos. 

 Para que não haja problemas relacionados a matérias-primas (um dos aspectos mais 

preocupantes para a empresa), há cerca de 3 anos a empresa desmembrou o setor de compras e 

criou o setor de gestão de marcas. A partir disso, em cada setor de criação (a empresa possui 4 

equipes de criação) há um responsável que já fez parte da equipe de compras para auxiliar  os 

estilistas. A função desse setor será descrita no tópico 4.3.  

 

4.2 OS SETORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTO DE MODA E A RELAÇÃO COM O SETOR DE COMPRAS 

 

Conforme tratado no capítulo 2 deste trabalho, diferentes setores compõem a estrutura 

de desenvolvimento de produto em indústrias do vestuário, no entanto essa estrutura se mostra 

pouco clara nas publicações existentes, diante da verificação da relação do setor de compras 

com esse processo. Para esta pesquisa, o questionário permitiu compreender pela visão dos 

compradores, quais são os principais setores envolvidos no processo, e qual a relação 

estabelecida com o setor de compras da empresa Alfa. 

 

Figura 6: Setores envolvidos no processo de desenvolvimento de produto e com o setor de compras na 

empresa Alfa. 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados. 
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 Os setores descritos na Figura 6 são os principais envolvidos no processo de 

desenvolvimento de produto juntamente com o setor de compras. Vale ressaltar que a empresa 

se utiliza de nomenclaturas para seus setores em alguns casos diferentes do que se encontra na 

literatura. Os setores apresentados na Figura 6 correspondem a: 

Criação: setor composto por estilistas e auxiliares, onde inicia todo o processo 

produtivo, considerando que em empresas de moda e vestuário esse setor é o responsável pelo 

início do ciclo de produção. Possui relação com o setor de compras, pois necessita de 

informações sobre fornecedores, índice de defeitos de matérias-primas e transmite informações 

tais como os materiais a serem utilizados em cada coleção. Após as pesquisas, a próxima etapa 

que executam é verificar a matérias-primas, cores e estampas. Para atender fornecedores que 

ofertam materiais exclusivos, importados, vão geralmente até São Paulo no escritório desses 

fornecedores e são acompanhadas por compradores, pois nesse momento vários itens já são 

adquiridos. 

Planejamento de demanda: este setor passou a ser assim denominado a partir de uma 

divisão das tarefas anteriormente executadas pelo setor de planejamento e controle de produção 

(PCP). Esse setor é o responsável por gerar as demandas de produção e também liberar os 

produtos para o processo produtivo. Após análises juntamente com a diretoria da empresa, o 

setor indica uma previsão de  “quantas peças serão vendidas” para cada marca durante a 

coleção. Após isso para cada referência, cor e tamanho se projeta uma quantidade mínima de 

vendas esperada, e então o setor de compras realiza compras ou ajustes iniciais que fiquem em 

torno de 60% do esperado para as vendas. Este setor também possui dados sobre as vendas das 

últimas coleções e projeções de vendas. 

Almoxarifado: é o responsável por receber, conferir, revisar e armazenar toda a 

matéria-prima adquirida. O contato com o setor de compras se dá por meio do informe de 

incoerências na chegada das mercadorias (defeitos, quantidades a mais ou a menos, diferença 

no preço adquirido e faturado). Durante a entrevista, a coordenadora informou que atualmente 

o setor de almoxarifado possui um processo isolado ao de compras, mas que já tiveram uma 

parceria maior. Atualmente há um problema de comunicação que interfere no fluxo de  

informações entre os dois setores. 

Precificação: setor responsável pelo custo dos produtos finais, trocam informações a 

respeito de negociações, ajuste de preços nas matérias-primas, quantidade de matérias-primas 

(em excesso ou em falta) que podem influenciar no preço final do produto de modo a “segurar” 

ou beneficiar as vendas de determinado item. 
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Engenharia de Produto: também responsável por analisar a qualidade dos produtos 

que serão adquiridos, recebem amostras e, em caso de produto com má qualidade ou com muitas 

restrições de uso, informam os setores de compra e criação para a prudência de uso e ou até 

mesmo que a compra não seja realizada. Também é o setor responsável pelo “fluxo do produto”, 

uma atividade em que se cadastra o produto e todos os seus processos e conforme esses 

processos são validados se libera o “fluxo”. Enquanto não houver essa liberação nenhuma outra 

atividade pode acontecer (compra, programação, formação de ficha técnica, liberação). Mesmo 

com o processo de análise de qualidade, que é realizado em amostras, pode haver casos que a 

matéria-prima adquirida apresente defeito ou inconformidade na questão de qualidade. Toda 

matéria-prima só será utilizada caso o setor de Engenharia de Produto autorize seu uso, neste 

caso o setor de compras é o responsável por tratar junto ao fornecedor os casos de defeito onde 

o produto não pode ser utilizado e então é devolvido. 

Expedição: setor responsável pelo recebimento de todo o produto acabado, e 

faturamento para os clientes. Neste caso terão contato maior com o setor de compras para os 

produtos que já são comprados prontos (como os acessórios, bolsas, cintos). Também irão 

informar sobre necessidade de faturamento e qualidade dos itens que estão sendo entregues 

pelos fornecedores. 

Os setores descritos  são aqueles com os quais o departamento de compras da empresa 

Alfa considera ter mais contato, no entanto, na observação na empresa foram identificados 

outros setores, como a modelagem e a produção. 

Modelagem: busca informações sobre materiais que podem ser utilizados ou sejam 

necessários para compor determinados produtos, por exemplo, forros para peças delicadas que 

necessitam de material adequado - o setor de compras então faz um levantamento com os 

fornecedores para encontrar o item. 

Produção: a produção envolve os processos ligados a confecção e acabamento das 

peças. Como a empresa atua com aposta de vendas, logo realiza apostas de produção. Um 

mesmo produto pode conter materiais de fornecedores distintos e ter prazos de entrega 

diferentes. A empresa prioriza a produção dos itens que estejam com todo o material disponível 

(matéria-prima e aviamentos) no entanto caso um aviamento não prejudique o processo de 

costura (por exemplo um botão que só é colocado no final do processo) o produto segue para 

produção, havendo nesse contexto a troca de informações entre os responsáveis pela produção 

e os compradores para que não haja gargalos produtivos.  

Durante as observações e também na entrevista percebeu-se uma grande preocupação 

com o abastecimento dos aviamentos e isso levou a criação de um  relatório chamado “falta de 
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aviamentos” onde os setores de produção, almoxarifado e compras tem acesso ao que está 

liberado para se produzir mas existe a falta de algum item (exceto tecidos, pois se não houver 

o tecido não há como o setor de liberação realizar o processo no sistema). Deste modo pode 

haver a reprogramação de produção de alguns produtos por parte do PCP, cobrança na entrega 

aos fornecedores ou dependendo da necessidade de produção, um aviamento pode chegar a  ser 

substituído. 

Deste modo, observa-se que o objetivo específico proposto neste trabalho “descrever os 

setores que compreendem o processo de desenvolvimento de produto em uma indústria do 

vestuário” foi atendido. As atividades correspondentes a esse processo dividem-se em dois 

subprocessos: o primeiro relacionado ao desenvolvimento (projeto) e o segundo ligado a  

produção (efetivação do projeto). A Figura 7 representa visualmente essa divisão e os 

processos/setores que correspondem a cada subprocesso.   

 

Figura 7: Processos do desenvolvimento de produto de moda e vestuário. 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados coletados. 

 

 Durante a observação foi mencionado que em alguns casos (raros) pode haver alguma 

troca de informação também com os setores de vendas e marketing, mas caso isso ocorra é algo 

relacionado a cancelamentos de vendas devido a falta de matéria-prima ou necessidade de 
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algum material para confecção de brindes, e isso é negociado diretamente com o gerente do 

setor, raramente irá envolver os compradores.  

Deste modo, percebeu-se que o setor de compras fornece e recebe uma grande 

quantidade de informações. É difícil precisar o exato momento em que isso ocorre, uma vez 

que as coleções em trânsito ocorrem simultaneamente, podendo haver até três coleções 

diferentes sendo tratadas no ambiente em um mesmo período de tempo Destaca-se que a 

estrutura encontrada na empresa Alfa pode ser encontrada com nomenclaturas diferentes 

também em outras empresas do segmento. 

Ao retomar a Figura 4 apresentada na seção 2.2.3 é possível destacar que em relação a 

estrutura típica tratada pela literatura específica de moda, os processos ali existentes são 

coerentes com o que se identificou no estudo de caso. No entanto, observa-se que o 

desmembramento dos processos e subprocessos constantes na Figura 7 mostra-se relevante para 

compreender e comprovar o que a própria literatura indica sobre fragmentação de processos e 

grande número de informações existentes no ambiente de trabalho de uma empresa de moda e 

vestuário. 

 

4.3 AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS 

 

         Para entender o processo de compras na empresa Alfa, é necessário destacar que esse 

processo é realizado por dois setores. Há cerca de três anos o setor de compras foi desmembrado 

e assim criou-se o setor de gestão de marcas. Mesmo que o nome pareça estar relacionado a 

alguma atividade de gerenciamento das marcas, trata-se de um setor que realiza atividades 

ligadas ao processo de compras, como: i) busca de novos fornecedores; ii) atendimento a 

fornecedores; iii) assistência ao setor de criação; iv) gestão dos itens adquiridos e em estoque; 

v) planejamento da coleção e vi) controle de que todos os itens adquiridos sejam realmente 

utilizados. 

         Esse processo era feito anteriormente pelos próprios encarregados de compras, no 

entanto, em decorrência de alteração nos processos, mudanças de gestores e troca de outras 

funções relacionadas com o desenvolvimento de produto, houve essa divisão já que a empresa 

reconheceu que parte do processo que era executado anteriormente (maior proximidade entre 

compras e criação) era benéfico. Deste modo ao setor de compras foram atribuídas atividades 

relacionadas à negociação, aquisição dos materiais para produção, controle dos estoques e visita 

a fornecedores. A percepção que a empresa tem sobre a criação desse setor vai ao encontro do 

referencial teórico, pelo pensamento de Baxter (2000) e Pozo (2007), sobre a necessidade de 
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criação de parcerias entre áreas administrativas e de criação e sobre a necessidade constante de 

pesquisa e integração aos demais processos da organização. 

         Sobre as atividades realizadas pelo setor de gestão de marcas, destacam-se a gestão dos 

itens adquiridos e em estoque e o planejamento da coleção. Como a empresa realiza compras 

baseadas em projeções e muito anteriores ao período de vendas, há duas situações distintas: a 

primeira é que os itens comprados podem não mais agradar ao setor de criação e não ser 

utilizado, então o setor de gestão de marcas tanto cobra o setor de criação para que isso não 

ocorra, quanto comunica a gerência do setor de compras e diretoria de criação sobre esse fato; 

a segunda questão é que podem ser comprados itens e por algum motivo (tendência de moda, 

produto que não agradou ao cliente, variante de cor com maior potencialidade de venda, 

projeção errada ou distorcida vinda do setor de PD e até erro de compra), o produto ficar em 

estoque, então o setor de gestão de marcas atua junto com o setor de criação para que esses 

materiais sejam novamente utilizados em alguma coleção. 

         A atividade de planejamento de coleção é um momento em que vários setores discutem 

e formalizam a coleção. O setor de gestão de marcas ou algum comprador participa da escolha 

da coleção para tirar dúvidas sobre matérias-primas ou fornecedores. Após a escolha da coleção 

todas as peças escolhidas irão para o planejamento. O planejamento acontece no formato de 

reunião e consiste em determinar: i) nome da peça; ii) referência; iii) matéria-prima ou materiais 

a serem utilizados) iv) quantidade e nome das cores; v) grade de tamanho; vi) processos e outras 

informações que se julguem necessárias sobre os produtos. Participam dessa reunião, um 

integrante do setor de criação (estilista ou uma assistente), um integrante do setor de engenharia 

de produto, um integrante do setor de ficha técnica e um integrante do setor de compras.  

O objetivo do planejamento seria o de que os setores tivessem a oportunidade de apontar 

algum fato sobre o produto, como dificuldade de produção, produto sinalizador, matéria-prima 

inadequada para o produto desenvolvido, matéria-prima insuficiente para a quantidade de 

produtos aprovados, entre outros.  

         Durante a observação o gerente do setor de compras citou que já houve tentativas para 

acabar com a atividade de planejamento, no entanto não encontraram outra solução para que as 

informações sobre os produtos e também a troca de informações entre pessoas seja realizada. 

A tentativa de acabar com essa atividade estaria relacionada ao fato de que a própria empresa 

não deu continuidade ao seu objetivo (promover a troca de informações de diferentes setores 

para evitar problemas no momento da produção), e a atividade passou a ser concebida como  

algo que apenas ocupa o tempo das pessoas. No entanto, os produtos só são liberados para os 

processos produtivos após essa reunião, havendo ou não objetividade na atividade 
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O planejamento é feito em uma espécie de planilha com anotações manuais; após isso 

o setor de ficha técnica implanta essas informações para o sistema da empresa. Essas planilhas 

já foram utilizadas para que os setores acompanhassem a coleção, tendo sido um processo 

sistematizado, em que as planilhas eram arquivadas. Atualmente não há a consulta a essas 

planilhas, havendo uma maior utilização do sistema ou documentos em rede.  

         A atividade de planejamento mostra-se relacionada ao pensamento de Shaw e Koumbis 

(2014), quando tratam que o contato regular entre setores e pessoas é primordial para a atividade 

de compras. Após a realização do planejamento, oficialmente existe a coleção e assim 

atividades diferentes tem início no processo produtivo: o setor de modelagem realiza os ajustes 

das peças e a graduação dos moldes e que pode influenciar no tamanho dos  aviamentos (por 

exemplo em uma calça cada tamanho pode usar um tamanho de zíper diferente); o setor de ficha 

técnica cadastra as referências e insere todos os códigos de matérias-primas e aviamentos com 

o consumo correspondente a cada item e respectivas  cores, então, fotografa as peças e 

disponibiliza as imagens em uma pasta na rede para que alguns setores tenham acesso aos 

produtos que serão lançados (O PD, por exemplo, gera as apostas por meio dessas imagens); a 

engenharia de produto realiza testes de qualidade nos produtos e cadastram e liberam os fluxos; 

o PD avalia os produtos e insere no sistema as quantidades de mínimas para aposta de compra 

e produção, por referência, cor e tamanho e, por fim,  o setor de compras inicia a avaliação das 

necessidades de novas compras, verificação dos materiais  já comprados, cotação de preços, 

avaliação de itens adquiridos e não utilizados ou adquiridos para um determinado tipo e número 

de peças mas aprovado para outros produtos que irão demandar uma quantidade maior de 

matéria-prima e isso precisa ser adquirido ou revista a programação.  

 Durante a entrevista a coordenadora do setor de compras mencionou que não vê 

necessidade da atividade de planejamento, uma vez que atualmente sua finalidade é apenas 

nomear os produtos, fugindo do objetivo inicial desse processo que era de os setores tomarem 

decisões e trocarem ideias sobre os produtos, fornecedores e itens existentes em cada coleção. 

A partir da coleção planejada os setores devem agir para que o lançamento aconteça de acordo 

com as datas previstas no cronograma geral da empresa, no entanto de acordo com a 

coordenadora, as coleções são planejadas com muitas indefinições (variantes de cores, falta de 

testes para cor de bordado, testes de estamparia, graduação de aviamentos) o que acomete uma 

grande falha de informações e quebra no processo nesse momento. 

Com essa narrativa percebe-se a fragmentação dos processos de uma indústria de moda 

e vestuário, como já tratado no referencial teórico a partir de discussões como as de Barcaro 

(2008), Čiarnienė e Vienažindienėb (2014), Macchion et al., (2014), Yang, Qi e Li (2015). Essa 



81 

 

descrição se torna importante pois verifica-se que na empresa Alfa - e acredita-se que em outras 

empresas de moda e vestuário - o processo de compras não ocorre isolado de outras atividades 

e setores. Logo, caso as informações não cheguem no momento necessário, isso pode criar 

vários gargalos no processo. 

 Mesmo com toda essa fragmentação de processos, os envolvidos no setor de compras 

indicam que conseguem atender e resolver o problema da falta de informações e outras 

situações inesperadas que acontecem no setor e de modo geral apresentam resultados 

satisfatórios de acordo com os critérios da empresa. Em uma conversa durante uma das 

observações foi questionado a que isso seria atribuído e os encarregados responderam que seria 

pelo comprometimento que eles possuem com o trabalho e a empresa e pela sua experiência. 

Percebe-se aqui fortemente a incidência de conhecimento tácito sendo aplicado no processo de 

trabalho. 

         Após o setor de gestão de marcas finalizar esse processo de planejamento, o envia via 

sistema com o resultado das peças escolhidas para a coleção, assim com a “coleção em mãos” 

os compradores irão: i) avaliar as referências; ii) verificar se os produtos adquiridos foram 

utilizados corretamente8; ii) negociação de novos itens; iii) acompanhamento dos prazos de 

entrega; iv) auxílio na criação da aposta de venda; v) cálculo aproximado de quantidade de 

peças que a matéria-prima disponível é capaz de produzir; vi) informe ao setor de almoxarifado 

e PCP sobre os materiais em estoque e que podem ser utilizados para produção; vii) troca de 

informações com setores principalmente, criação, ficha técnica, produção, PD e de engenharia 

de produto. 

 Nesta pesquisa descreve-se os termos matéria-prima e complementos. A matéria-prima 

é considerada o que compõe a maior parte do produto, neste caso, os tecidos. Os complementos 

podem ser quaisquer elementos que complementem o produto, como aviamentos, embalagens 

e também os produtos prontos como cintos e bolsas. 

 Mesmo que aqui as atividades tenham sido descritas isoladamente, deve-se ter em mente 

que a empresa desenvolve cinco coleções durante o ano e esses processos acontecem em 

diferentes momentos de cada coleção, ou seja, há momentos em que o comprador atua com o 

fim de uma coleção o meio de uma outra e o início de uma terceira, além de viagens e 

atendimento a fornecedores. 

                                                 
8
 Isso ocorre pois nas viagens a fornecedores os estilistas solicitam a compra de algum produto, no entanto como 

esse processo ocorre meses antes de se aprovar a coleção, pode haver mudança na intenção de uso e simplesmente 

o tecido ou aviamento adquirido e já em estoque não ser usado. Ou ainda ser utilizado em mais produtos do que o 

que estava programado. 



82 

 

 Durante a observação e com os dados da entrevista percebe-se que essas atividades são 

desenvolvidas de modo muito natural. Mesmo com a dinâmica do processo, não foi identificado 

momentos em que a equipe de compras fosse cobrada para realizar o trabalho ou necessitasse 

de auxílio para saber em qual momento ou em qual coleção está trabalhando. Percebe-se 

claramente a presença de conhecimento tácito internalizado nos compradores, de modo que os 

mesmos executam as atividades e, mesmo que obtenham bons resultados (segundo os critérios 

da empresa), não sabem explicar como alcançam esses resultados. 

 As atividades descritas nesta seção atendem ao objetivo específico “descrever o 

processo de compras de matérias-primas e complementos nessa indústria”, observando que, 

devido ao porte da empresa e por esta pesquisa se tratar de um estudo de caso, pode haver 

alguma diferença na nomenclatura dos processos ou setores descritos a partir dos dados 

coletados. A seção seguinte destaca os elementos de GC que foram encontrados no processo de 

compras da empresa Alfa, e também, podem ser existentes e aplicados a outras empresas 

atuantes no segmento de moda e vestuário.  
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5 RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

 Este capítulo apresenta os elementos de GC já existentes no processo de compras da 

empresa Alfa, bem como as indicações de como esses elementos podem ser aprimorados ou 

explorados pelo setor de compras dessa empresa, cumprindo assim os objetivos específicos 3 e 

4 deste trabalho. 

Para identificar os elementos de GC no processo de compras, utilizou-se da observação, 

da aplicação do questionário e da entrevista. Os instrumentos possibilitaram organizar os 

elementos encontrados por estágios de um ciclo, ferramentas, práticas e ainda indicar quais 

elementos, com base nos encontrados e com similaridade na literatura, podem ser aplicados ou 

melhorados tanto no processo de compras quanto na empresa de modo geral.  

 

5.1 CICLO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

  

 O questionário foi o instrumento que possibilitou identificar, dentre outros dados, 

estágios de um ciclo de GC no processo de compras, somado também à observação e à 

entrevista. Devido a existência de diferentes ciclos, como descrito na metodologia, as questões 

foram elaboradas com base nos estágios do ciclo de Wiig, conforme tratado na seção 2.1.2 do 

referencial teórico. Os estágios descritos foram interpretados com base no descrito na literatura 

conforme segue. 

 

5.1.1 Construção/Criação do Conhecimento 

  

O estágio que compreende a construção/criação do conhecimento é constituído 

principalmente por meio das relações entre os membros da equipe e de outros setores, do uso 

de experiências pessoais e dos colegas de trabalho e por conversas formais ou não. Esses meios 

foram os principais indicados pelos sujeitos em resposta ao questionário. Observou-se que por 

meio deles os compradores adaptam sua rotina e criam seu próprio método de trabalho, uma 

vez que a própria empresa incentiva que seus funcionários criem seus próprios métodos, desde 

que benéficos e favoráveis para atender ao objetivo organizacional.  

Durante a observação notou-se que o grande número de informações em trânsito, a 

relação com diferentes setores e o contato com fornecedores, por exemplo, fazem com que a 

construção/criação de conhecimento, além de existente é útil e aplicável, vindo a ser um ponto 

forte que favorece o setor a atingir resultados satisfatórios. 
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Em confronto aos dados obtidos na observação e também na entrevista, notou-se que a 

criação/construção é um processo contínuo, já que de acordo com a especificidade de cada 

coleção isso gera um tipo de conhecimento diferente que pode ser aplicado em uma situação 

futura. De modo geral em uma das observações (não gravada) os compradores comentaram que 

atualmente fazem o que fazem devido ao conhecimento que tem sobre o setor, sobre a empresa 

e até mesmo sobre os problemas que podem surgir durante o trabalho. De acordo com Dalkir 

(2011), Davila et al., (2015) e Dorow et al., (2015), esse estágio de criação/construção se divide 

ainda em obter, analisar, sintetizar, codificar e organizar o conhecimento. 

Enquanto ferramentas para promover a construção/criação de conhecimento atualmente 

se utiliza além das relações pessoais e experiências dos colegas de trabalho, documentos em 

rede e sistema de software que também possibilita a existência deste estágio. O uso dessas 

ferramentas será discutido na seção sobre ferramentas e práticas de GC. 

 

5.1.2 Aplicação do Conhecimento 

 

 O estágio de aplicação do conhecimento, de acordo com o questionário, se dá 

principalmente por meio do auxílio que a equipe de compras tem entre si. As lições aprendidas, 

as situações vividas no dia a dia de trabalho e até mesmo o tempo que trabalham  no setor e na 

própria empresa, contribuem para que isso seja aplicado no trabalho cotidiano. Observou-se no 

questionário que os sujeitos já tiveram a oportunidade de desenvolver um novo método ou 

processo de trabalho e que isso já foi utilizado por outros membros do setor. 

Destaca-se que na empresa, de acordo com a entrevista, há uma valorização de ações 

que venham a melhorar o trabalho individual ou coletivo. Deste modo, o conhecimento aplicado 

pode ser tanto o criado a partir da experiência do dia a dia quanto experiências adquiridas em 

outros setores ou empresas. 

 Observou-se ainda que a aplicação do conhecimento é feita somente quando há a 

necessidade ou interesse por parte de algum dos membros da equipe de compras em adquirir 

informações, transformá-la em conhecimento e assim aplicar no trabalho. 

 

5.1.3 Conservação do Conhecimento 

 

Mesmo que haja a existência deste estágio, o mesmo merece atenção, no que se refere 

aos processos de GC. A empresa utiliza-se amplamente das relações pessoais para o 

compartilhamento do conhecimento, o que reflete diretamente no modo de conservação, que 
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permanece no plano informal, sem haver uso de manuais ou outros tipos de documentos 

escritos. A troca de gestores foi o principal fator que gerou alteração nos métodos ou processos 

de trabalho no período em que os compradores atuam no setor. Como não há sistematização 

dos processos, cada troca de gestor influencia na mudança de algo relacionado ao trabalho, o 

que pode ocasionar a perda  de conhecimentos existentes. 

 De acordo com o questionário, a conservação do conhecimento se dá basicamente  por 

armazenamento  de e-mails - o que não se torna eficiente no caso de funcionários novos - ou 

com os próprios compradores - que também não se torna eficiente no caso de uma demissão ou 

mudança de setor.  

Em análise a literatura a proposta do estágio de conservação é a de criar um banco de 

informações, a partir, do conhecimento disponível (tácito e explícito). Considera-se que quanto 

mais formalizado o conhecimento esteja, mais eficazes serão os processos de organização e 

estocagem (DALKIR, 2011; DAVILA et al., 2015; DOROW et al., 2015). Essa proposta de 

criação de modos de sistematizar o conhecimento vai ao encontro de ferramentas de GC, e isso 

será tratado na secão 5.2 deste trabalho. 

 

5.1.4 Distribuição/Compartilhamento do Conhecimento 

 

O estágio de distribuição/compartilhamento se dá praticamente a partir do 

desenvolvimento de um método ou novo processo de trabalho ou de uma lição aprendida. O 

principal meio de distribuição/compartilhamento é via e-mail, documento em rede (intranet) ou 

relações pessoais, como conversas e reuniões. As respostas obtidas no questionário demonstram 

que alguns respondentes indicaram não haver interesse em compartilhar o que sabem com os 

demais, no entanto durante a observação, em conversas com os envolvidos, os mesmos 

indicaram que sempre procuram compartilhar o que sabem com a equipe caso julguem que isso 

possa melhorar o trabalho de modo geral.  

A literatura indica que, para Wiig, esse estágio se relaciona com o modo com que se 

representa o conhecimento de uma forma coerente, por meio de documentos, livros ou manuais 

(DALKIR, 2011; DAVILA et al., 2015; DOROW et al., 2015). Não é totalmente inexistente o 

uso de meios que possibilitem o compartilhamento, no entanto é necessário que a própria 

empresa disponha e incentive meios mais eficientes para que esse estágio seja utilizado e 

evidente no processo de compras. Destaca-se a necessidade de métodos ou uso de ferramentas 

para que a distribuição/compartilhamento seja melhor realizada. 
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Notou-se que esses estágios do ciclo de GC podem ser desenvolvidos em dois momentos 

distintos. O primeiro momento seria o dia a dia de trabalho em relação ao tempo em que cada 

comprador atua no setor de compras. O segundo momento seria o lançamento de cada coleção 

que trará informações e situações novas e essas serão incorporadas ou descartadas para o 

restante do período de trabalho.  

 

5.2 FERRAMENTAS E PRÁTICAS DE GC ENCONTRADAS E SUGERIDAS PARA A 

EMPRESA ALFA 

 

 Considerando que a empresa não possui nenhuma ação voltada a atividades de GC, por 

meio dos instrumentos de coleta de dados, realizou-se uma avaliação com base no que foi 

discutido sobre ferramentas e práticas de GC na seção 2.1.4 deste trabalho. Assim, as práticas 

ou ferramentas utilizadas pelo setor de compras foram comparadas à literatura e o Quadro 12 

apresenta as semelhanças encontradas. 

 

Quadro 12: Principais atividades que se assemelham a ferramentas e práticas de GC. 

Atividade encontrada no processo de 

compras 

Práticas encontradas de acordo com a literatura   

Utilização de experiências pessoais e de 

colegas de trabalho. 

Assistência por auxílio (Peer Assist). 

Mentoring. 

Planejamento de Coleção Comunidade de prática. 

Storytelling. 

Reuniões entre gestores Comunidade de prática. 

Storytelling. 

 Ferramentas encontradas de acordo com a 

literatura 

Uso de e-mail compartilhado Lições aprendidas em banco de dados (outros). 

Informações sobre as compras via sistema 

com acesso pelo setor de PD 

Lições aprendidas em banco de dados (gestão 

eletrônica de documentos; gestão de conteúdo). 

Informações sobre disponibilidade de 

matérias-primas entre PD / Compras / 

Produção 

Lições aprendidas em banco de dados (gestão 

eletrônica de documentos; gestão de conteúdo). 

Informações sobre novos desenvolvimentos 

e novos materiais entre Criação / Design / 

Compras 

Lições aprendidas em banco de dados (gestão 

eletrônica de documentos; gestão de conteúdo; 

outros). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Nas subseções seguintes serão apresentadas cada atividade encontrada no processo de 

compras e descritas no Quadro 12, bem como as práticas e ferramentas de GC nelas encontradas 

e, ainda, aquelas sugeridas por este trabalho. 

 

5.2.1 Utilização de Experiências Pessoais e de Colegas de Trabalho 

 

Em resposta ao questionário os compradores demonstraram se utilizar do uso de 

experiências pessoais e de colegas para comporem sua metodologia de trabalho. Diante disso a 

observação demonstrou que no setor de compras da empresa Alfa é priorizado o uso de relações 

pessoais para troca de informações e conhecimento. O setor não se utiliza de manuais, há apenas 

um manual sobre o uso do sistema, caso ocorra a entrada de um novo funcionário no setor, há 

um funcionário com mais experiência que irá “ensinar” a atividade, sendo praxe no setor que o 

funcionário recém contratado ou incorporado ao setor faça suas próprias anotações do modo 

como “ele entendeu”. 

 Todos os compradores atuantes no setor aprenderam a função a partir dessa mesma 

ideia, ou seja, a partir do supervisionamento e o treinamento por um funcionário com mais 

experiência. Conforme tratado no referencial teórico, o uso de funcionários para o treinamento 

de outros está ligado às ferramentas de assistência por auxílio como o Peer Assist e o 

Mentoring (BATISTA, 2012; NORTH; BABAKHANLOU, 2016). Durante a entrevista a 

coordenadora afirmou reconhecer a prática Mentoring e que praticamente todos os setores da 

empresa se utilizam da assistência por auxílio, principalmente por não haver o uso de manuais. 

No entanto destaca-se que como esse processo não é institucionalizado e nem 

sistematizado, o funcionário denominado então como “mentor” pode não ter experiência com 

sistemas de ensino, podendo criar barreiras de aprendizagem para o outro indivíduo, já que para 

que essa prática funcione é necessário haver uma linguagem adequada e até mesmo uma 

metodologia a ser seguida, de preferência padronizada. Esta pesquisa identifica então essa 

prática como existente no processo de compras da empresa Alfa e sugere que essa possa ser 

uma prática utilizada em demais empresas a fim de promover o melhor uso do conhecimento 

por meio do uso de um indivíduo com mais experiência. Olaru et al., (2013) indica que essas 

empresas deixaram de ser uma indústria baseada em recursos e passou a valorizar o 

conhecimento, isso reforça a indicação desta prática para empresas do setor de moda e 

vestuário. 
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5.2.2 Planejamento da Coleção  

 

A reunião entre setores para definir os produtos que irão compor a coleção apresentou 

relação com uma comunidade de prática. Essa relação pode ser estabelecida uma vez que o 

assunto e objetivo é comum para todos os envolvidos. Mesmo que a participação nesse caso 

não seja voluntária por se tratar de um processo de trabalho, é um momento em que um grupo 

de pessoas se reúne compartilhando ideias, informações e conhecimento (MASSINGHAM, 

2014; BATISTA, 2012). A reunião de planejamento dura em torno de três a quatro dias, o que 

propicia uma comunicação mais informal permitindo a troca de informações por meio de 

histórias, atividade essa que muito se assemelha com o Storytelling.  

Conforme descrito no referencial teórico, a contagem de histórias pode partir de uma 

perspectiva pessoal e contribui para que os outros indivíduos reflitam sobre determinado 

assunto (NORTH; BABAKHANLOU, 2016; MASSINGHAM, 2014). Durante a entrevista a 

coordenadora afirmou não conhecer essa prática e acreditar que atualmente o planejamento não 

tenha tal função, já que os produtos passam pelo planejamento com muitas indefinições (falta 

de testes de qualidade, de cores, estampas, variantes de cor, tamanho de aviamentos, entre 

outros). No entanto, durante as observações, o papel do planejamento se mostrou diferente do 

descrito na entrevista, já que, mesmo que haja indefinições essa reunião ou atividade é o que 

mostra essa realidade para os demais setores envolvidos e para os gestores responsáveis por 

esses processos. Nesse caso, então, esta pesquisa indica a sua relação com a comunidade de 

prática e o Storytelling. 

Como descrito na entrevista, as reuniões de modo geral não têm espaço para a contagem 

de histórias, deste modo acredita-se que o Storytelling possa ser uma prática utilizada, no 

entanto, dificilmente será institucionalizada pela empresa. Por outro lado, a comunidade de 

prática é certamente mais adequada e viável de ser institucionalizada. Considerando a 

quantidade de informações em trânsito e de setores envolvidos no processo de desenvolvimento 

de produto, e descritos na Figura 7, a comunidade de prática pode contribuir para solução de 

problemas como os descritos e observados durante a coleta de dados como a falta de 

aviamentos, ociosidade de estoques e falha de comunicação entre setores. Caso essa prática seja 

implementada isso pode gerar ainda registros que podem funcionar para futuras verificações ou 

o aprendizado por meio de lições aprendidas. 

Considerando o grande número de informações existentes nessas empresas, a estrutura 

ali existente e ainda o setor de compras, as práticas vinculadas com a relação entre setores 

mostram-se favoráveis para promover a criação e o compartilhamento de conhecimento, nesse 
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sentido, Olaru et al., (2013) indica que o conhecimento em empresas de moda e vestuário é 

propriamente tácito e esse conhecimento deve, então, se tornar formal.   

 

5.2.3 Reuniões com os Gestores 

 

 Essas reuniões podem ser apenas entre os gestores, ou envolver a equipe, e pode, em 

alguns casos, ser entre setores que trabalham com relação ou sequência de processo (apenas 

entre o compras e produção, por exemplo). Durante a entrevista e com base nos questionários, 

observou-se que essas reuniões geralmente ocorrem quando há necessidade de se resolver 

algum problema, logo os envolvidos podem variar. Observou-se que essa prática vai ao 

encontro de comunidades de prática, devido a natureza de indivíduos de diferentes áreas 

discutirem um assunto comum, haver a troca de conhecimento e haver a facilidade da 

transferência de experiências sobre determinado assunto (NORTH; BABAKHANLOU, 2016; 

BATISTA, 2012). Observou-se que, durante a entrevista, a coordenadora afirmou não conhecer 

essa definição. Com base na pesquisa sugere-se que a comunidade de prática poderia ser 

institucionalizada no setor de compras (e na própria empresa) e apresentar resultados 

satisfatórios quanto ao compartilhamento de conhecimento tácito entre os participantes.  

A característica de algumas dessas reuniões sugere o uso da ferramenta  Storytelling, 

uma vez que algumas pessoas acabam por contar algum tipo de experiência ou situação vivida 

de modo mais natural e menos formal, no sentido de uma história, e isso traz discussões e 

reflexões sobre o contexto geral da reunião, sendo um dos objetivos dessa ferramenta propor a 

transferência de conhecimento tácito a partir de experiências práticas (NORTH; 

BABAKHANLOU, 2016). A própria coordenadora do setor de compras mencionou já ter 

contado uma determinada experiência por meio de uma história, mas que geralmente não há 

tempo para se contar histórias (experiências vividas) já que as reuniões possuem objetivos e 

algumas pessoas não vêem necessidade nisso.  

Como já descrito neste trabalho, uma empresa de moda e vestuário possui vários 

processos e esses processos geram uma infinidade de situações que podem se repetir. As 

reuniões com espaço para o uso do Storytelling, podem também auxiliar na criação, 

compartilhamento e uso de conhecimento tornando a empresa ainda mais competitiva, até 

mesmo pelo motivo de as empresas de moda e vestuário terem ampla relação com a criatividade. 

A institucionalização do Storytelling pode ser incorporada a diferentes momentos ou processos 

de trabalho, desde que haja objetivos estabelecidos ou que os gestores, por exemplo, saibam 

filtrar essas histórias e utilizar o conhecimento que ali existe. 
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Apesar da verificação dessas práticas terem sido realizadas em apenas uma empresa, 

considera-se que a comunidade de prática, o storytelling e até mesmo o knowledge café são 

práticas favoráveis para promover, também, a criação e compartilhamento de conhecimento. 

Neste sentido Olaru et al., (2013) cita que em indústrias ligadas a moda e vestuário é necessário 

saber onde o conhecimento está, neste sentido o onde pode também ser o quem, pois percebe-

se que há muitos conhecimentos que estão com as pessoas. 

 

5.2.4 Uso de E-mail Compartilhado 

 

Todas as compras realizadas ou e-mails trocados com fornecedores ficam armazenados 

em uma conta compartilhada, a qual todos os compradores têm acesso. Mesmo sendo uma 

ferramenta primária de acordo com a coordenadora do setor, isso contribui para que caso 

alguém da equipe esteja ausente a informação não seja totalmente perdida. Há também o uso, 

dessa conta de e-mail, para saber se os fornecedores respondem a alguns tipos de solicitações, 

ou solucionam problemas, por exemplo. Essa ferramenta adotada na empresa possui relação 

com as lições aprendidas em banco de dados, pois, de acordo com Dalkir (2011), o uso de 

qualquer ambiente virtual pode se enquadrar nessa categoria, o que nesse caso se caracteriza 

em outros ambientes virtuais. 

 Segundo a coordenadora de compras, o uso do e-mail compartilhado facilita 

acompanhar o trabalho dos compradores, quando há ausência de um dos compradores os 

pedidos podem ser acessados e a informação não fica totalmente perdida Batista (2012) 

descreve também lições aprendidas, que seriam descrições dos usuários sobre determinado 

assunto e está relacionada à memória organizacional, podendo também essa prática ser utilizada 

pela empresa, já que observou-se que no setor de compras há várias experiências que podem se 

tornar lições e podem ser compartilhadas. 

Apesar do uso de e-mail ser válido, mas não eficiente, isso mostra que as empresas do 

setor de moda e vestuário podem ter ferramentas, mesmo que simples, disponíveis para 

armazenar e compartilhar conhecimento, e posteriormente criar e utilizar. Para Kanat e Altigan 

(2014) em uma rede de abastecimento as informações devem estar disponíveis para se tornarem 

conhecimento, essas informações devem estar disponibilizadas de maneira objetiva, devem ser 

confiáveis e, principalmente, destacam que um conhecimento que é adquirido após existir a 

necessidade é um conhecimento desnecessário.  

A fim de criar soluções para o armazenamento e consulta, os bancos de dados podem 

estar relacionados a tecnologia da informação. Existem ferramentas, até mesmo, gratuitas de 
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armazenamento e compartilhamento como o Google Drive que podem ser utilizadas por 

empresas com estruturas menores e não disponibilizam de sistemas avançados de software. 

 

5.2.5 Informações Sobre as Compras Via Sistema Com Acesso Pelo Setor de PD 

 

 O setor de compras trabalha com o uso de dois sistemas de software. O primeiro é 

utilizado para a emissão das ordens de compra, baixa dessas ordens e cadastro de produtos. O 

segundo é onde se faz o acompanhamento dos estoques, e tem propriamente o sistema de 

compras, sendo um módulo no software que mostra em colunas o código da matéria-prima, a 

quantidade disponível em estoque, a quantidade de compra em aberto, a projeção de vendas 

(inicial ou após emissão de pedidos) e a quantidade necessária a se adquirir ou que está 

sobrando. Verificou-se que há muitos itens importados9 que dificilmente serão repostos, em 

casos de vendas superiores ao que já foi comprado.  

No caso de não haver reposição desses itens, os compradores informam no próprio 

sistema que existe limitação, ou então que existe excedente de matéria-prima; essa informação 

é acessada pelo setor de PD e liberação, providenciando assim nos casos necessários o 

cancelamento da venda do produto quando esse atingir o limite de venda em relação à matéria-

prima. Essa informação fica registrada no sistema podendo inclusive ser adicionadas 

informações complementares, como por exemplo, se o produto chegou mas apresentou defeito.  

Essa ferramenta apresenta semelhança a lições aprendidas em banco de dados; gestão 

eletrônica de documentos; gestão de conteúdo (MASSINGHAM, 2014), pois essas 

informações podem ser úteis e se tornarem conhecimento em outras coleções; nesse módulo do 

sistema é possível criar filtros, como por grupo de material ou de fornecedor. Durante a 

entrevista a coordenadora informou que utiliza o sistema para gerar outros relatórios e 

apresentar informações para o gerente do setor, no entanto é necessário saber organizar os 

relatórios, pois o sistema não oferece todos os relatórios necessários e então é importante saber 

o que se quer e como organizar as informações para que sejam utilizadas pela gerência. 

                                                 
9
 Os itens importados são comprados com meses de antecedência, por meio de uma aposta, que se dá da seguinte 

forma: os estilistas dizem o que pretendem fazer, por exemplo: um vestido curto, um vestido longo e uma blusa. 

Com essa informação o comprador faz uma média de quantas peças cada item desse pode vender e qual o consumo 

médio dessas peças. Feito isso solicita o quantitativo necessário e realiza uma compra única, já que o principal 

mercado de que adquirem esses produtos é a China. Caso o tecido seja muito diferente dificilmente e houver uma 

explosão de vendas ou for feito mais produtos do que o previsto (um vestido longo, um vestido curto e uma blusa) 

é praticamente nula a chance de uma reposição e nesse caso há ou o cancelamento das vendas ou a retirada de uma 

peça da coleção. Caso o estilista simplesmente mude de ideia e não queira usar o tecido não há como devolver e 

isso se torna um estoque ocioso para a empresa.  
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Observou-se que as informações que vão sendo colocadas no sistema em relação a 

matéria-prima, quantidade de produtos que podem ser produzidos, defeitos em produtos, vão 

criando conhecimento durante a própria coleção e isso contribui para solucionar determinados 

problemas em outras coleções. Caso seja institucionalizado o uso de informações via sistema 

pode ser criado um banco de dados sobre determinadas situações e isso pode ser acessado, 

tornando-se assim algo institucionalizado na empresa e não apenas como algo que pode ou não 

ser feito. 

A troca de informações entre setores se mostrou como um diferencial na empresa 

analisada, no entanto, isso deve fazer parte do cotidiano de empresas de moda e vestuário. 

Marchi e Nardin (2014) apontam a transferência de conhecimento para a integração de 

processos, criativos. Essa mesma proposta pode ser interpretada como uma característica dessas 

empresas, e aplicadas a outros processos, sugerindo que o compartilhamento e a troca de certas 

informações irão contribuir com os objetivos e melhoria dos processos de trabalho, logo o 

melhor uso do conhecimento ali existente. 

 

5.2.6 Informações Sobre Disponibilidade de Matérias-Primas Entre PD / Compras / 

Produção 

 

Como a empresa produz um grande número de produtos, tornam-se necessárias as 

apostas tanto de compra quanto de produção. Isso garante a produção de quantidades mínimas 

de produtos, o que não cria gargalos na produção e também promove o faturamento para os 

primeiros clientes atendidos. 

A empresa possui cronogramas de lançamento mas pelo que se percebeu a maioria das 

datas não são respeitadas, principalmente entre o processo de criação e aprovação, e deste modo 

as aprovações chegam ao setor de compras e de produção com atrasos. Também para sanar 

esses atrasos as apostas de compras se tornam viáveis. 

Após aprovação conforme os compradores verificam que os itens necessários para a 

produção estão em estoque, abastecem uma planilha (Excel), que está disponível em rede para 

que os setores de PD e liberação e de produção possam ter acesso a essa informação e  organizar 

o fluxo produtivo. Nessa planilha também é informada a previsão de chegada dos itens que 

foram adquiridos, assim os setores responsáveis podem organizar a produção com base no que 

se tem em estoque ou que irá estar disponível antes. 

Essa ferramenta possui relação também com lições aprendidas em banco de dados; 

gestão eletrônica de documentos; gestão de conteúdo (DALKIR, 2011; MASSINGHAM, 
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2014). Durante a entrevista a coordenadora mencionou que as informações do sistema não 

necessariamente possibilita aos compradores aprender algo, mas sim, se utilizarem das 

informações ali colocadas como suporte para a tomada de decisões, no entanto, se há tomada 

de decisões por meio do uso de informações sugere-se que há criação de conhecimento, e daí a 

semelhança com a ferramenta descrita. Percebe-se que ao gerir eletronicamente os documentos, 

isso possibilita o arquivamento e a consulta posterior dessas informações e que a empresa pode 

institucionalizar isso, promovendo até mesmo que o setor de TI priorize a melhoria do sistema 

nesse sentido. 

O aprendizado por meio do conhecimento, validado e existente, em bancos de dados 

propiciam o ganho de tempo na solução de determinadas situações. Para Kanat e Altigan (2014) 

na cadeia de fornecimento o conhecimento é considerado uma vantagem, já que auxilia no 

controle de certas atividades sendo, então, o conhecimento um ativo de grande significância 

para esse setor. Os autores consideram que o armazenamento e compartilhamento devem ser 

feitos de modo claro, destacando, que é preciso saber não só o que será compartilhado mas 

como será compartilhado e com quem. 

Isso vai ao encontro da proposta de gestão de documentos e gestão de conteúdo, já 

que certos assuntos não são necessários para todos os setores, e também é necessário saber quais 

documentos serão compartilhados. Como já citado existem ferramentas até mesmo gratuitas 

para tal finalidade, no entanto, para empresas que disponham de maiores recursos, o 

armazenamento em rede ou uso de sistemas de software com opções que possibilitem o 

armazenamento, a consulta e a criação de conhecimento são válidos. Dalkir (2011) ainda cita 

os blogs e sites (intranet) que podem ser utilizados pelas empresas com tal finalidade e não 

necessitam, dependendo do objetivo, de grandes investimentos. 

 

5.2.7 Informações Sobre Novos Desenvolvimentos e Novos Materiais Entre os Setores de 

Criação, Design e Compras  

 

Essa ação não é realizada via sistema, mas sim via rede (intranet). O setor de criação 

indica os materiais que pretende utilizar nas coleções, ou materiais que já estão aprovados e 

podem ser comprados e isso agiliza o trabalho dos compradores. Como a empresa preza por 

produtos exclusivos, possui um setor de design de estampas e aviamentos, que informa nessa 

mesma plataforma em rede quais os desenvolvimentos estão sendo feitos, com qual fornecedor 

e em que base de tecido (neste caso os compradores podem comprar o tecido cru de um 

fornecedor e o serviço de estampa de outro), logo os compradores podem iniciar cotações, 
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verificar se não há algum fornecedor sobrecarregado e assim por diante. Mesmo que na ausência 

de um dos envolvidos as informações armazenadas neste ambiente são válidas e utilizadas no 

processo de trabalho. Identificou-se nesta ferramenta novamente as lições aprendidas em 

banco de dados; gestão eletrônica de documentos; gestão de conteúdo, outros ambientes 

virtuais (DALKIR, 2011; MASSINGHAM, 2014). 

 Como descrito no referencial teórico, as ferramentas e práticas de GC, de acordo com 

Krogh e Ross (1995), geralmente são desenvolvidas para resolver tarefas, podendo ser 

adaptáveis e, caso não atinjam os resultados esperados, podem ser eliminadas, substituídas ou 

revistas (KROGH; ROOS, 1995). Percebeu-se que o uso de uma ferramenta de 

compartilhamento e explicitação de conhecimento, que era o uso de um manual com a descrição 

da rotina de trabalho e como resolver determinados problemas, foi deixada de ser utilizada. Ao 

que parece, os compradores preferem manter relações mais pessoais como conversas, ou seja, 

nota-se claramente a relação conhecimento tácito/tácito.  

Durante a observação foi questionado “e se hoje for contratada uma pessoa nova que 

não tem acesso a esse conhecimento já existente no setor?” de acordo com o que pode ser 

percebido é que os funcionários que trabalham atualmente no setor, em sua maioria, já 

trabalhavam em outros setores da empresa, deste modo já possuíam certo conhecimento ao 

menos do sistema (software) e de alguns processos de trabalho. Na entrevista a coordenadora 

indica que atualmente não sente confiança em funcionários de outros setores, demonstrando 

que para essa situação possa contratar alguém fora da empresa, para que assim “molde” essa 

pessoa nos formatos e necessidades do setor, acreditando que a pessoa recém contratada não 

teria vícios da empresa e ainda poderia contribuir com suas experiências. 

Como observado as informações compartilhadas entre os setores de criação, design e 

compras são fundamentais para a atividade de compras, também para isso, mesmo que não 

sejam feitas ferramentas elaboradas, pode ser utilizado ferramentas gratuítas, ou até mesmo o 

uso de planilhas via e-mail. A própria literatura sugere a tentativa de boas relações entre os 

setores criativos e ligados a gestão, como observa-se em Baxter (2000). Pela perspectiva de 

GC, Kanat e Altigan (2014), idicam que a troca de informações entre grupos aumenta a 

eficiência e a produtividade da cadeia de suprimentos gerando e proporcionando a consulta ao 

conhecimentos necessários no momento oportuno. Essa interação é sugerida então para demais 

empresas do setor e até mesmo para aplicações em estudos sobre esse compartilhamento em 

demais estudos. 
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 Considera-se, a partir da análise da empresa Alfa, que as empresas de moda e vestuário 

necessitam de sistemas de informações, que tratem dos processos relacionados ao 

desenvolvimento de produto integrando cada etapa/processo promovendo a criação, 

armazenamento, compartilhamento/distribuição e uso do conhecimento ali disponível para a 

empresa ou certas equipes. 

 De modo geral os principais elementos, ligados a práticas e ferramentas, encontradas na 

empresa Alfa podem ser melhoradas ou até mesmo implantadas e sistematizadas em demais 

empresas do mesmo segmento. Deve-se considerar que cada empresa deve desenvolver ou 

utilizar a ferramenta que melhor atenda a seus objetivos, o que se apresenta neste estudo são 

algumas possibilidades existentes em relação a literatura consultada. 

Há outras páticas e ferramentas que podem ser úteis para as empresas, , como banco de 

conhecimentos, auditoria do conhecimento, banco de competências individuais, entre outras, 

no entanto para isso, é necessário estudos mais específicos para cada situação e empresa em 

específico. Em uma das visitas a empresa o gerente do setor de recursos humanos mencionou 

que a empresa está empenhada em dar maior destaque para as capacidades individuais de seus 

funcionários. Deste modo sugere-se, por fim, a implantação também de métodos para a gestão 

do capital intelectual. 

Considerando que o conhecimento inicialmente é individual, a avaliação das 

competências individuais se torna um fator favorável para as empresas utilizarem do 

conhecimento de seus funcionários. As atividades ligadas ao compartilhamento e criação de 

novos conhecimentos podem criar maior interesse por parte dos funcionários em participar das 

ações da empresa (WIIG, 1999b; DALKIR, 2011; KANAT; ALTIGAN, 2014). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A natureza interdisciplinar da GC permite que diferentes organizações possam se 

utilizar de seus elementos. A GC é composta por elementos como ciclos, ferramentas, práticas 

e modelos que permitem que o conhecimento existente em uma organização seja sistematizado 

e utilizado, promovendo a criação de valor e inovação.  

Sendo ainda a GC um campo em desenvolvimento, e que os primeiros estudos que 

tratam sobre o tema datam de meados dos anos 1970, vários autores buscam defini-la. Para este 

trabalho a GC foi definida como “a atividade que permite aos indivíduos, equipes e 

organizações inteiras, bem como redes, regiões e nações coletivamente e sistematicamente 

criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para alcançar os seus objetivos estratégicos e 

operacionais” (NORTH; BABAKHANLOU, 2016, p.211, tradução nossa). 

Os elementos de GC tratados no referencial teórico foram os ciclos – que é definido por 

estágios que identificam o caminho por onde o conhecimento percorre; ferramentas – que são 

os meios que possibilitam que o conhecimento possa ser criado, armazenado, compartilhado, 

distribuído e utilizado; práticas – ações que possibilitam criar, armazenar, compartilhar, 

distribuir e utilizar o conhecimento; e modelos – estruturas que consideram pessoas, ambiente, 

processos e tecnologia de modo a permitir a existência dos estágios ligados ao conhecimento. 

E esses elementos foram então analisados junto ao estudo de caso para verificação de sua 

existência. 

Mesmo que a relação entre o conhecimento, a GC ou elementos de GC e empresas de 

moda e vestuário seja tratado pela literatura, conforme tratado na seção 2.3 deste trabalho, 

percebeu-se que essas publicações deixam lacunas que devem ser tratadas por novas pesquisas. 

De modo geral observou-se que os objetivos de pesquisa tratados por essas publicações são 

divididos em: aplicação do conhecimento; estratégia e conhecimento; e, inovação e 

conhecimento. Desse modo isso possibilitou confirmar a relevância desta pesquisa em verificar 

a existência de elementos de GC a partir da análise do setor de compras de uma empresa de 

moda e vestuário, já que poucos trabalhos realizaram discussões em torno de setores ou 

processos específicos e a GC, tão quanto o setor de compras dessas empresas. 

Em relação a essas lacunas é necessário destacar o objetivo específico 1 desta pesquisa: 

descrever os setores que compreendem o processo de desenvolvimento de produto em uma 

indústria do vestuário. Ao considerar a literatura específica da área de moda, percebeu-se que 

não há uma estrutura que possa ser considerada exata. Mesmo que isso se deva a algumas 

características próprias do porte da empresa, algumas atividades ou setores são consideradas 
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básicas. Mas ao analisar essa estrutura, que parece ser básica, a literatura em alguns casos não 

considera certos setores ou atividades como o momento em que se adquire matérias-primas. 

Deste modo, o estudo de caso possibilitou identificar e apresentar uma solução para esse 

objetivo, considerando que os setores/processos que fazem parte da estrutura que compõe o 

processo de desenvolvimento de produto de uma empresa de moda e vestuário seja dividida 

dois subprocessos sendo o de desenvolvimento (projeto) e o de produção (efetivação do 

projeto).  

Os setores/processos que contemplam o subprocesso desenvolvimento são: criação; 

modelagem; prototipagem e engenharia de produto. E os setores/processos que contemplam o 

subprocesso  produção são: compras; PCP; almoxarifado; encaixe; corte; costura; acabamento 

e expedição, após isso os produtos são enviados para o consumidor/cliente. Deste modo, 

destaca-se que o processo de desenvolvimento de produto se inicia na pesquisa e se encerra na 

entrega do produto final. O setor de compras realiza então o elo de ligação entre a fase de projeto 

com a de execução, mantém contato com todos os setores descritos e atua em diferentes 

momentos do processo geral do desenvolvimento de produto de moda e vestuário. 

Em relação ao objetivo 2 deste trabalho: descrever o processo de compras de matérias-

primas e complementos nessa indústria, observou-se que o setor de compras é composto por 

diversas atividades, algumas consideradas básicas (que muito possivelmente serão encontradas 

em qualquer setor de compras) como o atendimento a fornecedores, emissão e controle dos 

pedidos de compras, negociações diversas e atividades mais complexas como ligadas a pesquisa 

e gerenciamento da cadeia de suprimentos. 

O que difere o setor de compras de uma empresa do setor de moda e vestuário em relação 

a outros tipos de empresas são principalmente: a relação com o tempo, já que os produtos são 

concebidos mediante tendências de moda e as tendências são cíclicas, ou seja, são baseadas nas 

estações do ano (primavera, verão, outono e inverno); os produtos de vestuário são sazonais, 

têm um curto ciclo de vida de produtos e produtivo; dificilmente a cadeia de abastecimento será 

próxima ou enxuta; as empresas de moda e vestuário trabalham com um grande mix de produtos 

que se desmembram em cores e tamanhos e, ainda, a fragmentação de processos que compõem 

o desenvolvimento do produto. 

Sendo assim o comprador de uma empresa de moda e vestuário necessita saber lidar 

com diferentes situações ligadas ao mercado, específicas do trabalho e as específicas criadas ou 

sugeridas pelo mercado da moda. O estudo de caso possibilitou confirmar que o trabalho do 

setor de compras é definido por grande interação com pessoas e setores, atividades de gestão, 

planejamento e logística. Além de terem relações muito próximas ao setor de criação, observou-
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se que para atender as necessidades intrínsecas da moda, isso se torna um fator diferencial para 

a realização de apostas de compras. 

Em relação ao objetivo 3: identificar elementos de GC já existentes nesse processo, o 

estudo de caso, por meio dos instrumentos de coleta de dados, permitiu a verificação desses 

elementos diretamente no local em que os mesmos ocorrem. Observou-se que há no processo 

de compras a existência de estágios de um ciclo de GC; construção/criação, aplicação, 

conservação e distribuição/compartilhamento. Esses estágios se dão principalmente por meio 

do uso ou aquisição de conhecimento dos colegas de trabalho ou até mesmo de experiências 

pessoais, adquiridas em outras empresas/funções, ou seja, há forte relação entre conhecimento 

tácito/tácito. Observou-se que, conforme houve alteração entre os gestores do setor, isso 

resultou em alteração nos métodos ou modos de trabalho de toda a equipe, no entanto não há 

sistematização dessas alterações. O compartilhamento se dá desde que o membro da equipe 

esteja disposto a compartilhar e que outro indivíduo esteja disposto a receber o conhecimento, 

já que não há “obrigação” de que isso ocorra. 

Sobre a verificação da existência desses estágios observou-se que o uso de práticas e 

ferramentas que possam torná-los evidentes e úteis, se dão de modo não sistematizado, como o 

uso de e-mail compartilhado, reunião entre gestores, reunião de planejamento, uso dos sistemas 

de software e pastas ou documentos em rede. Vale destacar que pela literatura esses métodos 

se assemelham ao conteúdo de práticas e ferramentas, ou seja, a empresa mesmo que não tenha 

uma sistemática de GC implantada em sua estrutura, possui elementos que podem ser 

melhorados ou até implantados. Observou-se ainda que essas reuniões ou uso de documentos 

foram implantados de modo praticamente intuitivo pela equipe de compras, e hoje são 

ferramentas e práticas necessárias para o trabalho tanto das pessoas do setor quanto de outros 

que necessitam de certas informações. 

Sobre o objetivo 4: indicar elementos de GC que possam ser aprimorados ou explorados 

pelo setor de compras desta empresa; foi realizado juntamente na descrição dos elementos 

encontrados, como forma de sugestão do que pode ser incorporado pela empresa, ou outras 

empresas do mesmo setor. As principais indicações são em torno do uso de ferramentas e 

práticas tais como: lições aprendidas em banco de dados; gestão eletrônica de documentos; 

gestão de conteúdo; storytelling; e comunidade de prática. Também há referência sobre as lições 

aprendidas, à memória organizacional e a gestão do capital intelectual, que até mesmo parece 

fazer parte do interesse da área de recursos humanos da empresa. Observa-se que os elementos 

encontrados podem ser existentes em outras empresas do mesmo segmento, havendo assim o 

entendimento de que as práticas e ferramentas de GC, podem ser utilizadas por empresas do 
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setor de moda e vestuário a fim de melhorar seus processos e atividades por meio do 

conhecimento. 

Sobre as ferramentas descritas, observa-se que há algumas que são gratuitas, por 

exemplo o Google Drive, e que podem ser utilizadas por empresas de menor porte. Assim como 

esses elementos, e necessidades, foram encontrados na empresa analisada, sugere-se tanto que 

esses elementos quanto outros, relacionados à GC, possam existir em outras empresas, 

demonstrando assim a pertinência desse estudo tanto no quesito teórico quanto a possibilidade 

de aplicações práticas.  

Em relação então ao objetivo 5: propor discussões sobre a temática GC, empresas de 

vestuário e setor de compras de modo a promover nova perspectiva teórica e prática sobre o 

assunto, acredita-se que esse objetivo foi alcançado, já que este trabalho proporciona 

possibilidades de pesquisas futuras sobre a temática proposta. 

Sobre os resultados aqui encontrados, ressalta-se que se limitam a interpretação por 

parte da análise da literatura e da aplicação dos instrumentos de coleta de dados, já que não 

houve possibilidade de que esses elementos fossem testados na prática. Para novas pesquisas, 

sugere-se a aplicação dos elementos de GC, indicados, em indústrias de moda e vestuário a fim 

de verificar se também em outros casos específicos eles se aplicam e quais são os resultados 

dessa aplicação. Sugere-se ainda o desenvolvimento de um  modelo de GC para empresas com 

características criativas – ligadas a moda e vestuário. 
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APÊNDICE A – Protocolo de Pesquisa  
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PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

1 TÍTULO DO PROJETO 

A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO PROCESSO DE COMPRAS DE MATÉRIAS 

PRIMAS E COMPLEMENTOS EM UMA EMPRESA DO SETOR DE MODA E VESTUÁRIO 

DA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ 

 

2 DADOS DO PESQUISADOR 

Nome: Marcio José Silva 

Endereço: Rua Maringá nº 796, zona 04 – Cianorte – Paraná. 

E-mail: marciocne@hotmail.com 

Orientadora: Cláudia Herrero Martins Menegassi 

Vínculo/Instituição: Centro de Ensino Superior de Maringá – UNICESUMAR. 

Programa de Pós Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações. 

Linha de pesquisa: Organizações e Conhecimento. 

 

3 OBJETIVO DA PESQUISA 

Geral 

Verificar os elementos de GC existentes e indicar aqueles adequados às atividades relacionadas ao 

processo de compras de matérias-primas e complementos em uma indústria do setor de moda e 

vestuário. 

Específicos 

1. Descrever os setores que compreendem o processo de desenvolvimento de produto em uma 

indústria do vestuário.  

2. Descrever o processo de compras de matérias-primas e complementos nessa indústria. 

3. Identificar elementos de Gestão do Conhecimento já existentes nesse processo. 

4. Indicar elementos de Gestão do Conhecimento  que possam ser aprimorados ou explorados 

pelo setor de compras desta empresa.  

5. Propor discussões sobre a temática GC, empresas de vestuário e setor de compras de modo a 

promover nova perspectiva teórica e prática sobre o assunto. 

 

4 DADOS SOBRE A PESQUISA 
Período de Execução: Nov. 2016 / Abr. 2017 

Setor: Compras de matérias-primas e aviamentos. 

Envolvidos: Gerente de Compras / Coordenadora de Compras / Compradores / Encarregados. 

Divulgação dos resultados: qualquer nome ou característica que possa, diretamente, indicar sobre a 

empresa será suprimido da análise dos dados. 

Todas as informações obtidas serão utilizadas apenas com finalidade ciêntifica e acadêmica. 

O pesquisador se compromete a não utilizar ou divulgar qualquer dado financeiro ou sigiloso da 

empresa. 

A empresa se compromete a fornecer os dados necessários, desde que assim julgue que não irá 

comprometer o sigilo de suas informações. 

  

 

 

 

___________________________                                      _________________________ 

        Marcio José Silva                    Empresa 

    Pesquisador Responsável 
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5 PLANO PARA A COLETA DE DADOS 

Tipo Local / Envolvidos Objetivo 

Observação Sistemática Setor de Compras 

Gerente do setor 

Coordenadora 

Encarregados 

 

Descrever os setores que compreendem o 

processo de desenvolvimento de produto e a 

relação com o setor de compras. 

Descrever o processo de trabalho do setor de 

compras. 

Identificar elementos de GC neste processo. 

Período de execução: 05 visitas entre os meses de novembro de 2016 e abril de 2017. 

Método de coleta: Anotações de campo e gravação em áudio. 

 

Tipo Local / Envolvidos Objetivo 

Questionário Setor de Compras 

Compradores 

Encarregados 

Coordenadora 

 

Descrever os setores que compreendem o 

processo de desenvolvimento de produto e a 

relação com o setor de compras. 

Descrever o processo de trabalho do setor de 

compras. 

Identificar elementos de GC neste processo. 

Período de execução: 20/10/2016 a 24/10/2016. 

Método de aplicação: Via plataforma on-line (Google docs). 

 

Tipo Local / Envolvidos Objetivo 

Entrevista 

(semiestruturada) 

Setor de Compras 

Coordenadora 

 

Descrever os setores que compreendem o 

processo de desenvolvimento de produto e a 

relação com o setor de compras. 

Descrever o processo de trabalho do setor de 

compras. 

Identificar elementos de GC neste processo. 

Período de execução: 05/04/2017. 

Método de aplicação: Gravação em áudio e transcrição. 

Duração aproximada: 60 minutos. 
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APÊNDICE B – Preenchimento dos Procotolos referentes a entrevista 
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PROTOCOLO n.1 

CATEGORIA TEMÁTICA: Captura, armazenamento, distribuição (compartilhamento) e uso do 

conhecimento. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: O conhecimento existente no setor de compras é utilizado, 

compartilhado e utilizado por ações dos próprios indivíduos. Não há promoção, explícita, por parte 

da empresa que estimule ou proporcione essas ações, no entanto a empresa permite que haja a troca 

de informações e conhecimento entre setores, outras empresas e fontes externas. Deste modo todo o 

conhecimento existente e aplicado se torna um benefício para a empresa. 

A sistematização dessas alterações não é feita por documentos ou manuais, mas fica a cargo de cada 

pessoa em como registrar isso. 

Entrevistador: Vocês têm algum tipo de ação que objetive captar e utilizar o conhecimento dos 

compradores para o melhor andamento dos processos que envolvem o setor de compras? Quais?  

Entrevistada: Não entendi.  

Entrevistador: Não entendeu a pergunta? 

Entrevistada: Não, não entendi a pergunta. 

Entrevistador: Vocês têm algum tipo de ação, ou a empresa promove algum tipo de ação que, por 

exemplo, pela sua vivência você tem algum conhecimento aqui que outra pessoa não tem, a empresa 

tem alguma ação para “pegar” esse conhecimento seu e repassar para as pessoas? 

Entrevistada: Não. Eu vejo isso mais como uma coisa da pessoa mesmo. Por exemplo, eu tenho o 

meu conhecimento, se eu não chegar e...-- você está entrando agora--... e eu não chegar em você e 

passar o meu conhecimento ou chegar outra pessoa de qualquer departamento e passar as coisas do 

jeito que eu sei, eu não vejo uma ação que faria isso acontecer como uma rotina. 

Entrevistador: A empresa não promove isso então? Reuniões, por exemplo, de integração e 

compartilhamento. 

Entrevistada: As reuniões, éh:: o próprio funcionário que faz mediante a necessidade, mas não existe 

uma hoje. Assim... há vamos fazer uma reunião... Sabe aquela reunião de boa só para trocar 

informações? Não, ela não existe. Hoje existe uma reunião ela já tem um objetivo, que é resolver 

algum problema ou algo assim. Hoje a troca de conhecimento ela até existe, só que ela é mais entre o 

departamento que você está atuando. Eu troco informações, muitas, com o meu próprio departamento, 

ou com departamentos que eu mais tenho interação, a Gestão de Marcas o Estilo (por exemplo), mas 

é uma coisa mais das pessoas que trabalham aqui e não uma regra ou uma formalidade da empresa 

Entrevistador: Ok, algo mais? 

Entrevistada: Não. 

 

PROTOCOLO n.2 

CATEGORIA TEMÁTICA: Conhecimento tácito em explícito – codificação e armazenamento. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: É permitido à equipe de compras buscar informações e criar 

conhecimento a partir de diferentes formas, a empresa possibilita até mesmo a visita a fornecedores 

ou concorrentes de modo que os compradores melhorem suas experiências. Do mesmo modo que há 

essa possibilidade não há modos de sistematização do conhecimento encontrado ser transformado em 

explícito. Nota-se a ampla utilização das relações pessoais para esta ação. 

Entrevistador: Geralmente as pessoas trazem para seu ambiente de trabalho suas experiências 

pessoais. E isso geralmente não está escrito ou documentado em lugar algum, mas só na mente dessas 

pessoas, como o seu “jeito certo de fazer as coisas”. Esse conhecimento pessoal tem sido utilizado 

pelos compradores em suas atividades cotidianas? 

Entrevistada: Sim. Tudo que a gente aprende e seja de fora que pode ser bom para a empresa a gente 

traz. 

Entrevistador: isso tem funcionado ou sido utilizado pela empresa? 

Entrevistada: Tem sido utilizado pelos funcionários e aí acaba beneficiando a empresa. 

Entrevistador: Existe algum tipo de ação feita pela empresa para tornar mais explícito esse tipo de 

conhecimento, considerando, por exemplo, a possibilidade de um novo funcionário que é contratado 

e não tem acesso a essa experiência passada? 
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Entrevistada: Hum:::, não. Mas assim, -peraí-, eu não sei se isso se enquadra na resposta para esta 

pergunta. Mas por exemplo, a empresa me dá a liberdade para eu trocar experiência em outros lugares, 

por exemplo, no ano passado mesmo... eu fui lá na [nome da empresa que foi feita a visita], no 

compras da [nome da empresa que foi feita a visita], foi uma experiência que eu tive, que então 

quando eu cheguei aqui eu repassei para o pessoal. Se a [...] fosse uma empresa “travadona”, ela ia 

falar assim “nossa não de forma alguma você vai lá trocar informação”. Então assim a gente não vai 

lá e abre o que está acontecendo aqui, e eles também não abrem o que está acontecendo lá, eles só 

explicam “olha a nossa forma de trabalhar é assim”, ou o que a gente faz e o que a gente não faz.  

Entrevistador: E no caso da explicitação, que seria algum documento ou manual, existe? 

Entrevistada: Não, não tem. 

Entrevistador: Então é por relação ...? 

Entrevistada: Boca e pessoal. 

Entrevistador: Ok, algo mais? 

Entrevistada: Não. 

 

PROTOCOLO n.3 

CATEGORIA TEMÁTICA: Captura, criação, codificação, armazenamento, compartilhamento e 

uso de ferramentas. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: Observou-se a interação entre os setores e como essa interação 

proporciona, primeiramente, a criação de conhecimento e, então como esse conhecimento é tratado 

para uso futuro nas demais coleções. Notou-se que há o uso de ferramentas ligadas a armazenamento 

no processo, que corresponde ao uso de informações para aprovações de itens a serem comprados ou 

que apresentam não conformidade e não podem ser adquiridos. Enquanto ferramenta é utilizado o 

sistema em Rede, durante a observação em conversa não gravada, notou-se que a empresa usa de 

diretórios na rede (intranet) e nesses diretórios há pastas dos setores que podem ser compartilhadas 

com os interessados, o departamento de TI cria licenças para os setores para que nem todos tenham 

acesso a todo o tipo de informação. 

Entrevistador: No processo de desenvolvimento de produto há a interação entre setores de modo que 

as informações essenciais da coleção sejam de conhecimento de todas as pessoas envolvidas no 

processo? 

Entrevistada: Existe, então hoje quando vai usar um tecido ou aviamento novo, chega a pilotagem e 

tem que ser testado pela Engenharia e Qualidade. É uma planilha no F (rede), então assim, não é uma 

coisa de sistema, mas existe a informação para quem quiser olhar. E a ficha técnica desse produto, se 

ele foi aprovado, se ele foi testado, tudo certinho. 

Entrevistador: e sobre essas interações, é promovida essa interação ou é algo que ocorre 

naturalmente? 

Entrevistada: na maioria das vezes ela acontece naturalmente, ela só... --a gente só vai questionar 

se...-- porque assim, se deu problema no primeiro teste, a gente fica sabendo pela questão da gente 

fazer a compra e o pessoal falar, “há isso aqui deu problema”. Então nesses casos a gente vai mais la 

na “boca” (responsável pela ação” e pergunta “e aí testou de novo, não testou? ”, ou as vezes é um 

tecido novo que não encontra nenhuma informação se tinha sido testado e aí a gente pergunta. Só que 

a maioria das coisas ficam em uma pasta que o pessoal tem acesso. 

Entrevistador: Pasta? Sistema? 

Entrevistada: Pasta da rede. 

Entrevistador: Para o setor de compras onde e quando há maior interação? Em que momento? 

Entrevistada: No momento da compra. Compra do mostruário. Seja ela lançada pela Demanda, seja 

ela via solicitação, antes da prova ou do planejamento.  

Entrevistador – isso tem funcionado no processo, ou há problemas de comunicação e acesso a 

informação? 

Entrevistada: Tem problemas, porque existem coisas que estão na ficha técnica para comprar, mas 

o teste não está pronto ainda, ou assim o tecido foi reprovado e ainda está na ficha, ai falam assim “há 

mas estou testando outro”, mas não tirou o errado da ficha ainda, então tem isso também. 

Entrevistador: Algo mais nesse sentido? 

Entrevistada: Não.  
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PROTOCOLO n.4 

CATEGORIA TEMÁTICA: Compartilhamento e uso do conhecimento, competências individuais 

(conhecimento tácito), aplicação de conhecimento tácito. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: Foi identificado, e comparado ao questionário, sobre a iniciativa dos 

integrantes da equipe de compras em ter habilidades que possam vir a melhorar o processo ou método 

de trabalho. Observou-se que mesmo que não haja uma atribuição para que isso ocorra, os próprios 

sujeitos propõe melhorias com base em suas experiências. De modo geral algumas das ideias são 

aplicadas no setor e acabam por beneficiar a empresa, o compartilhamento dessas ideias se dá de 

modo não formal, ou seja, é utilizado de relações pessoais para tal finalidade.    

Entrevistador: Você percebe dentre os membros da equipe de compras aqueles que possuem 

qualidades ou conhecimentos que se sobressaem aos demais? 

Entrevistada: Sim. Sempre tem um comprador, que tipo assim, tenha mais capacidade ou 

conhecimento que o outro, até mesmo é... iniciativa. Sabe? Essas coisas. 

Entrevistador – Essas pessoas costumam a compartilhar suas ideias ou conhecimento com os 

demais? 

Entrevistada: Não... eles compartilham, compartilham. 

Entrevistador: Sim? Isso melhorou alguma atividade relacionada ao processo de compras?  

Entrevistada: Melhora, por que a partir do momento que ele tem uma ideia ou uma iniciativa e 

compartilha “tipo assim há eu tenho uma ideia, de fazer tipo isso, isso e isso”, há é legal para todo 

mundo? A gente vai lá e acaba mudando a forma como a gente faz. 

Entrevistador: Você conseguiria me contar alguma situação em que isso aconteceu? 

Entrevistada: Há, a aprovação dos metais. Por exemplo a aprovação dos metais era feita via F (pasta 

na rede), e era feita só para os aviamentos, então tinha a ficha lá... e a pessoa que compra falou “olha 

estamos fazendo assim nos aviamentos, vamos fazer? ”. Isso estava focado em um comprador, então 

a gente compartilhou e agora todo mundo está fazendo dessa forma.  

Entrevistador: Alguma outra situação que merece destaque, ou situações que acontecem no 

processo? 

Entrevistada: Aí, assim, uma coisa meio boba para o Departamento de Compras, mas importante 

para a empresa. [...] Mas em outra época a gente imprimia tudo, hoje em dia a gente não imprime 

quase nada. Uma pessoa falou assim “há vamos parar de imprimir e fazer assim, uma planilha e 

controlar os pedidos dessa forma? ”, vamos... ai nós tínhamos um relatório no sistema, e eu me lembro 

que na época até foi o [nome do comprador], ele falou assim “olha vamos pedir para todo mundo pôr 

o número do pedido do fornecedor que a partir de agora a gente nem precisa imprimir nada”, 

realmente não precisa imprimir mais nada, e eu lembro que na época era só eu que estava imprimindo 

e agora ninguém mais imprime ordem de compra (um exemplo), há não ser de um fornecedor ou 

outro que tem que anotar detalhadamente tudo o que acontece. 

Entrevistador: Ok? 

Entrevistada: Sim. 

 

PROTOCOLO n.5 

CATEGORIA TEMÁTICA: uso de ferramentas e explicitação do conhecimento; compartilhamento 

e aplicação do conhecimento. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: Existem muitas informações em trânsito, bem como pessoas que 

detêm essas informações, no entanto há problemas de comunicação que leva a quebra ou bloqueio do 

processo de comunicação. Como o uso de ferramentas de armazenamento de informações e 

conhecimento são escassas, o conhecimento individual (tácito) só é repassado ou utilizado de modo 

a auxiliar uma outra pessoa, caso a pessoa que detêm esse conhecimento esteja disposta a repassa-lo. 

No entanto observa-se que no setor de compras as relações são mais próximas e ao menos no processo 

interno, a coordenadora da equipe afirma que falhas ou quebra de compartilhamento de informações 

ou conhecimento não ocasionam problemas que afetem o processo de trabalho. 

Entrevistador: As pessoas sabem exatemente onde recorrer para resolver alguma situação do 

trabalho? Como isso é feito? 

Entrevistada: Hoje elas sabem onde elas tem que ir, mas as vezes a gente sabe que ela tem que ir em 

um lugar que a pessoa não vai resolver o problema. 
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Entrevistador: Por exemplo? 

Entrevistada: Ai, por exemplo... ai eu tenho que falar o exemplo? Eu estou com um problema no 

tingimento, hoje a gente tinge a maioria das coisas fora e eu tenho um tingimento interno. Só que o 

meu tingimento interno eu posso ir lá e falar “eu estou com um problema assim, assim, assim, tem 

como me ajudar, com em alguma coisa?”. Na verdade a gente até acabou indo lá, mas não deu em 

nada. “Há a gente não pode tingir aqui, pronto e acabou”. Então hoje a gente sabe realmente onde a 

gente tem que ir, só que cada pessoa hoje na empresa tem..., cada pessoa não..., cada departamento 

tem um senso de urgência diferente. As vezes nós sentimos que as pessoas não tem uma mesma... 

uma mesma vibe, ou “há não isso é importante para você agora, mas para mim não é”, e... [...], “olha 

só, mas você não pode ver?” olha a importância que isso é para a compania, “há mas não posso fazer 

agora”. Ai você pode até ir no gestor da pessoa, mas, a pessoa até (diz) “há vou fazer, mas hora que 

der um tempinho”. 

Entrevistador: E dentro do setor de compras, se precisar resolver uma coisa entre vocês ou encontrar 

uma informação entre vocês, ou derepente uma pessoa tenha essa informação, mas a pessoa não está 

na empresa, tem como eu saber onde está essa informação rapidamente e o trabalho não ficar parado 

(compras)? 

Entrevistada: A maioria das coisas sim. Porque hoje a gente passa o pedido e já lança no sistema e 

não demora muito tempo. Por exemplo, hoje se algum comprador faltar ou acontecer alguma coisa, 

eu só não vou saber ou qualquer outra pessoa só não vai saber, o que não estiver inserido no sistema. 

Por exemplo, “ai eu passei um pedido hoje e são seis horas não deu tempo de eu lançar e vou lançar 

amanhã” aí amanhã eu não venho, e ai as pessoas (podem se questionar) “será que colocou o pedido, 

será que não colocou?” ai não tem como saber. Um exemplo mais prático, que a gente não sabe e 

quando chega a gente fala “recebe”... pilotagem. Porque hoje a pilotagem é assim: quando a pilotagem 

tem que ser paga o Compras tem que lançar (ordem de compra no sistema), se é uma pilotagem que 

é amostra grátis, a Gestão de Marcas que tem que lançar. Se eu preciso pagar a pilotagem, a pessoa 

que solicitou a piloto, se for a Gestão vai ter que mandar cópia de pedido “óh lança esse pedido aqui 

que vai cobrar”, se for o Estilo o Estilo tinha que passar para a Gestão ou para nós a informação, só 

que eles não passam. Então normalmente quem pede piloto quase nunca manda aqui para a gente a 

cópia de pedido, então acontece de  chegar bastante pedido de pilotagem sem ter ordem de compra. 

Hoje de manhã mesmo aconteceu, “óh tem tecido do [nome do comprador] chegando pilotagem e não 

tem ordem de compra... piloto?... recebe”. É uma coisa que a gente tem que ver sempre depois. Por 

que? Porque a informação não chega. 

Entrevistador: Então tem um bloqueio de informação, sabe-se a quem recorrer, sabe onde estão as 

coisas, mas há o bloqueio de não se passar as informações? 

Entrevistada: Sim de algumas informações sim. Mas pensando em compras, pensando em 

produção... mostruário e produção é menor esse problema, vamos dizer assim. 

Entrevistador: No processo de trabalho aqui no setor então não tem? 

Entrevistada: Não. 

Entrevistador: Algo mais? 

Entrevistada: Não, acho que não. 

 

PROTOCOLO n.6 

CATEGORIA TEMÁTICA: práticas e ferramentas que podem auxiliar a sistematização ou 

explicitação do conhecimento. 

ANÁLISE DE CONTEÚDO: Observou-se que de modo não profundo há certo conhecimento sobre 

algumas práticas e ferramentas. Algumas dessas práticas e ferramentas já foram utilizadas pela 

empresa durante a gestão de um grupo investidor, no entanto com a saída desse grupo esses 

procedimentos não foram continuados. Para compartilhar conhecimento, principalmente para o 

ensino de métodos de trabalho, é utilizado o auxílio de pessoas com mais experiência, há também o 

registro de algumas informações em rede interna (intranet) onde essas informações são utilizadas para 

tomada de decisões, mesmo que a coordenadora tenha informado que isso não contribui para formar 

conhecimento, a própria literatura indica que as informações armazenadas tendem a se tornar 

conhecimento. Percebeu-se que há a necessidade de processos sistematizados, como quando do 

problema com fornecedores, não há registros sobre esses problemas e caso o responsável pelo 

atendimento não saiba de problemas passados a empresa pode voltar a trabalhar com tal fornecedor e 
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sofrer novamente com os mesmos problemas. O uso do sistema tem um caráter unicamente de uso 

para o trabalho, ou seja, é feito de modo automático não há função de armazenamento de 

conhecimento ou previsão de que uma pessoa pode faltar na equipe e o que ela sabe se perder. Quanto 

ao TI percebeu-se tanto pelo questionário, quanto pela observação e pela entrevista que o setor vai 

melhor ao encontro de um setor de apoio para assuntos de tecnologia e não voltado a soluções 

tecnológicas.  

Entrevistador: Sobre ferramentas e práticas de GC, já ouviu falar ou alguma corresponde a algo que 

a empresa se utiliza atualmente? 

a) Assistência por auxílio ou Mentoring 

Entrevistada: Sim... hoje quase tudo que a gente faz é via... pela assistência... pelo auxílio de outra 

pessoa, é isso né? 

Entrevistador: Sim, a experiência de um é utilizada para auxiliar o outro. 

Entrevistada: Sim, então é bem isso. Hoje eu acho que na empresa se não todo mundo a maioria faz 

dessa forma.  

b) Bibliotecas de documentos e gerenciamento de informações 

Entrevistada: Tem.  

Entrevistador: Tem? Como funciona? 

Entrevistada: Funciona na rede. Cada departamento tem uma pasta é.… com o nome de cada 

departamento e algumas dessas pastas são compartilhadas. É claro que o gestor precisa autorizar né?... 

Então assim a pasta de compras, se o pessoal da precificação quiser ter acesso a nossa pasta, o [...] 

vai ter que autorizar.  

c) Feira ou mercado do conhecimento 

Entrevistada: Não sei o que é. 

Entrevistador: Uma disponibilização das habilidades ou conhecimento das pessoas. Há um lugar que 

isso pode ser compartilhado com as pessoas. 

Entrevistada: Não... com esse nome... acho que não. 

Entrevistador: Ou algo parecido, mas com o mesmo sentido? 

Entrevistada: não, não tem.  

d) Café do conhecimento 

Entrevistada: Aquele lugar que você se reúne para conversar com as pessoas para trocar informações 

e ideias? 

Entrevistador: Sim. 

Entrevistada: Não... Com certeza não. Há não ser o nosso próprio café, do próprio departamento, 

mas entre departamentos não. 

Entrevistador: Mas do departamento acontece com programação ou é algum momento de 

descontração? 

Entrevistada: Não... ou é um momento de descontração, ou acontece uma situação e a gente fala 

“vamos sentar aqui e resolver um negócio”. Ou as vezes acontece uma situação e o pessoal está aqui 

tomando café e a gente já chega e fala, olha está acontecendo isso, isso e isso, vamos fazer assim, 

assim, assim, vamos trocar ideia de fazer tal coisa e aí fazemos. 

e) Storytelling ou Narrativa 

Entrevistador: Seria passar o seu conhecimento, por exemplo, por meio de uma história... 

Entrevistada: Não... (a pergunta foi cortada pela entrevistada) 

Entrevistador: uma narrativa informal... 

Entrevistada: Há eu fiz isso uma vez só, que foi quando teve o... minto... eu já fiz isso algumas vezes, 

mas eu sempre conto a mesma história. Que foi quando teve o encontro de líderes, assim, eu sempre 

dou o exemplo de uma coisa que aconteceu lá no passado. 

Entrevistador: E por exemplo, alguma outra reunião, existe espaço para contar uma experiência, por 

meio de uma história, as pessoas podem refletir sobre isso? 

Entrevistada: Normalmente não, porque as reuniões são bem tensas e as pessoas não querem ouvir 

histórias não. 

f) Matriz de estrutura por competência ou educação corporativa 

Entrevistador: Propõe avaliar e visualizar as habilidades ou competências em uma organização, seria 

mostrar falhas e acertos em um local através do conhecimento. 

Entrevistada: Explica de novo. Porque assim... essa pergunta é mais assim uma coisa que existe, que 
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a empresa tá avaliando ou uma coisa do próprio departamento se avaliar? 

Entrevistador: Pode ser a empresa ter alguma ação, ou pode ser o próprio departamento ter uma ação 

parecida com isso ou participar de alguma ação parecida com isso. 

Entrevistada: Não sei se foi isso que eu entendi, tá? Mas eu entendi assim. A empresa em si não é 

que não tenha, por exemplo, hoje se eu precisar saber... avaliar a competência de cada pessoa do nosso 

departamento, a empresa até proporciona, mas se a gente for lá e solicitar. Não é uma coisa que 

acontece frequentemente. 

Entrevistador: Nesse sentido da matriz... ? 

Entrevistada: Seria dar feedback? 

Entrevistador: Feedback, ou avaliar se alguma pessoa também não está no lugar certo, ou ela precisa 

de algum auxílio, pode ser alguma coisa relacionada a Universidade Corporativa, por exemplo. 

Entrevistada: Não tem sendo rotina, teria se eu solicitasse, então seria assim “olha queria que 

fizessem uma avaliação no departamento, para ver se tá todo mundo certinho” e dá também para fazer 

uma avaliação da própria pessoa, aí eles forneceriam (Recursos Humanos). Mas só se a gente pede, 

não é uma coisa que acontece sempre não. 

g) Comunidade de prática 

Entrevistada: Explica. 

Entrevistador: As comunidades prática tem o objetivo de reunir um grupo de pessoas, para que as 

pessoas que dele fazem parte, compartilhem informações, ideias e conhecimento. 

Entrevistada: Tinha, mas não tem mais não. 

Entrevistador: Não? Mas já houve? 

Entrevistada: Quem fazia muito, -- não só--... quem fazia muito esses tópicos era a [...], a [...] fazia 

muito esses tópicos. 

Entrevistador: Naquela questão do planejamento, mesmo vocês não participando, e sim o pessoal 

da gestão de marcas, você acha que seria talvez um momento de comunidade de prática? Onde eles 

podem trocar experiências ali, já barrar algum produto... 

Entrevistada: Eu acho que não. Porque hoje eu vejo o planejamento só como uma reunião para dar 

nome numa peça, e falar o que tá pendente nela. Não... Pra mim o planejamento nem devia existir 

mais. 

Entrevistador: Não barra nada na hora do planejamento? Os produtos já chegam lá prontos? 

Entrevistada: NÃO, TÁ ERRADO. Tem coisa errada lá, tem coisa que não tá testada, que não tá 

aprovada, que não fez teste e eles estão planejando. Por isso que eu falo que para nós o planejamento... 

para nós (compras) não serve. 

Entrevistador: Então ele (produto) pode ser barrado depois? 

Entrevistada: Pode. Há um exemplo, o meu mostruário era para ter sido... terminado de liberar sexta 

feira, na quarta feira pediram pra [nome da compradora] comprar um tecido, sendo que o mostruário 

tinha que ter sido terminado de liberar na sexta. Segunda feira, trocaram um forro do [nome do 

comprador], e ainda tiveram a capacidade de perguntar “há mais é cinco dias pra testar, da tempo? ”, 

fia, não dá tempo de nada né, por que o mostruário já foi.  

h) Melhores práticas 

Entrevistador: Geralmente são utilizadas com objetivos de negócio e comercial, o conhecimento é 

tratado por ordem de relevância. 

Entrevistada: Dá um exemplo pra mim? 

Entrevistador: São colocados períodos, pode ter um objetivo organizacional e a empresa estabelece 

aquele período para avaliar e tudo referente àquele objetivo e período fica registrado como prática. 

Entrevistada: Não, não tem isso não. 

Entrevistador: Não? 

Entrevistada: Não. 

i) Lições aprendidas em bancos de dados, sites, blogs, ou outro ambiente virtual. 

Entrevistada: Quando a gente procura sim. Se a gente procurar sim 

Entrevistador: Tem registro de alguma coisa? 

Entrevistada: Há não, não. É que é assim, a gente entra nesses sites pra pegar informações, mas não 

fica registrado não. 

Entrevistador: Mas dentro da empresa tem alguma, a questão da rede, o que fica armazenado 

na rede vocês utilizam como informação que gera conhecimento? Vocês aprendem com aquilo 
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de alguma forma ou não? 

Entrevistada: Huum, não. A gente usa mais para consulta, mas não é uma coisa que eu vou aprender. 

Porque na rede as informações que têm são, aprovação, estampa que vão estar na coleção, as fotos da 

coleção, então não é uma coisa que a gente, ... a gente não vai aprender alguma coisa com aquilo ali, 

a gente vai usar aquilo ali pra tomar uma decisão, são informações que a gente usa pra tomar decisões 

(a entrevistada demonstrou dúvida sobre criar ou não conhecimento). 

Entrevistador: E o sistema? 

Entrevistada: O que eu acho do sistema? Fraco. 

Entrevistador: Mas tem informações no sistema, vocês registram e se pode buscar depois, ou que 

você pode tomar alguma decisão em cima de alguma coisa que está registrado no sistema? 

Entrevistada: Mais ou menos. Pro nosso departamento tá? Hoje eu acho que eu não tenho um 

relatório completo. Exemplo: toda segunda feira eu passo os dados do departamento pro [nome do 

gerente do setor], quanto a gente gastou, qual que é o valor do nosso estoque, quanto que eu tenho 

pra chegar de matéria-prima, tudo isso eu passo pra ele. Eu não tenho nenhum relatório que me diga 

isso, eu preciso gerar vários relatórios, pra conseguir puxar essas informações. Então a informação 

no sistema existe? Sim, só que ela não tá completa, eu preciso pegar, cruzar com uma outra 

informação ou fazer uns filtros e por ai vai. Mas hoje a gente tem até informações que antes a gente 

não tinha, hoje a gente tem controles que antigamente a gente não tinha. Eu lembro que quando eu 

entrei aqui, ninguém falava em orçamento, né? Ai você pode gastar... ixi você já gastou demais. Não, 

não existia isso, eu nem fazia ideia de quanto que a gente gastava, então isso querendo ou não mudou 

bastante... mudou com a [nome do grupo investidor que atuou na empresa]. 

j) Business Inteligence ou BI. 

Entrevistador: Aí, eu acho, aí. Usam BI, mas a gente não, mas na empresa sim, porque eu já ouvi 

falar (observou-se que setores ligados a contabilidade, financeiro e gestão financeira utilizam). 

k) Benchmarking 

Entrevistada: Traduz. 

Entrevistador: medição e busca, usado para produtos e serviços, onde há uma medição dos 

resultados, por exemplo, eu sei que eu implantei uma ideia eu sei que isso melhorou em X% o meu 

trabalho, isso é medido e registrado. 

Entrevistada: Não, a gente não consegue medir. Hoje as mudanças que a gente faz não conseguimos 

medir. 

l) Memória organizacional / lições aprendidas / banco de conhecimentos. 

Entrevistada: Só via conversa, nada fica registrado. 

Entrevistador: Tem alguma outra ferramenta que seja utilizada para armazenar o conhecimento 

organizacional existente e que isso fique disponível para consulta de modo a gerar outros 

conhecimentos? Algum outro meio que talvez tenha algum outro nome, ou é feito de alguma outra 

forma aqui? 

Entrevistada: Hum, Hum. Não... não. Hoje se eu quiser pegar qualquer informação da empresa ou 

vai ser no sistema ou vai ser na rede.  

Entrevistador: E que tipo de informações, por exemplo, tem no sistema? 

Entrevistada: No sistema tem informações sobre compra, pedidos em aberto. No nosso departamento 

né? O que eu preciso devolver... não é um relatório completo, mas eu consigo tirar um relatório, tipo, 

mexer nele pra identificar os meus fornecedores, é quanto eu gastei com um fornecedor, quanto eu 

devolvi desse fornecedor, qual foi a média de entrega desse fornecedor, tipo assim se ele atrasou os 

pedidos ou se ele não atrasou os pedidos. Hoje a gente consegue fazer isso. 

Entrevistador: E se um fornecedor tem um grau de confiabilidade baixo, como é administrado isso 

dentro da empresa, como os outros setores ficam sabendo? 

Entrevistada: A gente tenta convencer o pessoal a tirar. Hoje o compras não tem poder nenhum de 

barrar fornecedor. Então eu tenho um fornecedor que é uma porcaria, se eu chegar nele lá... se eu 

chegar no estilo e falar “olha esse fornecedor não é bom, tem que tirar”, assim elas não vão falar “há 

ok pode tirar”, não, eu tenho que mostrar e tentar... e ele tem que dar trabalho pra elas também, porque 

se for um trabalho que de só pra mim ou pra qualidade não serve. 

Entrevistador: E teria alguma forma que você acha que isso poderia ficar registrado e que a própria 

empresa, a empresa que eu digo a cultura da empresa, barrasse esses fornecedores? 

Entrevistada: Não, eu acho assim... eu acredito, assim. Tanto que quanto eu troco informações com 
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outras empresas, a maioria delas o compras, se eles chegam lá no departamento e falam assim “olha 

esse fornecedor deu problema, não atende, não compra”, o pessoal assim se tá comprando... atendendo 

para de atender e se não tá atendendo não atende mais. Aqui a gente tem que... eu acho assim, existem 

três departamentos que precisam ser bem atendidos, os principais né, que é o estilo a qualidade e o 

departamento de compras, se qualquer um desses três não tiver sendo bem atendido, eu acho assim 

óh, já devia acender uma luzinha ali, pessoal olha a gente ta tendo problema na qualidade desse tecido, 

ou a gente tá tendo problema na entrega da piloto desse tecido. Aí viu que tá piorando que tá afetando 

mais departamentos, ou a entrega ou o mostruário, acho que o próprio estilista já devia ver isso, sabe. 

Então você vê situações que já foi um parto pra conseguir a piloto, o pessoal não pensa “nossa foi 

difícil conseguir a piloto, imagina a produção desse cara”. Então a parte... as meninas da gestão elas 

estão bem entrosadas com a gente nisso né, é até tem um fornecedor que teve uma época a gente 

conseguiu tirar e ele quis voltar a atender, ai elas falaram “Olha [nome da coordenadora], tal 

fornecedor quer atender a gente, tem algum problema? ”. Normalmente quando elas vão atender 

fornecedores que eu já falo que tá dando pau, elas já perguntam “como ele tá nisso, como ele tá 

naquilo”, no jeans é bem mais flexível, na malha é bem mais difícil. Então desde que eu entrei aqui, 

nove anos ouvindo falar que a [nome de um dos fornecedores] é uma porqueira, só dá trabalho, que 

entrega com defeito... a gente ainda compra da [nome de um dos fornecedores], né. Então as vezes 

tem fornecedor ali que tá ruim e o pessoal não tira e a gente também não consegue trocar o produto. 
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APÊNDICE C – Preenchimento de Protocolo Referente a Observação Gravada em Áudio 
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PROTOCOLO n.7 

Referente a observação realizada no dia 05/04/2017. 

Objetivo: Questões que solucionaram dúvidas sobre os processos, atividades e rotina de 

trabalho do setor de compras. 

Entrevistador: Sobre a questão do compartilhamento de informações… sobre a matéria-

prima… o setor de planejamento de demanda e a produção, vocês têm uma planilha e cada 

um coloca uma informação, aí se coloca o que chegou, a demanda ve o que pode liberar, o 

por que não liberou... 

Entrevistada: Não… é assim, a demanda monta o saldo da coleção. Se é mostruário ela 

coloca todos os mostruários lá, se é a coleção que tá em andamento ela coloca as referências. 

No caso dos mostruários, há;; independente, mostruário ou referência tem o status, o status 

é: no caso dos mostruários se tá liberado, se tem tecido e o fluxo tá aberto, se não tem tecido. 

Se tem tecido e o fluxo tá aberto o pessoal da produção já vai ver essa informação então eles 

vão falar assim “po eu tenho tecido pra liberar cinquenta mostruários e o fluxo das peças 

ainda tá aberto”. Se o fluxo tá aberto não pode liberar, o fluxo significa que tem alguma coisa 

pendente, né. 

Entrevistador: E é feito por quem? 

Entrevistada: O fluxo? Pela engenharia, engenharia de produto. As vezes elas fecham o 

fluxo e pedem pra não liberar... Mais... Então é assim essa planilha quem tem acesso? Nós 

do compras, o pessoal da demanda que é elas que montam a planilha ali da liberação e o 

[nome de um dos funcionários do PCP], que é da produção, [nome de um dos funcionários 

do PCP] é quem cobra todo mundo assim, ele cobra a gente. Então se eu tenho vinte 

referências faltando tecido ele já vai me cobrar. As que estão sem tecido as meninas põem a 

referência e a informação: sem tecido e elas já põem o código pra gente aí nós do compras 

entramos lá e colocamos qual que é a data que vai chegar cada um. Ai até o [nome de um dos 

funcionários do PCP] usa isso pra priorizar o fechamento de fluxo, então há as que vão chegar 

daqui duas semanas eu não vou fechar o fluxo, não tenho prioridade pra fechar o fluxo, eu 

tenho prioridade nas que eu tenho tecido e depois nas que vão chegar subsequente. 

Entrevistador: É um processo específico do setor, no caso, seu eu estivesse sendo contratado 

hoje, para eu aprender esse processo, é do modo como vocês têm, como que eu seria 

treinado… como seria o meu treinamento? 

Entrevistada: Do compras inteiro ou só das planilhas? 

Entrevistador: Do compras. 

Entrevistada: Na verdade a gente... se você entrasse hoje, a primeira coisa que a gente ia 

fazer era te mostrar os departamentos que você ia ter ligação, claro que você não ia lembrar 

de todo mundo mas só pra ter uma ideia dos departamentos. Aí nós iriamos explicar o que 

que é o planejamento, o sistema passo a passo, o que significa cada coisa e o porquê dessas 

coisas, é... o relatório de falta e tudo isso. Na parte de compras a gente tem que te explicar o 

relatório de compras, como é feita as compras e as datas, então... há outra coisa a nossa vida 

é movida pelo cronograma da empresa, então tudo que você for fazer você tem que olhar o 

cronograma. Então a pessoa tem que ter ciência das datas e tudo, dependendo do que a pessoa 

for trabalhar, o que ela for comprar eu tenho que pegar a lista dos fornecedores e explicar 

como é cada fornecedor pra ela, “olha esse é um fornecedor problemático, um pouco 

problemático, tem que pedir com antecedência, o prazo dele é tanto tempo” pra pessoa 

começar a entender isso. Aí eu vou ensinar a pessoa a olhar o relatório de compras, lançar, 

tudo certinho, se ela for fazer compra de tecido, todas as planilhas que ela precisa preencher, 

seja as planilhas dela, das meninas da demanda, seja os controles de devolução e desconto 

que precisa ser feito. Se for de aviamento não é esse tipo de planilha, é a falta. A falta de 

aviamentos é um problema que ninguém entende, sempre tem e enquanto a empresa for desse 

jeito sempre vai ter. Acho que o básico é isso. E teria que acompanhar bem a pessoa, durante 
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umas duas coleções pelo menos. 

Entrevistador: E na observação, no outro dia que nós conversamos, houve o comentário 

sobre funcionários que vem para o setor, coincidentemente a maioria já trabalhava na 

empresa e isso era uma coisa... 

Entrevistada: Uma coisa boa... 

Entrevistador: Uma coisa boa, uma preferência do setor, por que? 

Entrevistada: Porque... na verdade nem que trabalhava na empresa, que trabalhava no 

almoxarifado. Porque a gente gosta de quem trabalhou no almoxarifado, a pessoa sabe o que 

é um tecido, sabe o que é um aviamento, entende de código, querendo ou não a pessoa já 

entende parte do nosso trabalho, ela não sabe fazer compra, né... não é assim há já vou chegar 

e já vou comprar, não, mas ela já entende boa parte. Ela entende que quando eu comprar o 

tecido ele não vai chegar no almoxarifado e entrar de uma hora pra outra, ele entende os 

processos que vão acontecer depois do meu departamento. Porque querendo ou não o nosso 

departamento é um departamento que antecede o almoxarifado, então ele vai entender tudo 

o que acontece quando a mercadoria chega lá no almoxarifado, então ele saber isso já ajuda 

a gente, ajuda a gente na hora que ele for... até ele trazer novas ideias do porquê disso ou 

porque daquilo, ou até mudanças que tiveram no almoxarifado e explicar pra gente “olha não 

é assim é assado”. Porque quando eu vim do almoxarifado eu lembro que a pessoa que eu fui 

ajudar, que foi a [nome de uma encarregada], ela não entendia a falta, ela achava que entrava 

no estoque e já saia tudo da falta e não é assim, tinha o processo de separação que é pegar 

ficha por ficha e é um processo demorado. Quando a [nome de uma das compradoras] veio 

do almoxarifado, na época que eu vim do almoxarifado não fazia montagem, então quanto a 

[nome de uma das compradoras] veio do almoxarifado pra cá ela explicou pra gente o que 

era montagem, como funcionava, como não funcionava, até mesmo porque a [nome de uma 

das compradoras] pegou o sistema novo, que é o [nome do sistema], na minha época não. 

Então todo mundo que vem do almoxarifado querendo ou não ajuda a gente em alguma coisa. 

Mas a [nome de uma das compradoras] foi a última que eu pequei, hoje eu não pegaria mais 

ninguém, porque assim quem que veio do almoxarifado, [nome de um dos encarregados] 

pegou o [nome de um dos atuais encarregados], o [nome do gerente] me pegou... eu só 

consegui pegar a [nome de uma das compradoras] quando a encarregada dela foi mandada 

embora, tipo assim a [nome de uma das compradoras] tinha um super potencial, dos meus 

compradores de aviamentos hoje, pra mim ela é a melhor, só que eu só consegui pegar ela 

quando a encarregada dela foi mandada embora, porque a encarregada dela não deixava ela 

sair e isso eu acho errado. Tipo assim se a pessoa tem potencial de crescer deixa ir, é... 

[...] Então assim, todas essas pessoas que vieram elas fizeram alguma coisa de diferente pra 

sair, elas não faziam só o trabalho delas, ela fazia o trabalho dela e de mais alguém. Tanto 

que eu lembro que quando eu fui chamada pra trabalhar com o [nome do gerente do setor], 

eu nem conhecia o [nome do gerente do setor], e eu até perguntei pra ele [nome do gerente 

do setor], “mas porque você me chamou, porque a única coisa que eu fazia pra você era as 

sobras e os lotes”, ele falou assim: “Porque toda vez que eu precisava de uma sobra você ia 

la no corte, revirar o corte pra achar”, tipo assim não era minha função mas a gente fazia. 

Então todas essas pessoas que estão aqui hoje que vieram do almoxarifado, elas faziam além 

do trabalho delas, então quando […] precisavam de alguma coisa da gente, a gente fazia.  

[…] 

Entrevistador: E no caso, como você comentou, que o compras não barra fornecedor, hoje 

o compras o almoxarifado não tem mais uma hierarquia, talvez uma hierarquia de processo 

e não de mando, isso precisaria estar tipo… sistematizado, a empresa deveria promover isso, 

dizer quem está na frente do que? 

Entrevistada: Não eu acho que não, porque foi a própria empresa que tirou isso, eu acho que 

foi a própria empresa. Tipo assim na minha época existia, mas foi a própria empresa que 
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mudou. 

[...]  

Entrevistador: Entendo, alguma coisa mais? 

Entrevistada: Não. Há a falta. 

Entrevistador: A falta, falta de aviamentos? 

Entrevistada: É, já que você ta fazendo esse trabalho, podia achar uma solução pra falta de 

aviamentos. 

Entrevistador: Por que? 

Entrevistada: A gente fala da falta de aviamentos as pessoas não entendem, não entendem. 

Tem algumas situações que é falta mesmo mas outras não. Então o pessoal não entende que 

quando eu compro um aviamento ele é produzido do zero, a partir do momento que eu 

implanto o pedido, totalmente diferente do tecido, ou totalmente diferente da maioria dos 

tecidos, eles não entendem que 60 ou 70% da nossa compra é importado, ou seja quando eu 

for fazer a primeira liberação o importado já tá todo em casa. Quando eu tenho mais compras 

o importado já tá todo em casa, o importado é o que? 60% da coleção? Então eu já tenho no 

mínimo 60% no mínimo de tecido da coleção e aviamento? Aviamento eu tenho que comprar. 

E o pessoal não entende isso. 

Entrevistador: Faltaria então, que os demais envolvidos no processo, outros setores no caso, 

entenderem como funciona os processos da empresa? 

Entrevistada: Não só entender, mas querer entender. Porque até que você estava 

perguntando lá na pergunta 6 se existia o ... deixa eu ver... há eu não sei o nome aqui... é 

quando a gente conversava entre os setores pra falar o que tinha em cada um, existiu isso na 

época da [nome da antiga gestora da empresa]. Adiantava alguma coisa? Não. Tinha lá o 

comitê da falta, que a gente explicava o que era a falta, porque acontecia, onde acontecia, 

onde era o problema... há então “braimstorm - chuva de ideias” lá... o pessoal queria fazer 

isso aí. Alguém deu alguma ideia? Não, ninguém deu ideia nenhuma. [...] ela tá até menor do 

que outros anos [...] melhorou muito. 

Entrevistador: O sistema que gera o relatório de faltas? 

Entrevistada: O sistema que gera... só que o pessoal não entende, não entende, não entende. 

O que a gente até tenta, queria que fizessem é: tentar liberar as coisas que já tem aviamentos, 

só que o pessoal da demanda não tem essa informação. Se fosse pra eles fazerem isso eles 

teriam que, fazer uma liberação gera um relatório de falta, fazer outra liberação gerar outro 

relatório, e isso aí não dá é complicado. Mas era assim até mesmo pro pessoal da produção 

focar nos que tinha aviamentos [...] foi liberado 15 referências hoje, dessas 15, 10 tem 

aviamento, foca nelas. Mas essas informações não têm e deveriam ter. 

Entrevistador: Por que o próprio sistema, ou a própria empresa não tem? 

Entrevistada: Não... só se puxar na unha... e hoje a gente trabalha no mais com menos né? 

Mais serviço e menos funcionário, não a empresa em si mas pelo mercado e tudo. Então hoje 

ninguém tem tempo de ficar puxando nada na unha, a gente se desdobra em quatro aqui pra 

fazer o que dá pra fazer. 
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APÊNDICE D – Modelo do questionário aplicado 
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Identificação da presença de um ciclo de Gestão do Conhecimento no departamento de 

compras em empresas do setor do vestuário. 
 

O questionário se destina a identificar se há atividades ligadas a um ciclo de Gestão do 

Conhecimento no setor de compras de empresas do setor do vestuário. Para responder a este 

questionário deve-se levar em consideração o ambiente de trabalho, as experiências pessoais e 

coletivas e as alterações ocorridas nas atividades de trabalho. 

 

*Obrigatório 

1 Na empresa atual, há quanto tempo você executa esta atividade? * 
 

Sua resposta 

2 Para realização do seu trabalho é necessário a troca de informações entre setores? * 

Sim 

Não 

3 Se sim, quais são esses setores (os principais)? * 

Evite indicar: Outros. Indique apenas os setores que você tenha certeza de fazer parte desta 

troca de informações. 

Sua resposta 
 

 

4 Considerando o seu ambiente de trabalho (interno e externo) e as informações contidas 

neste ambiente, você já foi capaz de criar um método ou processo de trabalho diferente 

daquele originalmente designado a você pela empresa? * 

Ambiente interno (colegas de trabalho, setores afetos); Ambiente externo (fornecedores, 

mercado, notícias sobre o setor) 

Sim 

Não 

 

5 Você já criou um novo método ou processo de trabalho, diferente daquele originalmente 

designado a você, e este passou a fazer parte das atividades das pessoas que trabalham no seu 

setor? * 

Sim 

Não 

 

6 Considerando um método ou processo de trabalho criado por você, em uma escala de 1 a 5, 

qual o seu nível de interesse para que outras pessoas da empresa também se beneficiem 

disso? * 

Considerando 1 - POUCO INTERESSE e 5 - MUITO INTERESSE 

1 2 3 4 5 

 

7 Desde que iniciou o trabalho nesta empresa e neste setor, houve mudanças no método ou 

processo de trabalho? * 

Sim 

Não 
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8 Se a resposta anterior for sim, aproximadamente quantas vezes isso ocorreu e por qual 

motivo? * 

Exemplo: Aproximadamente 5, motivadas por troca da gerência. 

Sua resposta 
 

 

9 Quando há alterações nas atividades de trabalho, como isso é institucionalizado dentro da 

empresa? * 

Marque no máximo 2 opções. Caso utilize a opção "Outro" especificar. 

E-mail 

Manual impresso 

Manual virtual (intranet ou internet) 

Planilhas 

Documentos impressos (oficios; memorandos) 

Outro: 
 

 

10 A empresa possui algum banco de ideias ou de sugestões, para que os colaboradores 

contribuam com melhorias nas atividades de trabalho? * 

Sim 

Não 

11 Se sim, como isso é feito? Se não, qual sua sugestão para que isso acontecesse? * 

Exemplo: Sim: reuniões mensais / Não: poderia haver reuniões mensais. 

Sua resposta 
 

 

12 Você já se utilizou da experiência de algum colega de trabalho (atual ou antigo) para 

aplicar nas atividades que você executa atualmente? * 

Sim 

Não 

 

13 Para a execução do seu trabalho atual, você já se utilizou de suas experiências formadas 

nesta ou em outras funções, nesta ou em outras empresas? * 

Sim 

Não 

 

14 Em uma escala de 1 a 5, qual a importância da sua experiência pessoal (neste ou em outros 

trabalhos) para a execução das suas atuais atividades? * 

Considerando 1 - POUCO IMPORTANTE e 5 - MUITO IMPORTANTE 

1 2 3 4 5 

 

15 Há momentos propícios para a troca de experiências entre as pessoas do próprio setor ou 

de outros setores, de modo a melhorar os métodos ou processos de trabalho? * 
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Sim 

Nâo 

16 Se sim, como se dão esses momentos? * 

Assinale até 3 opções. Caso utilize a opção "Outro" especificar. 

Reuniões formais 

Conversas informais (confraternizações; happy hour e outros) 

Grupo de discussão 

Ambiente on-line (plataforma de grupo; redes sociais e outros) 

Feedback de gerentes 

Outro: 
 

17 Qual a periodicidade destas discussões, ou discussões para melhoria de processos? * 

Exemplo: semanalmente / mensalmente / trimestralmente / quando necessário / nunca. 

Sua resposta 
 

 

18 Você procura manter contato com pessoas que atuam na mesma função que você (mas de 

outras empresas), e por meio da troca de experiências tornar o seu trabalho mais produtivo? * 

Considerando que "outras empresas" não são necessariamente concorrentes. 

Sim 

Não 

 

19 Em geral quais são as pessoas que mais sugerem e interferem na alteração do modo de 

trabalho do seu setor? * 

Marque no máximo 02 opções. Caso utilize a opção "Outro" especificar. 

Gerente (s) 

Pessoas de setores afetos ao processo 

Pessoas do próprio setor (compradores) 

Pessoas da área de Tecnologia da Informação (TI) 

Consultores 

Outro: 
 

 

20 Se você sente a necessidade de melhorar o seu trabalho, qual é o caminho inicial para isso, 

ou seja, como se dá a busca para que isso ocorra? * 

Marque no máximo 03 opções. Caso utilize a opção "Outro" especificar. 

Auxílio de gerentes do seu ou de outros setores 

Manuais de trabalho 

Conversas para a troca de experiência entre colegas de trabalho 

Conversas com pessoas de outras empresas 

Intuição 

Teste de possibilidades de novas ferramentas ou ideias para a execução das atividades 

Outro: 
 


