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Resumo Executivo
A Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia, desde que se
consolidou o seu surgimento em setembro de 2001, vem se reestruturando no
sentido de atingir com eficácia suas atribuições e alcançar um grau de eficiência
crescente, o que tem sido cada vez mais cobrado na administração pública em
geral, no contexto de desburocratização e gerencialismo crescente que tem se
imprimido para o funcionamento do estado contemporâneo. Tal cobrança é ainda
maior sobre agentes de fomento público, já que estes servem de ponte entre o
governo e a iniciativa privada, devendo adotar uma postura proativa, articuladora,
seletiva e catalisadora de iniciativas. Houve, assim, a demanda por uma
transformação organizacional de grandes proporções. Modificou-se o modelo de
gestão, outrora de perfil burocrático e mais verticalizado, para um mais integrado,
focado num gerenciamento por processos multi-área.
A consciência de que, no seu ramo de atividade, a capacidade de gerar e
absorver conhecimento e a habilidade para renovar e recriar, constantemente, a
própria organização são fatores absolutamente fundamentais, fez com a
Desenbahia começasse a discutir e trazer para a sua filosofia de gestão o conceito
de gestão do conhecimento1, que propõe o tratamento estratégico do fluxo interno
e externo de conhecimento que permeia uma organização, enxergando-o como
um fator de competitividade da maior importância. Sabe-se que a agência de
fomento que for capaz de aprender com seu próprio desempenho e com seus
parceiros, terá condição de prospectar e articular melhores oportunidades para a
região onde atua, remodelando-se permanentemente.
Está em estudo a implantação de um Sistema de Gestão do Conhecimento
– SGC na Desenbahia desde finais de 2001, com vistas a incrementar o
aprendizado institucional. O conceito de intranet de terceira geração, o de portal
de conhecimento corporativo – PdCC, está alinhado com o de gestão do

1

“uma ferramenta gerencial para administrar a informação e agregar-lhe valor: ao filtrá-la, sintetizála e resumi-la, ajuda os profissionais a conseguir o tipo de informação que necessitam para passar
à ação”. Stock & Hill (2000).
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conhecimento, e a implantação de tal instrumento numa organização pode ser
vista como uma etapa importante no sentido de construir um SGC.
Este projeto propõe a implantação de um PdCC na Desenbahia, permitindo
aos funcionários acessar informações essenciais e softwares de trabalho, a partir
de um único ambiente, de forma ágil, personalizada e integrada como um
instrumento fundamental no sentido de impulsionar uma transformação na cultura
organizacional da Desenbahia, ajudando no enraizamento de novos valores,
favoráveis à assimilação do conceito de gestão do conhecimento. Futuramente, os
resultados desta iniciativa poderão servir de estímulo para que outros segmentos
da esfera pública estatal trilhem caminho similar.
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1. Introdução
O projeto aqui apresentado consiste na implantação de um portal de
conhecimento corporativo (PdCC) na Agência de Fomento do Estado da Bahia
(Desenbahia), intranet de terceira geração, cujo conceito está alinhado com o de
gestão do conhecimento.
Em 16 de setembro de 2001, dia em que completava 35 anos de fundação,
o Desenbanco - Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia, transformou-se
na Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, ganhando novas
diretrizes, atividades e missão. O mote para a transformação do Desenbanco veio
com o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público na Atividade Bancária –
PROES. Ao aderir ao PROES, o governo do Estado optou pela transformação do
Desenbanco em agência de fomento e criou assim a oportunidade, por meio de
recursos, estímulo e liderança, para promover reorientações estratégicas.
Na

nova

fase,

acentuam-se

as

obrigações

da

agência

com

o

desenvolvimento sócio-econômico. A atividade de concessão de crédito se
mantém, mas diante deste direcionamento, o que resultou, por exemplo, no
desenvolvimento de um programa de microcrédito, o Credibahia, visando
favorecer e impulsionar pequenos investidores. Outras funções também passaram
a ser incorporadas, como a assessoria especializada ao Governo do Estado na
proposição de novas ações de fomento, a secretaria executiva do programa
estadual de desestatização e a gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômico
e Social - Fundese. A Desenbahia passou a atuar também na montagem de
sistemáticas diversas de apoio financeiro a projetos estratégicos, articulando
distintas ações e instituições de fomento, tanto do Governo como da iniciativa
privada.
A Desenbahia vem se reestruturando no sentido de atingir com eficácia
suas novas atribuições e alcançar um grau de eficiência crescente, o que tem sido
cada vez mais cobrado na administração pública em geral, no contexto de
desburocratização e gerencialismo crescente que tem se imprimido para o
funcionamento do estado contemporâneo. Com a transformação em Agência, isso
se acentuou, requereu-se a necessidade da adoção de uma postura proativa,
5

articuladora, seletiva e catalisadora de iniciativas, própria destas organizações,
que servem de ponte entre o governo e a iniciativa privada. Houve, assim, a
demanda por uma transformação organizacional de grandes proporções.
Modificou-se o modelo de gestão, outrora de perfil burocrático e mais
verticalizado, para um mais integrado, focado num gerenciamento por processos
multi-área. Agregou-se à sistemática de análise de projetos, por exemplo, uma
análise de mercado mais apurada.
Neste movimento de avanço do modelo de gestão, identificou-se que um
insumo básico, fundamental e inerente ao negócio da Desenbahia era o
conhecimento. A habilidade de gerar e absorver conhecimento seria chave para
impulsionar o desenvolvimento sócio-econômico do Estado.
Sua efetiva transformação em um Agente de Fomento, que desempenhe
papel preponderante nos destinos do desenvolvimento do Estado, só será
possível se sua atuação estiver alicerçada em profundo conhecimento.
Conhecimento do ambiente em nível local, nacional e global; conhecimento das
perspectivas, tendências, lacunas e fragilidades do Estado; conhecimento dos
diversos atores, seus papéis, sua interatividade, suas agendas e suas
potencialidades.
A consciência de que, no seu ramo de atividade, a capacidade de gerar e
absorver conhecimento e a habilidade para renovar e recriar constantemente a
própria organização são fatores absolutamente fundamentais, fez com a
Desenbahia começasse a discutir e trazer para a sua filosofia de gestão o conceito
de gestão do conhecimento2, que propõe o tratamento estratégico do fluxo interno
e externo de conhecimento que permeia uma organização, enxergando-o como
um fator de competitividade da maior importância. Sabe-se que a agência de
fomento que for capaz de aprender com seu próprio desempenho e com seus
parceiros, terá condição de prospectar e articular melhores oportunidades para a
região onde atua, remodelando-se permanentemente.

2

“Uma ferramenta gerencial para administrar a informação e agregar-lhe valor: ao filtrá-la,
sintetizá-la e resumi-la, ajuda os profissionais a conseguir o tipo de informação que necessitam
para passar à ação”. Stock & Hill (2000).
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Está em estudo, a implantação de um Sistema de Gestão do Conhecimento
– SGC na Desenbahia desde finais de 2001, com vistas a incrementar o
aprendizado institucional. O conceito de intranet de terceira geração, o de portal
de conhecimento corporativo, o qual será detalhado posteriormente, está alinhado
com o de gestão do conhecimento, e a implantação de tal instrumento numa
organização pode ser vista como uma etapa importante no sentido de construir um
SGC.
Sabe-se que o caminho rumo a um SGC não é fácil, pois envolve
transformações na cultura organizacional. A partir dos anos 70, o sucesso das
firmas japonesas ao redor do mundo, diante de modelos de gestão mais flexíveis e
multi-tarefa, fez com que o ocidente também revisse os seus modelos.
Sistemáticas focadas em processos multi-área e cada vez mais colaborativos
passaram a ser priorizadas, a partir de programas de qualidade total. Com o
passar dos anos ferramentas mais sofisticadas de gestão foram surgindo para
reforçar esta tendência. O desenvolvimento da tecnologia da informação e o
advento da internet, das intranets e das extranets acabaram trazendo novas
perspectivas e potencialidades para a integração dos processos de trabalho e
para o acesso e o intercambiamento de informações. O conceito de gestão do
conhecimento surgiu neste contexto, as organizações passaram a buscar o
incremento da qualidade de seus fluxos de informação e conhecimento, essa nova
ferramenta de gestão trouxe para a lógica da gestão por processos a importância
de se sofisticar tais fluxos, para que se aumente a eficiência na obtenção dos
resultados. Todas essas mudanças na lógica de gestão das organizações
envolveram choque cultural, contínua e gradual mudança de hábitos e de valores
nas organizações; com a gestão do conhecimento não tem sido diferente.
Gestão do conhecimento envolve, com sistematização e transparência, uma
troca crescente de conhecimentos entre as pessoas nas organizações, agregando
valor aos processos de trabalho, envolve a codificação do máximo de informações
geradas, para que elas não se percam ou virem patrimônio unicamente pessoal
dos funcionários, e a firma possa utilizá-las no futuro, ganhando eficiência. O
problema é que o enraizamento dessa sistemática não é simples, envolvendo
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mudança de valores e, conseqüentemente, mudanças na cultura de uma
organização.
O conhecimento adquirido pelas pessoas no trabalho é culturalmente visto
como um símbolo de poder e trunfo para se manter valorizado no mercado de
trabalho. Acredita-se que ao se compartilhar conhecimento com um colega de
trabalho se está pondo o emprego ou o status na organização em risco. Essa
percepção individual não deixa de ter sua lógica, ainda mais com o aumento da
competição e do desemprego. Adquirir conhecimento crescente é uma
necessidade do trabalhador na dinâmica de concorrência.
A questão é que as organizações também estão imersas num contexto
cada vez mais competitivo e precisam agregar valor a seu fluxo de conhecimento
para adquirir aprendizado. Obter este aprendizado parece estar diretamente
vinculado a se convencer os funcionários a compartilhar o conhecimento adquirido
e documentá-lo para posterior uso da organização. Os funcionários precisam ser
convencidos de que colherão vantagens dessa nova postura, caso contrário o
processo não funciona devidamente.
A Desenbahia tem se apercebido das vantagens que a gestão do
conhecimento pode trazer, inclusive com a diminuição de danos causados pelo
turnover de pessoal. O antigo Desenbanco, após programas de demissão
voluntária, sentiu os prejuízos que a saída de alguns funcionários que possuíam
grande conhecimento ocasionou. Um SGC bem desenvolvido minimizaria estas
perdas, pois boa parte do conhecimento destes profissionais estaria documentada.
Além disso, é objetivo de um SGC que o conhecimento tácito (não codificado ou
não codificável) seja mais bem aproveitado, estimulando a integração entre os
funcionários, de modo a que tal conhecimento tácito possa circular entre os
agentes de trabalho, não ficando preso em “ilhas de saber”.
Acredita-se que a implantação de um PdCC, permitindo aos funcionários
acessar informações essenciais, a partir de um único ambiente, de forma ágil,
personalizada e integrada é um instrumento fundamental no sentido de
impulsionar uma transformação na cultura organizacional da Desenbahia,
ajudando no enraizamento de novos valores, favoráveis à assimilação do conceito

8

de gestão do conhecimento. Ao longo deste projeto, buscar-se-á fundamentar esta
posição, justificando a implantação do PdCC na Desenbahia como uma etapa
necessária na formatação de um SGC – Sistema de Gestão do Conhecimento.

9

2. Referencial Teórico
2.1. Cultura Organizacional, Mudança e Eficiência
A partir da crise do petróleo em 1973 e com a internacionalização das
grandes corporações passou a aumentar o interesse de estudiosos da
Administração pela relação entre a cultura e a vida organizacional. Isso se
acentuou, inclusive, devido ao sucesso alcançado por organizações japonesas,
como a Toyota, em muito atribuído a elementos culturais.
Um primeiro passo nesta discussão é definir cultura. Pode-se definir cultura
como “sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, leis e rituais
quotidianos”3. Diferentes sociedades espelham diferentes níveis e padrões de
desenvolvimento social. Por outro lado, o termo cultura também costuma ser
utilizado para diferenciar estilos de vida entre grupos. Diante dessa perspectiva,
organizações, aglutinando um grupo de indivíduos diante de um mesmo objetivo,
podem ser vistas como um fenômeno cultural, influenciadas pelo contexto em que
estão inseridas. Assim, por cultura organizacional entende-se: “o conjunto de
crenças e valores que norteiam as relações entre as pessoas numa organização”.4
As organizações são como mini-sociedades, tendo padrões distintos de
cultura e subcultura. A criação e definição de normais e rituais é vital para o
enraizamento dos valores culturais por parte dos colaboradores, minimizando
fragmentações. A cultura se desenvolve ao longo do tempo por interação social.
Há que destacar a importância da atitude das lideranças no processo de
formação e construção da cultura organizacional. O líder deve ser uma fonte de
inspiração, identificação e exemplo dos valores que se quer espelhar para a
organização. Este tipo de postura ajuda a aglutinar o corpo funcional diante uma
realidade compartilhada, em prol de um mesmo objetivo.
Teóricos da administração contemporânea têm se preocupado em articular
cultura organizacional com a busca pela eficiência nos processos de trabalho.
Diante dessa premissa, pode ser interessante suscitar mudanças no perfil de
valores que permeiam uma organização com vistas a alcançar maior eficiência.
3

MORGAN, 1996.
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Suscitar tais mudanças na cultura de uma organização é um processo complexo,
difícil e que tem caráter gradual. O processo só funciona realmente se minimizar
resistências e isso é mais facilmente conseguido se os funcionários acreditarem
que as mudanças lhes trarão benefícios, bem como à própria organização. As
lideranças precisam estimular o comprometimento com as mudanças e os novos
valores que elas trazem. Imposições não surtem mais efeito produtivo nos dias de
hoje, mudanças impostas tendem a encontrar resistência e diminuir a eficiência.
No entanto, pode-se observar que tendências do contexto econômico e da
administração contemporânea têm impelido as organizações a empreender
mudanças de valores, tanto na esfera privada, quanto na pública. Na palavra da
professora e pesquisadora Rosa Hashimoto5, no âmbito da administração três
questões devem ser os pilares das organizações e a partir delas 12 direções
parecem se consolidar:
As três questões organizacionais básicas:
1. Tecnologia: como forma de processamento ágil de mudanças e geração
de competitividade. A tecnologia afeta as formas de trabalho e os tipos
de produtos e serviços. Exige flexibilidade de ações e mentalidade.
2. Ser humano: em eterna busca de realização, de satisfação e de
qualidade de vida, tanto em âmbito pessoal quanto no ambiente de
trabalho. Haverá maior necessidade de autoconhecimento, saber e
criatividade.
3. Organizacional: fim das organizações burocráticas, incapazes de
mudança e agilidade; concentração no foco do negócio; estruturas
organizacionais flexíveis, virtuais e até mesmo com vida útil limitada ao
tempo de duração de um projeto específico.
As doze direções segundo Rosa Hashimoto:
1. Orientação estratégica: nenhuma empresa sobreviverá sem ser capaz
de analisar os cenários estratégicos que possam impactar o negócio,
exigindo assim um profundo conhecimento da área negocial e não
4

HANDY, 1994.
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somente da organização. Esta tarefa será responsabilidade de todos os
profissionais e na somente da alta direção.
2. Cliente: será quem definirá os rumos que a organização deve tomar, a
partir do monitoramento constante de seus gastos, interesses e valores.
3. Globalização:

capacidade

de

atuar

no

mercado

internacional,

diretamente ou através de alianças estratégicas.
4. Qualidade: deixa de ser um diferencial competitivo, para tornar-se
apenas um requisito indispensável para manter-se no mercado.
5. Terceirização: concentração do negócio da empresa, no que é a sua
razão de existência, delegando a empresas especializadas todas as
atividades que não são caracterizadas como atividades-fim.
6. Intrapreneurship: profissionais com capacidade de empreender novos
negócios no próprio âmbito da empresa, com grande espírito
empreendedor, iniciativa e disposição para correr riscos.
7. Ética: resgate de valores éticos esquecidos no passado.
8. Felicidade

dos

Empregados:

empresa

passa

a

assumir

maior

responsabilidade frente ao seu pessoal, tanto no que tange à qualidade
do ambiente de trabalho, quanto à qualidade de vida e familiar, quanto
ao desenvolvimento profissional e pessoal.
9. Networking: absoluta flexibilidade nas estruturas organizacionais e nas
formações de equipes, as quais passam a ser multifuncionais e atuantes
em projetos específicos findo o qual, a estrutura se desfaz e são
formadas novas redes de trabalho ou não, a depender das
circunstâncias.
10. Razão, Intuição e Criatividade: desenvolvimento equilibrado de ambos
os hemisférios cerebrais e profundo equilíbrio emocional com a
utilização plena do Yin e Yang.
11. Educação: condição indispensável de sobrevivência e empregabilidade.
Base do conhecimento e do saber.

5

Rosa Hashimoto, 1997.
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12. Saúde e Stress: tendência a um menor índice de stress em função de
maior auto-conhecimento e equilíbrio emocional, gerando mais saúde
física e mental. O tempo livre contribuirá para melhorar a qualidade de
vida e reduzir o stress.
Embora não faça referências às organizações públicas, classificando as 12
direções para "as organizações", é possível perceber uma sintonia entre os itens
citados por Rosa e uma implantação de um portal de conhecimento corporativo,
seja pela dimensão holística6 da ferramenta, pela necessidade de conhecimento e
informação, pela necessidade de profissionais qualificados ou até por sugerir a
integração inter-organizações. É interessante ressaltar que o portal de
conhecimento corporativo age intensa e intrinsecamente na tecnologia, através da
adoção de um ferramental que possibilite agilidade nas mudanças e ganho de
competitividade e produtividade; para o ser humano, facilita o acesso rápido e fácil
às informações que interferem na tomada de decisões; e na organização como um
todo, incentivando a cultura da eficiência e da desburocratização.
Para transformar dados em informações, de forma que estas gerem
conhecimento para a organização, são necessárias ferramentas que sejam
capazes de aglutinar - num mesmo ambiente – estes dados, o que acarreta num
aumento significativo da produtividade e reduz o tempo marginal, que nada mais é
do que o valor7 do tempo desperdiçado quando se usa uma interface pouco
produtiva com o usuário.
Assim, pode-se dizer que o conhecimento também é um insumo vital para
impulsionar o desenvolvimento sócio-econômico do Estado. A fluidez da
informação e a transparência são, portanto, características dos governos
inovadores e empreendedores. Entende-se aqui governo como sendo o
mecanismo usado para tomar decisões coletivas8.

6

Num sentido de flexibilidade, agregação de diversos fatores, o que está em sintonia com os
conceitos que têm predominado na Administração.
7
NIELSEN, 2000.
8
OSBORNE, 1998.
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Segundo David Osborne e Ted Gaebler (1999), o problema do governo não
está nas pessoas que trabalham nele, mas sim no sistema com que trabalham. Os
autores de Reinventando o Governo complementam, ainda, afirmando que as
pessoas ficam prisioneiras de sistemas arcaicos que frustram a criatividade e
minam suas energias.
A emergência do modelo empreendedor por parte do governo indica o
surgimento de instituições públicas que atuam regular e sistematicamente na
busca de novas alternativas para aumentar sus eficiência e efetividade. Cabe aqui
um esclarecimento: que o real significado da palavra empreendedor (entrepreneur)
foi utilizada inicialmente pelo economista francês J. B. Say por volta de 1800. “O
entrepreneur”, afirma Say, “movimenta recursos econômicos de um setor de
menor produtividade para um outro de maior produtividade e melhor rendimento”9.
Ou seja, o empreendedor emprega recursos de novas formas para maximizar a
produtividade e a eficiência, dando ênfase cada vez maior ao valor do
conhecimento na estratégia de negócio das organizações.
Uma das características mais marcantes dos governos empreendedores é a
descentralização da autoridade, promovendo o gerenciamento com participação.
Nesse sentido, o portal de conhecimento corporativo está, mais uma vez, em total
alinhamento, inserido na lógica da gestão do conhecimento, contribuindo para
difundir a cultura da eficiência na administração pública.
Para David Osborne e Tade Gaebler, são fatores que induzem a mudanças
fundamentais no governo, permitindo a “(R)evolução empreendedora:
1. Crise – a necessidade continua a ser a mãe da invenção;
2. Liderança – nada é mais importante do que a liderança;
3. Continuidade da liderança – quando os líderes mudam, é impossível
provocar mudanças fundamentais;
4. Infra-estrutura cívica sadia – para os governos que desfrutam desse
compromisso coletivo, efetuar mudanças fundamentais é tarefa muito
mais fácil;

9

Idem.
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5. Visão e objetivos compartilhados – não basta que um líder tenha uma
visão da mudança almejada; é preciso que outros líderes participem
dessa mesma visão;
6. Confiança – quando as pessoas embarcam num processo de
mudança radical, é importante que os que detêm o poder, confiem
uns nos outros;
7. Recursos de fora – qualquer mudança fundamental é difícil e penosa,
repleta de riscos e incertezas e;
8. Os modelos a seguir – a mudança fundamental ocorre de infinitos
modos: não há um modelo exclusivo que todos possam seguir.
2.2. Portal de Conhecimento Corporativo e Gestão do Conhecimento
Na década de oitenta, o mundo estava apreensivo com uma possível guerra
nuclear envolvendo EUA e URSS, era a chamada Guerra Fria. Estes dois países
travavam uma batalha incessante pelo o aumento do poderio bélico atômico e
estavam sempre buscando uma nova tecnologia que pudesse surpreender o
inimigo. Foi neste cenário que surgiu a Internet, numa parceria entre o DARPA
(Defense Advanced Research Project Agency), a Universidade da CalifórniaBerkeley e diversos centros de pesquisa norte americanos. Tratava-se de um novo
conjunto de padrões de comunicação, através do qual computadores implantados
em diferentes regiões do globo terrestre conseguiam se comunicar entre si via
linha telefônica.
Alguns anos mais tarde, surgiu a intranet, utilizando-se da mesma
tecnologia da Internet, bem como sua capacidade de vincular documentos e
imagens da Word Wide Web (WWW). A intranet revolucionou a comunicação
interna nas empresas ao conectar os computadores de uma mesma firma,
permitindo a troca de informações e a integração se serviços. No entanto, as
primeiras Intranet´s, chamadas de 1ª Geração, eram bastante simples, se
comparadas com as mais recentes: utilizavam páginas em HTML, com atualização
centralizada (webmaster) e sistema de suporte precário.
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Com a evolução da tecnologia da informação e a pressão dos dirigentes, a
Intranet obteve avanços, surgindo no mercado as de 2ª Geração. Neste estágio, já
começou a ser possível articular o uso de sistemas a partir das intranets. No
entanto, predominava o excesso de links e informações e a organização do
conteúdo era caótica, apesar de já não tão centralizada (a centralização na
alimentação de dados foi se mostrando ineficiente).
Na virada do milênio, mais uma vez a rede corporativa foi estudada,
remodelada e melhorada, surgindo as Intranet’s de 3ª Geração, também
conhecidas como portais corporativos ou portais de conhecimento corporativo, que
trouxeram como vantagens à possibilidade de personalização, onde cada usuário
pode adequar a ferramenta de acordo com as suas necessidades, no que tange: a
otimização e organização de conteúdo; ferramentas avançadas de busca dentro
do próprio portal; descentralização da atualização de conteúdo; integração de
sistemas desenvolvidos para WEB; e gerenciamento de conteúdo e acesso,
dentre outras.
O quadro abaixo resume as características das chamadas três gerações de
intranets:

Fonte: Conectt, 2001.

Na verdade o conceito de portal de conhecimento corporativo foi
desenvolvido em função da evolução da tecnologia ligada às intranets e à criação
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do conceito de gestão do conhecimento. Portais corporativos são um braço da
gestão do conhecimento, e foram criados para impulsionar nas organizações a
dimensão do conhecimento enquanto um ativo empresarial. Inclusive a gestão do
conhecimento abarca outros elementos além de um portal, como a criação de um
ambiente propício para o fluxo de conhecimento tácito, o conhecimento que não
pode ser amplamente codificado.
Os Portais Corporativos viabilizam a transformação de informações em
conhecimento para a instituição, uma vez que concentram em um único ambiente
sistemas pontuais, informações isoladas, informações gerenciais, informações
captadas por colaboradores do ambiente externo etc. O PdCC integra também
aplicações internas como e-mail, acesso a banco de dados e gestão de
documentos com aplicações externas como serviços de notícias e Web sites de
consumo. É uma interface baseada na Web que permite ao usuário acessar todas
estas aplicações por meio de uma tela no PC, transformando o browser num
painel de instrumentos para tarefas diárias.
Não se trata apenas de uma página Web com links para sites. É uma
página que dá aos usuários dados de fontes estruturadas como aplicações de
bancos de dados, planilhas e enterprise resource planning (ERP), assim como
dados não estruturados de documentos, e-mail e páginas Web. Inclui, ainda, uma
ferramenta de pesquisa, além de diversas páginas divididas em sub-portais
(categorias) e classificadas de maneira inteligente. Deve incluir também fóruns de
discussão, permitindo aos funcionários colaborarem em outros projetos,
agregando conhecimento.
De acordo com pesquisa realizada pela IT Partners junto a 624 empresas,
49,29% delas estão utilizando ou instalando PdCCs; 7,78% vão implantar em curto
prazo; 12,03% estudam a possibilidade de desenvolver nas suas empresas um
PdCC; e apenas 3,77% descarta o uso da ferramenta.
“Em uma pesquisa10 realizada nos EUA, a média de colaboradores que
utiliza soluções em Portal Corporativo, economiza cerca de 2,84 horas por
semana, o que significa 7,1% de seu tempo. A medida em que o portal é mais
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utilizado pelos colaboradores, esta média tende a subir, podendo chegar a 5,22
horas por semana”11.

Fonte: Conectt., 2001.

De acordo com Cláudia Augusto Dias (1997), são requisitos mínimos de um
portal de conhecimento corporativo:
1. Fácil para usuários eventuais;
2. Classificação e pesquisa intuitiva;
3. Compartilhamento cooperativo;
4. Conectividade universal aos recursos informacionais;
5. Acesso dinâmico aos recursos informacionais;
6. Roteamento inteligente;
7. Ferramenta de inteligência de negócios integrada;
8. Arquitetura baseada em servidor;
9. Serviços distribuídos;
10. Definição flexível das permissões de acesso;
11. Interfaces externas;
10

Intranets and Corporate Portals – User Study – Pesquisa realizada pela Agency.com, em
conjunto com Harris Interactive em 2001.
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12. Interfaces programáveis;
13. Segurança;
14. Fácil administração;
15. Customização e personalização.

11

In. Introdução a Portais Corporativos. Conectt, edição 2001.
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3. Objetivos
3.1. Objetivo Central
•

Implantar na Desenbahia um atrativo, participativo e interativo portal de
conhecimento corporativo (PdCC), Intranet de 3ª geração.

3.2. Objetivos Específicos
•

Gerar um case a ser implementado com sucesso pela administração pública
estadual.

•

Contribuir para a integração dos processos de trabalho e do corpo de
funcionários;

•

Criar um significativo instrumento de motivação e de direcionamento
estratégico-cultural dos colaboradores;

•

Melhorar o desempenho organizacional;

•

Incentivar e monitorar o uso dos instrumentos tecnológico-digitais existentes na
instituição;

•

Democratizar o acesso e a disponibilização de informações, fornecendo
acesso a partir de uma interface individualizada;

•

Nivelar conhecimento: os funcionários tendo acesso a uma gama abrangente
de informações acerca das diversas áreas da Desenbahia, acabam tendo um
nível mais homogêneo de conhecimento pertinente ao trabalho;

•

Desafogar o sistema de correios eletrônicos;

•

Permitir uma visão global dos dados e das informações da Desenbahia.
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4. Descrição
O cenário tecnológico da Desenbahia é extremamente propício para a
utilização de uma ferramenta como o PdCC, pois, praticamente, não existe
exclusão digital entre os funcionários. Segundo pesquisa encomendada por este
grupo à Gerência de Tecnologia e Informação (GTI) da Agência em junho de
2002, a Desenbahia possui hoje 278 microcomputadores (PC's), 284 usuários e
378 contas de correio eletrônico. Diante desse quadro é possível perceber que a
Agência caminha num cenário de curtíssimo prazo para a relação de um
computador por colaborador.
A rede Desenbahia é composta ainda de 12 servidores, sendo um UNIX
SCO, três Windows NT Server 4 e oito Windows 2000 Server. A interconexão dos
computadores é feita através de uma rede Ethernet 10/100 Mbps com 10 Hubs e
10 Switchs distribuídos entre os oito andares do prédio. Registra-se ainda um link
de dados Frame-Relay de 512 Kbps ligado diretamente com a Companhia de
Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).
4.1. Premissas Fundamentais
4.1.1. Definição de conteúdos
A definição preliminar de conteúdos será feita, em um primeiro momento,
pela equipe deste projeto em contato com todos os fornecedores internos de
informações e, posteriormente, de acordo com a demanda, assim como o seu
intervalo de atualização, que estará explicitado em desenhos de fluxos de
atividade e normas/procedimentos internos.
4.1.2. Gestão descentralizada e gestão por conteúdos / áreas
A gestão geral e monitoramento de conteúdo do Portal de Conhecimento
Corporativo ficará a cargo da Assessoria Técnica de Comunicação (AST-COM).
Responsabilidades por conteúdos específicos serão divididas pelas áreas de
trabalho, definindo-se um responsável em cada uma delas, os quais terão canal
direto com o responsável da AST-COM.
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4.1.3. Projeto de layout e o perfil de acompanhamento da atratividade
Este importantíssimo papel caberá a AST-COM em interação com os
colaboradores.
4.1.4. O Papel da Gerência de Tecnologia (GTI)
À GTI caberá a definição dos parâmetros tecnológicos que possibilitarão a
realização do projeto de criação do PdCC, levando em consideração a
necessidade de remodelação constante da ferramenta.
Definidos o conteúdo e os responsáveis, a GTI deverá, em parceria com a
Unidade de Treinamento e Capacitação (UCT) capacitar os colaboradores com a
técnica necessária para se alimentar o Portal.
Deverá ainda ser definido um técnico responsável para dar suporte
constante ao Portal, mantendo-se em total sintonia com a área gestora, no caso a
AST-COM.
Criação de uma ferramenta que possibilite o gerenciamento do portal seja
por relatório de acesso por área, relatório das últimas atualizações, disparo de
mensagem para o gestor etc.
4.1.5. Conteúdo e condição de atualização
Este ponto é fundamental para o Portal. Para que determinado conteúdo
seja aceito no Portal tem de estar claramente definida e monitorada a sua
condição e freqüência de atualização. Dos que se comprometeram a participar e
aos quais foram dadas condições técnicas para tal, será monitorada pela ASTCOM a qualidade e a periodicidade de inserção dos conteúdos. Participação e
interatividade exigirão responsabilidade por parte de todos os envolvidos.

22

4.1.6. Flexibilidade Estrutural
O Portal Corporativo deverá ser elaborado de modo a permitir alterações
estruturais e agregação de conteúdos sem grandes dificuldades.
4.1.7. Facilidade de Manuseio e Treinamento
Deve-se procurar dar o máximo de facilidades para os responsáveis pela
inserção de conteúdo, simplificando este processo.
Deve ainda haver uma sistemática simples e eficaz de se treinar novos
colaboradores para a utilização da ferramenta neste nível.
4.1.8. Política Segurança
É fundamental que se definam claramente os parâmetros de
segurança de acesso aos diversos portais, principalmente ao Portal de Sistemas.
A princípio, para todos funcionários da Desenbahia, existirá uma senha geral, e
senhas específicas para os sistemas, que tem permissão de acesso mais restrita.
Uma rigorosa política de senhas será de fundamental importância para o sucesso
do projeto.
4.1.9. Dosagem entre conteúdos formais e informais
Sabe-se que é necessária certa dose de informalidade para que haja
um bom ambiente de trabalho. No Portal está prevista esta mescla de atmosfera
de conteúdos, com vistas a agregar valor à organização. Para tanto, propõe-se a
utilização de "áreas iscas", a exemplo do Portal de Entretenimento (ver proposta
inicial de conteúdo), que serão responsáveis por criar e manter a cultura de
acessos ao Portal.
4.2. O Portal Corporativo da Desenbahia
A iniciativa de criação de uma nova ferramenta de comunicação interna surgiu
devido à percepção deste de grupo de que as informações geradas no âmbito
interno da agência estão distribuídas por três ambientes distintos (Figura 1), além
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da necessidade de existência de um ambiente único de trabalho capaz de gerar
maior conforto para o quadro funcional e, conseqüentemente, ganho de
produtividade e minimização de custo.
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Figura 1 – Elaboração própria

A idéia inicial era a criação de um Centro Interno de Trabalho e
Comunicação Digital (CITCD), convergindo, para ele, o conteúdo já existente nos
ambientes citados. Durante o período de concepção do projeto conceitual pensouse em utilizar esta nova ferramenta para apoiar a disseminação da cultura da
Gestão do Conhecimento que, por sua vez, está sendo desenvolvida
paralelamente com a Gestão por Processos.
O grupo de trabalho percebeu que um CITCD não conseguiria atender
estes objetivos, surgindo, então, este projeto de criação do PdCC que não se
limita apenas a fazer convergir o conteúdo já existente e sim se propõe ampliar a
quantidade e a qualidade das informações, agregar sistemas e serviços, fazer
circular informações importantes para as tomadas de decisão, facilitar o acesso as
decisões tomadas pela alta administração, criando interatividade entre os diversos
níveis hierárquicos da instituição e transformando-o em uma peça fundamental
para o trabalho do colaborador da Agência.
A seguir serão detalhados o mapeamento do conteúdo já existente, a
estrutura do portal, os blocos temáticos do PdCC, explicitando seus sub-ítens e os
sistemas de apoio.
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4.2.1. Mapeamento de conteúdo Digital atual da Desenbahia.
Docushare
Normativos do Banco Central do Brasil, Clipping Eletrônico Diário, Informações
Técnicas, Legislação Estadual, Legislação Federal, Curso de Pós-Graduação,
Perfil dos Usuários, Manuais de Normas e Procedimentos Internos tais quais
Manual de Produtos, Manual de Operação de Crédito e Manual da Organização e
Documentos de circulação interna e externa.
Lotus Notes
Ferramenta de e-mail, Agenda, A Fazer, SAP (Sistema de Acompanhamento de
Processos), Help Desk da Informática, Help Desk da USG, SRC (Sistema de
Recuperação de Crédito), Protaxi (sistema utilizado para concessão de
financiamento) e Lista de Discussão.
Intranet via web
Banco de fotos, Plano de Implantação – Reestruturação Organizacional e
Realinhamento dos Processos, Aniversariantes da Semana, Relatório de diretoria,
Relatório de contencioso, Manual de Administração, Manual da Organização,
ferramenta de busca, apresentação do Programa Viver Melhor, Relatório de
Desempenho, Orçamento de Longo Prazo 2001/2003, Manual de Operações de
Crédito, Núcleo de Informações Técnicas, Médicos e Odontólogos, Reemissão de
Boleto Bancário, Lista Telefônica, Boletim de Caixa, Lista de C.E.P., Relatório
Gerencial

e Links Diversos (Governo Estadual, Governo Federal e Jornais e

Revistas).
4.3. Estrutura do Portal
O Portal de Conhecimento Corporativo da Desenbahia terá em sua página inicial,
conforme mostra a Figura 2, um menu principal – contendo cinco blocos
temáticos, um menu secundário – que ajuda a navegação dentro do portal, além
de trazer o clipping de notícias, e um bloco de informações diversas. Este último
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item será constantemente alterado visando dar maior destaque aos assuntos de
grande relevância, assim como o lay-out desta página que deverá ser remodelado
com certa freqüência dando ao usuário a clara noção de modernidade e
atualização rápida e constante.

Portal de Conhecimento Corporativo – PdCC
Página Inicial
Menu Principal

Menu Secundário

Meu Portal;

Clipping Diário;

Portal de Informações;

Links;

Portal de Sistemas;

Busca Rápida;

Portal de Serviços;

Home;

Portal de Entretenimento.

Sugestões/críticas.

Informações Diversas
Novidades do Portal (inclusive para as novas normas da Agência),
Aniversariantes do

dia,

Agenda

da

semana,

Enquete

da

semana/quinzena (o resultado alimentará o jornal interno e servirá
para monitorar acessos), Novidades do NIT, O que vem aí no CI,
Galeria de Fotos e Mensagem/frase da semana.

Fonte: Elaboração própria, 2002.

4.3.1. Menu Principal
O menu principal será formado por cinco grandes blocos temáticos, detalhados a
seguir:
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Menu Principal
Meu Portal
Portal de Informação
Portal de Sistemas
Portal de Serviços
Portal de Entretenimento
Fonte: Elaboração própria, 2002.

Meu Portal - Área personalizada (através do login do usuário) onde deverão estar
todos os sistemas, links, informações pessoais (contra-cheque, extratos etc.) do
colaborador da Desenbahia. Capaz de reunir todas as informações e ferramentas
de uso pessoal do colaborador, integrando, inclusive, aplicativos dinâmicos, tais
como correio eletrônico, agenda e serviços comerciais.
-

Caixa de E-mail (Lotus Notes);

-

A Fazer (Lotus Notes);

-

Agenda (Lotus Notes);

-

Link para bancos;

-

Link para Bradesco Previdência e Vida (PGBL);

-

Cadastro Pessoal (contra-cheque, férias etc.).

Portal de Sistemas - Área que reunirá todos os sistemas existentes na
Desenbahia. Considerado como Portal imprescindível para a aplicação da gestão
do conhecimento, pois congregará informações antes armazenadas de forma não
integrada. Vale ressaltar que o Portal de Sistemas será acessado através de uma
política de senhas, pois ele constitui a cadeia produtiva de informações de
negócios da Desenbahia.
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-

Sistema de Informações Gerenciais (SIG);

-

Sistema de Acompanhamento de Projetos (SAP);

-

Programa de Renovação da Frota de Táxis do Estado da Bahia
(PROTAXI);

-

MICROCRÉDITO;

-

Sistema de Recuperação de Crédito (SRC);

-

Sistema de Pagamentos (SISPRO);

-

Sistema de Gestão de Resultados (SGR);

-

Sistema de Controle e Consulta do Acervo da Desenbahia (SCCAD);

-

Demais sistemas existentes na Agência.

Portal de Serviços - Bloco onde o colaborador terá acesso a todas as
ferramentas de serviços da Desenbahia, além de informações corporativas de
forma mais ágil, resultando em aumento de produtividade, redução de custos e
aumento de competitividade da organização.
-

Help Desk GTI;

-

Help Desk USG;

-

Relação de Credenciados;

-

Relação de ramais, e-mails, andar e setor;

-

Relação de e-mail;

-

Formulários internos;

-

Guia de Órgãos e Titulares do Governo;

-

Solicitação de reservas para viagens nacionais e internacionais;

-

Solicitação de Material on-line;

-

Solicitação de Veículos on-line;

-

Solicitação de Viagem on-line;

-

Solicitação de Seguro de Vida para Viagem on-line.

Portal de Entretenimento - Trata-se de um portal estratégico para a criação da
cultura de acesso ao Portal através da disponibilização de informações de caráter
mais "leve", menos institucionais.
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-

Programação Cultural;

-

Listas de Discussão de temas variados (cultura, esporte e turismo);

-

Galeria de Fotos;

-

Mural;

-

Classificados.

Portal de Informações ou de Conteúdo - Área que reunirá, em um único ponto
de acesso, todos os recursos de informação e conhecimento da Desenbahia.
Acesso fácil e rápido a uma grande quantidade de informações de múltiplas
fontes. Capaz de armazenar grandes acervos de conteúdos a partir dos temas ou
assuntos neles contidos, conectando as pessoas às informações.
-

Manuais e normas internas;

-

Fluxos de Processos;

-

Organograma;

-

Lista de Colaboradores com link para ficha técnica;

-

Relatórios Gerenciais;

-

Orçamento (acompanhamento);

-

Documentos Técnicos;

- Apresentações em Power Point da Desenbahia
4.3.2. Menu Secundário
No menu secundário estarão disponíveis para o usuário, conforme mostra a Figura
5, o clipping diário – contendo notícias dos principais jornais de circulação
nacional, Links – para instituições de ensino, entidades públicas estaduais e
federais etc., Busca Rápida – dentro do próprio portal, Home – para retorno à
página principal de qualquer ponto, e Sugestões / críticas.
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Menu Secundário
Clipping Diário
Links
Busca Rápida
Home
Sugestões / críticas
Fonte: Elaboração própria, 2002.

Além destes dois menus, o PdCC trará também um bloco de Informações
Diversas com os seguintes itens:
1. Novidades do Portal (inclusive para as novas normas da Agência);
2. Aniversariantes do dia;
3. Agenda da semana;
4. Enquete da semana/quinzena (o resultado alimentará o CI e servirá para
monitorar acessos);
5. Novidades do NIT;
6. O que vem aí no CI;
7. Galeria de Fotos;
8. Mensagem/frase da semana.
Ressalta-se que, por tratar-se de uma ferramenta altamente democrática, a
inclusão e exclusão de novos blocos temáticos e/ou novos campos de
informações e novas páginas de conteúdo terão uma demanda sempre crescente,
e, para que isto ocorra, o PdCC deverá ser desenvolvido em uma linguagem que
não necessite da interferência de um Webmaster para promover tais mudanças,
deixando o Portal com o dinamismo que se faz necessário.
É importante atentar para o fato de que o PdCC é base para a construção de um
Portal externo – internet, com o mesmo conceito aqui apresentado, porém visando
um outro público. Portanto, o sucesso do Portal de Conhecimento Corporativo
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abrirá uma porta para a criação de uma ferramenta de comunicação externa que
trará grandes benefícios para os empresários e pequenos empreendedores
baianos.
4.4 Etapas da Implantação
A metodologia para implantação do Portal de Conhecimento Corporativo da
Desenbahia deverá ser focada na redução de custos e otimização de processos.
Para isso, deve ser respeitada a seguinte ordem:

Diagnostica
r

Medir

Interface

Implantar

Treinar

Testar

Fonte: Elaboração própria, 2002.

1) Diagnosticar – Análise da situação atual (cenário);
2) Interface – Criação de identidade visual e estrutura inicial de conteúdo;
integração de sistemas Web;
3) Implantação – Configuração da ferramenta adquirida ou desenvolvida;
4) Testes – Testes em ambiente de desenvolvimento, com o sistema on-line e
orientação para implementação de rotina de backup;
5) Treinamento – Treinamento de até uma turma de 10 facilitadores (8 horas) e 2
administradores (10 horas);
6) Medição – Medir o nível de satisfação com a nova ferramenta.
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Vale ressaltar que, entre as fases 5 e 6, incluem-se a campanha de comunicação
e o lançamento do PdCC dentro da organização.

Fonte: Conectt, 2001.

4.5 Projeto de Divulgação
Para ser implementado com eficácia, é fundamental que as pessoas,
integrantes da organização conheçam a proposta, seus objetivos e os benefícios
esperados. A Assessoria de Comunicação da Desenbahia deverá estabelecer e
encampar uma estratégia de divulgação do PdCC, utilizando os canais já
consolidados, como o jornal semanal interno – CI, banners, cartazes, panfletos, e
outros canais a serem criados.
A comunicação clara e transparente é condição primordial para a inserção
de um projeto como este, que, pelo seu caráter inovador, questiona premissas e
altera hábitos arraigados.
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5. Conclusão
É um desafio para a administração pública trilhar o caminho da eficiência.
As agencias de fomento neste contexto têm responsabilidade ainda maior por
serem responsáveis diretas no sentido de impulsionar o desenvolvimento sócioeconômico, articulando segmentos da esfera privada, publica e do terceiro setor.
Articular e gerir os fluxos de conhecimento intra- e inter-institucionais que
permeiam o contexto de sua função é premissa vital para que possam exercer a
contento a sua missão. O desenvolvimento de um portal de conhecimento
corporativo que possibilite a integração e articulação de seus colaboradores
internos agregando valor e eficiência ao processos de trabalho parece ser uma
etapa fundamental para a gestão do conhecimento. Este projeto objetiva
possibilitar que a Desenbahia dê este importante passo gerencial.
Tratar o conhecimento como um ativo organizacional estratégico é uma
tendência da administração contemporânea. ADC telecommunications, Bain &
Company, Bank of Montreal, Nortel Networks, Xerox e Siemens são exemplos de
firmas da esfera privada que já se aperceberam disso, implantando portais
corporativos de modo a empreender a gestão do conhecimento. Na esfera publica
nacional, o Serpro - a maior empresa pública de serviços de tecnologia de
informação do Brasil, vinculado ao Ministério da Fazenda - seguiu o mesmo
caminho. A Desenbahia, caminhando neste sentido, estará trilhando o caminho da
eficiência e integração.
Sabe-se que internalizar a filosofia da gestão do conhecimento é um
processo gradual, já que envolve mudança cultural, principalmente no que tange a
se compartilhar o conhecimento de trabalho. O sistema de gestão por processos já
em curso na instituição incentiva essa sistemática. A implantação de um portal
corporativo, onde reine a transparência e as pessoas percebam e confiem no
compartilhamento mútuo de conhecimento, com o incentivo da alta cúpula, é um
dado essencial no sentido de romper barreiras culturais. O Serpro tem incentivado
que seus funcionários agreguem informações em seu portal corporativo, através
de premiações. Este caminho parece importante no sentido de minar resistências.
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A equipe deste projeto acredita que, o Portal de Conhecimento Corporativo,
sendo implantado com sucesso, a sua experiência poderá ser aproveitada por
toda a administração publica estadual, a fim de se servir melhor a comunidade.
Eficiência e eficácia na administração pública passam pela valorização efetiva da
aprendizagem organizacional.
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