
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

 

 

ISABELA REGINA FORNARI MULLER 

 

 

 

 

 

 

PERDA DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL NAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

DE SANTA CATARINA (CELESC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2016 



ISABELA REGINA FORNARI MULLER 

 

 

 

 

 

 

PERDA DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL NAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

DE SANTA CATARINA (CELESC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina para a 

obtenção do Título de Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

Orientador: Prof. Denilson Sell, Dr. 

Co-orientador‘: Prof. Paulo Selig, Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isabela Regina Fornari Müller 

 

Perda de conhecimento organizacional na Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(CELESC) 

 

 

O presente trabalho em nível de  doutorado foi avaliado e aprovado por banca 

examinadora composta pelos seguintes membros: 

 

____________________________________ 

Prof. Denilson Sell, Dr. UFSC 

Orientador 

 

Profa. Gertrudes Dandolini, Dra. UFSC 

Prof. Nério Amboni, Dr. UDESC 

Profa. Sussane Durst, Dra. Skövbe University of Skovbe 

Prof. Pedro Antônio de Melo, Dr. UFSC 

Prof. João Arthur de Souza, Dr. UFSC 

 

 

 

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi 

julgado adequado para obtenção do título de doutor em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento. 

 

 

 
_________________________________________ 

Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 
Coordenador do Curso 

 
 

 

 

Florianópolis, 14 de março de 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais José e Ruth (in memorian) e  

aos três grandes amores da minha vida,  

meus filhos Renato, Rafael e Rodrigo. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela minha fé e acreditar que tudo posso naquele que me fortalece. 

Aos meus pais, José e Ruth pelo amor incondicional e ensinamentos. 

Aos meus filhos, Renato, Rafael e Rodrigo pelo amor e apoio na busca da realização 

de um sonho, e por compreenderem nos momentos que estive ausente. 

Aos meus irmãos, que mesmo longe sempre estiveram me acompanhando nesta 

caminhada. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Denilson Sell, por acreditar em mim, compreender que 

nem sempre eu estive presente como deveria, mas que me orientou para o melhor 

que eu poderia fazer, em todos os momentos.  

Ao meu coorientador Prof. Dr. Paulo Selig, por todas as suas conversas e apoio 

quando eu necessitei. 

Ao meu grande amigo Prof Dr. Nério Amboni, exemplo de ser humano, ajudando a 

ultrapassar todos os obstáculos que a vida me apresentou durante estes cinco anos 

de realização do doutorado.  

Aos Professores da Banca, Profa. Dra.Gertrudes Dandolini, Prof. Dr. Nério Amboni, 

Profa. Dra. Sussane Durst, Prof. Dr. Pedro Antônio de Melo, Prof. Dr.João Arthur de 

Souza e Profa. Andrea Steil, pela disponibilidade e sugestões pertinentes, que muito 

contribuíram com o trabalho. 

Ao meu amigo Luiz Antônio de Mello Lisboa,pelo carinho, paciência e dedicação, 

agradeço a revisão do texto. 

Ao mestrando da ESAG, Samayk Ferro, por todas as horas que você disponibilizou 

para me auxiliar. 

A todos os meus amigos, sempre juntos unidos pelo coração, sem vocês tudo seria 

mais difícil. 

A todos os meus colegas do NGS, Núcleo de Gestão para Sustentabilidade e do 

IGTI, Núcleo de Estudos em Inovação, Gestão e Tecnologia da Informação pelas 

trocas de conhecimento, viagens, eventos, artigos, alegrias e tristezas 

compartilhadas. 

Agradeço a todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento por me proporcionarem aprendizagem de vida, além de 

conteúdo de conhecimento. 



Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, por 

possibilitar oespaço acadêmico de criação, disseminação, compartilhamento e 

utilização do conhecimento, proporcionando uma experiência que estará na memória 

de minha vida para sempre. 

À secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, agradeço a sempre atenção. 

A Universidade do Estado de Santa Catarina, por meio do Centro de Ciência da 

Administração e Socioeconômicas, por todo seu apoio. 

As Centrais Elétricas de Santa Catarina, na pessoa do Victor Felipe Garzel. 

Divisão de Gestão de Riscos, agradeço a todos os entrevistados. 

Enfim, àqueles que estiveram comigo nesta caminhada, agradeço! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas,  

segurança no palco do medo, amor nos desencontros.  

É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida‖. 

Fernando Pessoa) 

 

 

 



RESUMO 

 

Na era do conhecimento, o capital intelectual se tornou um recurso determinante 

para a empresa reter e melhorar a vantagem competitiva, no entanto, porque a 

natureza do capital intelectual é abstrato, intangível, oculto e difícil de medir, torna-se 

um desafio para os gestores de negócios avaliarem o desempenho do capital 

intelectual eficazmente, no entanto enquanto uma grande quantidade de 

conhecimento é muitas vezes criada, muito também é perdido. Diante deste quadro 

a tese desenvolvida tem por objetivo geral apresentar proposta de fatores e 

categorias para apoiar a identificação de perdas de conhecimento relacionadas à 

aposentadoria, rotatividade, terceirização e reestruturação, segundo as percepções 

dos gestores da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.(CELESC) e dos fundamentos 

teóricos e práticos.O quadro teórico aborda o Capital Intelectual e a Perda de 

Conhecimento. No percurso metodológico a pesquisa caracteriza-se por ser 

exploratória, descritiva e qualitativa. O método utilizado foi o estudo de caso 

descritivo e interpretativo. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: a análise 

documental, a pesquisa bibliográfica e a entrevista semiestruturada. Destacam-se 

como resultados desta tese os principais eventosde perda de conhecimento na 

percepção dos gestores da empresa e suas motivações. O estudo identificou que os 

principais eventos na empresa estão correlacionados com a literatura, destacando-

se as perdas motivadas pela aposentadoria, terceirização, rotatividade e 

reestruturação organizacional. Ademais, verificou-se que a falta de reconhecimento 

das competências é um dos principais fatores motivadores da perda de 

conhecimento naquela empresa. Neste sentido, a tese apresenta como contribuição 

a identificação de fatores de perda não identificados na literatura e descreve o 

contexto que motivou a perda de conhecimento em uma empresa de um setor não 

explorado na literatura, o setor de distribuição de energia elétrica, setor este 

estratégico para o desenvolvimento do País.  

 

Palavras chave:  Conhecimento; Capital Intelectual; Perda de Conhecimento, 

Distribuição de Energia. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

In the age of knowledge, intellectual capital has become a key resource for business 

to retain and improve competitive advantage, however, because the nature of 

intellectual capital is abstract, intangible, hidden and difficult to measure, it becomes 

a challenge for Business managers evaluate intellectual capital performance 

effectively, however while a great deal of knowledge is often created, much is also 

lost. Given this scenario, the thesis developed has as its general objective to present 

a proposal of factors and categories to support the identification of knowledge losses 

related to retirement, turnover, outsourcing and restructuring, according to the 

perceptions of the managers of Centrais Elétricas de Santa Catarina SA (CELESC) 

and of theoretical and practical foundations. The theoretical framework addresses 

Intellectual Capital and the Loss of Knowledge. In the methodological course the 

research is characterized by being exploratory, descriptive and qualitative. The 

method used was the descriptive and interpretative case study. The data collection 

techniques used were: document analysis, bibliographic research and semi-

structured interview. The results of this thesis stand out as the main events of loss of 

knowledge in the perception of company managers and their motivations. The study 

identified that the main events in the company are correlated with the literature, 

highlighting the losses motivated by retirement, outsourcing, turnover and 

organizational restructuring. Moreover, it was found that the lack of recognition of 

competences is one of the main factors motivating the loss of knowledge in that 

company. In this sense, the thesis presents as a contribution the identification of loss 

factors not identified in the literature and describes the context that motivated the loss 

of knowledge in a company of a sector not explored in the literature, the electricity 

distribution sector, this strategic sector. for the development of the country. 

 

Keywords: Knowledge; Intellectual Capital; Knowledge Loss, Energy Power 

Distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O capítulo apresenta a exposição do tema e do problema,  os objetivos, a 

justificativa, o ineditismo, as contribuições e a aderência ao EGC, as limitações e a 

estrutura da tese.   

 

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA E PROBLEMA 

 

Considerando as organizações como um sistema aberto, e entendendo que a 

função básica de uma organização é de converter seus insumos (input) em produtos 

(output) de natureza qualitativa diferente de seus insumos - para serem então 

devolvidos para seu ambiente, é possível visualizar o conhecimento como um 

elemento estratégico de entrada, de processo de transformação e de saída; 

tornando-se fundamental na realização das mudanças promovidas pelos gestores 

e/ou impostas do ambiente. O conhecimento passa a ser a mola propulsora na 

condução das mudanças e dos ajustes organizacionais. O conhecimento e a 

informação, não apenas o conhecimento científico, mas a notícia, a opinião, a 

diversão, a comunicação e o serviço, tornaram-se as matérias-primas básicas e os 

produtos mais importantes da economia (STEWART, 1998). 

De acordo com Drucker (1992;1995), na ―sociedade do conhecimento‖ os 

tradicionais fatores de produção como o trabalho, capital e terra tornam-se 

secundários, e neste século o conhecimento passa a ser o recurso mais importante.  

O sucesso competitivo decorrerá da capacidade da organização de criar novo 

conhecimento. O conhecimento é um recurso que ajuda as empresas a inovarem, 

competirem e se sustentarem. Isso faz com que a sua gestão para elas seja um dos 

mais críticos e importantes desafios hoje. Estabelecer e otimizar o equilíbrio entre 

informação e conhecimento (em que o primeiro pode ser capturada, armazenada e 

transmitida em formato digital e o último só pode existir em um sistema inteligente) é 

o assunto primordial na gestão do conhecimento (BLUMENTRITT; JOHNSTON, 

1999). A gestão do conhecimento se constitui desta forma, em estratégia de 

ampliação da capacidade competitiva e da sustentabilidade diante de um mercado 

extremamente dinâmico. 

A geração de novos conhecimentos e sua disseminação nos vários níveis da 

organização dependem de ações que garantam, de um lado, a qualidade do 
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conhecimento transmitido e, de outro, sua utilização nos sistemas produtivos e 

operacionais (FURLANETTO; OLIVEIRA, 2008). A velocidade da mudança do 

ambiente em que as organizações estão inseridas aumenta rapidamente, fazendo 

com que elas necessitem obter novas vantagens competitivas sustentáveis, 

renovando-se constantemente.  

Neste contexto a importância do conhecimento adquire uma nítida visibilidade 

quando se encontra ligada às decisões estratégicas das organizações. Nesse 

âmbito, cabe mencionar as correntes estratégicas baseadas em recursos (BARNEY, 

1991; 1996; PENROSE, 2006, original de 1959; WERNERFELT, 1984) e em 

conhecimento (PRAHALAD; HAMEL, 1991; SPENDER; GRANT, 1994; 1996; 

GRANT, 1996), nas quais os recursos, sob a forma de ativos de conhecimento, 

tornam-se peças-chave para que a organização obtenha vantagem competitiva 

sustentável, com vistas à antecipação no ambiente competitivo dinâmico e ao 

incremento do desempenho organizacional.  

Grant (1996) afirma que os recursos são inputs do processo de produção e os 

classifica em três categorias básicas: tangíveis (físicos e financeiros); intangíveis 

(tecnologia, reputação e cultura); e, humanos (conhecimentos, habilidades e 

capacidades de comunicação, relação e motivação). Em Barney (1991), tem-se que 

os recursos da empresa incluem todos os ativos, capacidades, processos 

organizacionais, atributos da empresa, informação, conhecimento etc., controlados 

pela empresa, que permitem conceber e implantar estratégias que melhoram sua 

eficiência e eficácia. E uma das maneiras de se garantir a vantagem competitiva de 

uma empresa é olhar para o seu Capital Intelectual (EDVINSSON, 1996; ROOS; 

ROOS, 1997; MALONE, 1998; PABLOS, 2003; SUBRAMANIAN; YOUNDT, 2005; 

BUENO, 2008, TAI; CHEN, 2009; BUENO et al., 2011). 

Na economia do conhecimento, a gestão do conhecimento é importante 

porque o valor de corporações e indivíduos está diretamente relacionado com o seu 

conhecimento e capital intelectual (FONG, 2009). O Capital Intelectual (CI) pode ser 

entendido como o conjunto de ativos intangíveis de uma organização capaz de 

agregar valor e gerar vantagem competitiva, reconhecido como recurso baseado no 

conhecimento e composto pelos capitais humano, estrutural e relacional 

(EDVINSSON; MALONE, 1997; BONTIS, 1999; SUBRAMANIAM; YOUNDT, 2005). 

CI é ―a soma dos ativos ‗ocultos‘ da empresa não totalmente captados no balanço e, 

portanto, inclui tanto o que está na cabeça dos membros da organização, e o que é 
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deixado na empresa quando eles saem‖ (ROOS; ROOS, 1997). É a capacidade 

mental coletiva da empresa. E estes ativos intelectuais de acordo com Stewart 

(1998), sempre tiveram importância, porém, nunca como agora, mas se por um lado 

os autores apresentam a importância do CI, por outro lado, ao se perder estes ativos 

intelectuais, a empresa poderá perder em performance e vantagem competitiva. 

No contexto interno das organizações, um ativo intelectual fundamental é o 

conhecimento, uma vez que é parte da ação de trabalhar e constitui o próprio 

indivíduo em sua identidade, permeando os modos de fazer as coisas, ser e se 

comportar no ambiente, participando das atividades que constroem o trabalho e a 

organização (BROWN; DUGUID, 1991; LAVE; WENGER, 1991; ELKJAER, 2003; 

WENGER, 2008, original 1998). Observado que o conhecimento é ativo fundamental 

nas empresas, a perda de conhecimento tornou-se um fator crítico, tornando as 

organizações vulneráveis diante de muitos contextos, sejam crises econômicas, 

períodos de instabilidades ou até em períodos de prosperidade. Ficar sem o 

conhecimento adequado leva à perda de competitividade, e finalmente, ao colapso 

da própriaempresa (BRITO et al., 2012). A perda de conhecimento crítico tem sido 

reconhecida como um dos problemas de uma organização (STAM, 2003; DeLONG, 

2004; CASHER; LESSER, 2004; GHAHFAROKHI; ZAKARIA, 2009; WELLS-

LEPLEY, 2013; DURST; WILHELM, 2013;DURST; FERENHOF, 2014;JENNEX, 

2014). 

Todas as organizações enfrentam o risco de perder o conhecimento em um 

mundo de demissões, aposentadorias, rotatividade de pessoal, fusões e aquisições, 

(RANFT, 2000; STAM, 2003; DURSAN, 2009; SHUMATE, 2010; CONNEL, 2012; 

GHAHFAKHI, 2012; BLEICH, 2009;; WELLS-LEOLEY, 2014; CARTY; PARKER, 

2014) o que poderia afetar sua vantagem competitiva.  Neste contexto, é necessário 

entender as consequências da perda de conhecimento e da importância de se reter 

conhecimento nas organizações. 

Para Delong (2004, p.21) a perda do conhecimento significa a capacidade 

diminuída para uma tomada de decisão ou ação efetiva em um contexto 

organizacional específico. Durst (2012) aborda a perda de conhecimento como 

escassez de capacidade referindo-se ao volume de negócios em virtude dos 

indivíduos se aposentarem, mudarem para outra organização ou deixarem uma 

organização devido a outras razões, sendo que muitas vezes não há ninguém na 

organização experiente e qualificado o suficiente para substituí-los. 



18 
 

Um dos setores que está sendo impactado pelo advento da perda do 

conhecimento é o setor elétrico. O setor é caracterizado por uma operação 

complexa, permeada por atividades intensivas em conhecimento, pela sua 

importância no desenvolvimento econômico e social do país e por um alto índice de 

perda de conhecimento motivada principalmente por aposentadorias (CEWD, 2009; 

FONTES, 2011; GRICE et. al., 2011). 

 As concessionárias de energia elétrica dependem do conhecimento e 

experiência da força de trabalho da indústria de energia para fornecerem suporte ao 

sistema elétrico de potência nacional. A sociedade espera que o sistema de energia 

elétrica seja seguro e confiável, no entanto, de acordo com Greice, Peer e Morris 

(2011) já estamos enfrentando uma potencial escassez da força de trabalho 

experiente da indústria que pode comprometer a integridade do sistema elétrico de 

potência nacional. A ―Geração Baby Boomer‖, prestes a se aposentar, possui uma 

riqueza de conhecimentos e experiências necessários para suportar o sistema de 

potência atual. Nos próximos cinco a anos, 45 a 50% da força de trabalho da 

indústria podem se aposentar ou saírem das empresas. Isso representa um desafio 

em relação a encontrar substitutos e transferir os conhecimentos de forma 

adequada. Corrobora  Atherton(2015) quando apresenta que New Jersey Instituteof 

Technology - NJIT observa a idade média dos trabalhadores no setor de energia é 

de 50 anos e mais da metade desses engenheiros e técnicos qualificados terão de 

ser substituído na próxima década. Prevê-se Kelly (2015) que o setor de energia vai 

estar à procura de mais de 100.000 trabalhadores qualificados trabalhadores até 

2018 para substituir aqueles que irão aposentar. A força de trabalho nuclear é em 

uma situação semelhante. O Instituto de Energia Nuclearestima que 39 por cento da 

força de trabalho nuclear serão elegíveis para a aposentadoria em 2018. E, de 

acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, metade da força de trabalho 

utilitário da nação 

Irão se aposentar nos próximos cinco a 10 anos.Ainda Kelly (2014) abordaque 

posições não são fáceis de encher, porque eles exigem conhecimento técnico e 

institucional muito específico 

A indústria de energia elétrica está enfrentando outros desafios além do 

envelhecimento da força de trabalho, a infraestrutura da rede de energia também 

está envelhecendo e necessitando de manutenção, assim como os equipamentos 

precisam ser substituídos. Com as atuais iniciativas para redes inteligentes e energia 

http://www.popsci.com/popsci-authors/kelsey-d-atherton
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verde, estão sendo geradas ainda mais demandas para equipes de trabalho com 

capacidades mistas para suportar a evolução do sistema de energia elétrica. O 

envelhecimento da força de trabalho, combinado com a redução dos graduados em 

engenharia, tornou-se uma fonte de preocupações para as empresas do setor de 

energia elétrica. 

Neste contexto encontra-se a Centrais Elétricas de Santa Catarina – 

CELESC, empresa de economia mista com controle do Governo do Estado de Santa 

Catarina, responsável pelo planejamento, a construção e a operacionalização de 

sistemas elétricos no Estado de Santa Catarina, atuando como empresa 

concessionária de energia elétrica autorizada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. A CELESC foi instituída em 1955 por Decreto Estadual e se 

desenvolveu diante do contexto institucional do setor como um dos principais 

agentes de desenvolvimento do Governo do Estado, distribuindo energia elétrica em 

grande parte do território catarinense. Atualmente a CELESC funciona de forma 

desverticalizada, por meio do sistema de holding, controlando duas subsidiárias 

integrais, a CELESC Distribuição S.A, responsável pela distribuição de energia em 

Santa Catarina e a CELESC Geração S.A, responsável pelo desenvolvimento de 

pequenos projetos de geração de energia no Estado.  

Convém salientar que realizada  uma análise interna, após reuniões 

realizadas na CELESC com gestores de áreas,  as perdas de conhecimento 

consideradas na CELESC para esta pesquisa estão relacionadas aos fatores 

aposentadoria, rotatividade, reestruturação organizacional e terceirização. Sendo 

assim esta tese propõe o estudo da seguinte problemática:  

 

Como se dá a perda de conhecimento em empresas de distribuição de energia 

elétrica como a CELESC? 

 

 Os fatores são entendidos nesta tese como os parâmetros identificados na 

literatura (aposentadoria, rotatividade, reestruturação organizacional e terceirização) 

como relevantes no estudo da perda de conhecimento em organizações. Para a 

análise dos fatores foram associadas categorias de análise discutidas pelos 

estudiosos da área. Entende-se por categorias de análise, os aspectos específicos 

que compõem cada fator, que, em conjunto, revelam a situação em que se encontra 
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o fator num determinado período de tempo, conforme modelo de análise detalhado 

no capítulo 3.  

 

OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores e categorias sobre perda de conhecimento discutidas na 

literatura com os identificados pelos gestores da empresa CELESC. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

De modo a alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos:  

 

 Identificar na literatura os fatores e as categorias relacionadas à perda do 

conhecimento; 

 Caracterizar o Setor Elétrico e a CELESC 

 Identificar segundo as percepções dos gestores da CELESC as categorias 

vinculadas aos fatores das perdas por aposentadoria, rotatividade, 

terceirização e reestruturação na CELESC. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na era do conhecimento, o capital intelectual se tornou um recurso 

determinante para a empresa reter e melhorar a vantagem competitiva, no entanto, 

porque a natureza do capital intelectual é abstrato, intangível, oculto e difícil de 

medir, torna-se um desafio para os gestores de negócios avaliarem o desempenho 

do capital intelectual eficazmente. Torna-se relevante, desta forma, preservar e 

salvaguardar conhecimentos gerenciais e conhecimentos críticos. O conhecimento 

não é um fim para as organizações, mas um instrumento de busca de resultados a 

longo prazo. É por meio da agregação de conhecimentos nos produtos e serviços 

que as empresas estão se tornando mais competitivas. 
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A CELESC, nesta direção, deve manter e difundir o conhecimento 

arquitetônico, melhorar a coordenação estratégica entre as unidades, desenvolver 

capacidades existentes por meio de diferentes estratégias de redes e redes mais 

eficazes, e transformar esses recursos em rotinas organizacionais eficazes para 

mitigar a perda de conhecimento e aumento da retenção do conhecimento. No 

entanto, a CELESC não pode ficar limitada aos procedimentos operacionais 

padronizados, sistemas de informação e codificação do conhecimento em bases de 

dados, pelo fato destas ações poderem prejudicar a retenção do conhecimento e 

levar à perda de conhecimento.  

A gestão e prevenção da perda de conhecimento na CELESC como em 

outras organizações devem ser consideradas como um fator determinante no 

alcance dos objetivos organizacionais, assim como na busca de maior 

competitividade junto ao meio. O conhecimento é o recurso chave, necessário para 

as organizações se manterem competitivas e diante do fato, estas 

independentemente do tamanho, porte e ramo de atividade devem encontrar 

alternativas para gerir os conhecimentos, a fim de minimizarem as turbulências do 

mercado. 

O conhecimento como o ativo principal das organizações representa um 

grande desafio para os gestores da CELESC diante dos eventos internos e externos. 

As empresas de todo o mundo, por  exemplo e inclusive a organização pesquisada, 

estão enfrentando problemas associados ao envelhecimento da população ativa. Ao 

mesmo tempo, está cada vez mais difícil compensar esta perda de conhecimento 

por causa de uma queda acentuada na oferta de trabalho. Também, podem ocorrer 

perdas significativas de conhecimento crítico e habilidades, bem como a diminuição 

da produtividade, ameaçando a competitividade. A chave para a vantagem 

competitiva em um futuro próximo, e, neste sentido, as competências e know-how 

são necessários para a busca da vantagem competitiva.  

A situação é agravada quando se percebe que um dos setores afetados pela 

perda de conhecimento, é o setor elétrico. Nos próximos 10 anos, entre 50% e 70% 

da força de trabalho no setor elétrico podem se aposentar o que caracteriza o 

envelhecimento da força de trabalho neste setor. Além do setor elétrico, outros 

também estão convivendo com o envelhecimento da força de trabalho, ou seja, 

grande parte do capital humano das concessionárias de energia elétrica está com 

mais de 20 anos de trabalho e que até o final da década, essa força de trabalho 
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estará ausente dessas empresas por planos de aposentadorias. Além disso, o 

número de engenheiros formados a cada ano tem diminuído o que também tem sido 

percebido em outros países, em especial no Japão e nos Estados Unidos (Grice, 

2011). 

A infraestrutura da rede de energia também está envelhecendo e exigirá 

conhecimento especializado para a manutenção e substituição de equipamentos. 

Soma-se a este cenário o crescimento no consumo de energia e a formação 

insuficiente de novos profissionais pela academia e pelos cursos técnicos para suprir 

a demanda no setor. Torna-se crítico para as empresas que atuam no setor elétrico 

instrumentalizar o processo de identificação do risco de perda de conhecimento para 

estabelecer prioridades no desenvolvimento do capital humano frente aos desafios 

do setor e a eminência da perda de conhecimento crítico para as suas operações.  

Os reflexos da aposentadoria na gestão do conhecimento e na busca da 

competitividade levam ao seguinte questionamento: de que forma o conhecimento 

da força de trabalho em processo de aposentadoria deve ser transferida para as 

gerações menos experientes? Não existe apenas uma resposta para o 

questionamento. Uma das alternativas para a CELESC manter o conhecimento está 

relacionada a institucionalização do conhecimento por meio de técnicas de 

aprendizagem que permitem que: 1) ocorra a transferência da aprendizagem de 

indivíduos para grupos ou equipes de trabalhadores e, posteriormente; 2) essa 

aprendizagem se torna embutida ou institucionalizada na organização em forma de 

sistemas, estruturas, estratégias e procedimentos. 

As técnicas, por si, só não asseguram a institucionalização do conhecimento 

na CELESC. Isto porque do conhecimento passa pela mudança na cultura das 

pessoas, principalmente aquelas que detêm o poder. Também, a institucionalização 

implica num ciclo de mudança e aprendizado, onde padrões, estrutura e processos 

para resolução de problemas em constante interações com o meio, incentivam o 

questionamento e a reflexão e o aprendizado e o desaprendizado, a fim de 

incorporar novas regras para a organização não ficar refém do ambiente. O que se 

quer dizer é que uma prática institucionalizada está sempre em estado de equilíbrio 

provisório e dinâmico: quanto maior for o seu grau de institucionalização, menor a 

probabilidade de que seja bruscamente modificada. Por outro lado, mesmo uma 

prática altamente institucionalizada não é imutável no transcorrer do tempo, já que 

ela sempre estará vindo à tona no contexto das interações sociais, sendo, portanto, 
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submetida à possibilidade de manutenção ou de alteração nos seus aspectos 

estruturados ou nas ações decorrentes. 

O desafio da CELESC é minimizar a perda de conhecimento. O papel das 

organizações é proporcionar às pessoas contextos favoráveis ao processo de 

criação de conhecimento no ambiente intraorganizacional. A definição do 

posicionamento de uma organização em relação à gestão do conhecimento, não é a 

sua estrutura, mas as práticas que são adotadas. O objetivo é fazer da gestão do 

conhecimento uma ferramenta efetiva na busca de vantagens competitivas 

sustentáveis.  

Diante deste contexto, o assunto trabalhado nesta tese ―Perda de 

Conhecimento‖, decorrente de eventos como aposentadoria, rotatividade de 

pessoas, mudança organizacional, terceirização e fusão e aquisição é de extrema 

importância para as organizações, assim como para o Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Isto porque no transcorrer do tempo, muitas dissertações e teses 

foram defendidas envolvendo o tema Gestão do Conhecimento, no sentido de como 

manter o conhecimento nas organizações. O assunto perda de conhecimento, até, 

então, não explorado representa uma estratégia promissora para a ampliação do 

campo dos estudos na área da GC, ao mesmo tempo para fortalecer a discussão 

interdisciplinar do Capital Intelectual, gestão do conhecimento, memoria, retenção do 

conhecimento, aprendizagem e desaprendizagem nas organizações, dentre outros.    

A tese de doutorado desenvolvida, também, está em sintonia com as 

diretrizes do Curso de Graduação em Administração Empresarial e do Curso de 

Mestrado e de Doutorado em Administração da ESAG/UDESC, onde a autora 

integra o Grupo de Pesquisa no Ensino de Administração e Aprendizagem 

Organizacional, cadastrado junto ao CNPQ, desde 2005, do DAE/ESAG/UDESC. O 

assunto trabalhado na tese incentiva o desenvolvimento de novos projetos de 

pesquisa, assim como estimula a realização de fóruns reflexivos na área da gestão 

do conhecimento, ensino de administração e aprendizagem organizacional. 
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1.3 INEDITISMO 

 

Os trabalhos de pesquisa apresentados pelos autores na área de perda de 

conhecimento tratam de eventos e fatores relacionados a este constructo, como 

aposentadoria, rotatividade de pessoas, mudança organizacional, terceirização, 

fusão e aquisição, e temas relacionados à retenção de pessoas e conhecimento, 

transferência e aquisição de conhecimento, envelhecimento da população, 

desperdício, vazamento, competência, capital intelectual, gestão do conhecimento e 

riscos. No entanto, os trabalhos identificados na literatura abordam tais elementos de 

maneira isolada, de acordo com a sua área de estudo e interesse.  

A proposta desta tese apresenta o seu ineditismo por: 

 

 Relacionar categorias de perdas identificadas na literatura com as 

verificadas com os gestores pesquisados da CELESC. 

 Explorar as perdas de conhecimento sobre a ótica do capital intelectual, 

por meio de um estudo de caso em um setor não observado até então 

pela literatura, que é o setor elétrico; e 

 Ser relevante para a academia, pois possibilitará um novo olhar para as 

organizações, principalmente no que se refere a identificar as perdas e 

diminuir os riscos na organização, derivados da perda de conhecimento 

organizacional, evitando a diminuição do Capital Intelectual e o aumento 

da Vantagem Competitiva da organização. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo tem como objetivo analisar os fatores e categorias sobre perda de 

conhecimento discutidas na literatura com os identificados pelos gestores da 

empresa CELESC. Para tanto foram estabelecidas as seguintes delimitações: 

O trabalho tem como foco principal a perda de conhecimento, que por sua vez 

afeta o capital intelectual da organização:  capital humano, capital estrutural e capital 

relacional (EDVINSSON, 1992; BROOKING, 1996; SVEIBY, 1997; BUENO et al., 

2003) e ainda considera o capital tecnológico e o capital social como elementos das 

dimensões estrutural e relacional, respectivamente (BUENO et al., 2003; 
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EDVINSSON, 1992; BROOKING, 1996; SVEIBY, 1997; RICARDA, 2007; BUENO et 

al., 2011; BONTIS, 1996:1998:1999; EDVINSSON; MALONE, 1997, I.A.D.E, 2001: 

2003; ROOS; ROOS, 1997; SAINT ONGE, 1996, STEWART,1998, YOUNDT et al., 

2004; EDMONSON,1999; KAPLAN; NORTON, 1999; BROOKING, 1996; 

EDVINSSON; SULLIVAN, 1996; STEWART, 1998; SVEIBY; SIMONS, 2002). 

Vale ressaltar, ainda que a pesquisa não teve por objetivo estudar o Capital 

Intelectual e, sim, os fatores e categorias relacionados a perda de conhecimento. 

Todavia, a doutoranda, ao final da tese demonstra por meio de argumentos teóricos 

e práticos as consequências da perda de conhecimento no Capital Intelectual da 

Organização.  

Os fatores de perda de conhecimento escolhidos (aposentadoria, rotatividade 

de pessoal, terceirização, reestruturação/mudança organizacional, fusão e 

aquisição), para o desenvolvimento desta tese, são oriundos do levantamento 

sistemático realizado sobre o assunto, principalmente: Ranf (2000); Stam (2003); 

Stam (2003); DeLong (2004); Casher; Lesser (2004); Bleich (2009);Dursan (2009); 

Ghahfarokhi; Zacaria (2009); Massingham (2010);Shumate (2010); Durst (2012); 

Connel (2012); Ghafakhi (2012); Wells-Lepley (2013); Durst; Wilhelm (2013);Jennex 

(2014); Durst; Ferenhof, (2014);Jennex (2014); Wells-ELLS-Leoney (2014); Carly; 

Parker (2014). Também, a escolha dos fatores está relacionada a familiaridade da 

doutoranda por atuar como docente nas áreas de Teoria Geral da Administração, 

Gestão do Conhecimento e Gestão Estratégica e de Pessoas.  

Não foram considerados para este estudo os constructos referentes ao 

desperdício e ao vazamento de conhecimento, mesmo que os artigos estudados 

apontem para tal e estejam contidos na literatura de perda de conhecimento, pois 

está sendo considerado que a perda do conhecimento é quando existe a saída do 

mesmo da organização. O desperdício é o conhecimento que está na organização, 

só não está sendo utilizado, e o vazamento é a saída do conhecimento, mas ele 

continua na organização de origem. 

A organização considerada para esta pesquisa está ligada ao Setor Elétrico, 

por estar passando por um processo acentuado no número de aposentados e 

rotatividade de pessoas. O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado nas 

Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina- CELESC, conforme destacado no 

Capítulo 4. 
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1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

O presente estudo é vinculado à Linha de Pesquisa Teoria e Prática em 

Gestão do Conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC). 

Esta área tem por objetivo estudar a teoria e a prática da gestão do conhecimento 

nas organizações (EGC, 2014). A presente proposta é aderente ao objetivo desta 

linha de pesquisa do programa de acordo com os seguintes argumentos: 

 

 A sociedade do conhecimento prevê a cooperação como um dos fatores 

de entrada nesta sociedade. O presente estudo faz alusão às 

organizações do Setor Elétrico, que representam contexto de cooperação. 

 Os fatores decisivos nas transformações da sociedade do conhecimento 

são constituídos pelos ativos intangíveis, representados pelo capital 

intelectual e a perda do conhecimento constructo deste estudo. 

 Os fatores decisivos nas transformações da sociedade do conhecimento 

são constituídos pelos ativos intangíveis, representados pelo capital 

intelectual e pelo conhecimento organizacional, apresentados neste 

estudo.  

 

O estudo do capital intelectual e de perda de conhecimento que suporta o 

estudo de caso desenvolvido na tese, apresenta relação com a gestão do 

conhecimento, sendo que ambas as áreas se preocupam com as atividades 

intelectuais que permeiam a organização, desde a criação até a divulgação do 

conhecimento. O capital intelectual, no entanto, tem um enfoque mais estratégico, 

voltado à geração de valor para a organização (RODRIGUES et al., 2009). E o 

estudo sobre perda de conhecimento tem a preocupação em manter este Capital 

intelectual na organização. 

Apresentam-se também estudos anteriores do PPGEGC relativos aos temas 

desta tese. Gubiani (2011) analisou a influência do capital intelectual na inovação, 

no contexto da universidade. Coser (2012) analisou a influência do capital intelectual 

sobre a performance de projetos de software.Labiak Jr (2012) desenvolveu um 

método de análise de fluxo de conhecimento em Sistemas Regionais de Inovação. 

De Sá (2011) avaliou as práticas de gestão do conhecimento em Parques 
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Tecnológicos. Giugliani (2011) desenvolveu um modelo de governança para 

Parques Científicos e Tecnológicos. Silva (2015) sugeriu indicadores para avaliação 

da influência dos ambientes de empreendedorismo inovador no capital social, Zarelli 

(2015) propôs um Framework para avaliação das capacidades dinâmicas sob a 

perspectiva do capital intelectual. Estes, dentre outros estudos e argumentos 

apresentados no decorrer da tese, permitem visualizar a aderência do tema ao 

PPEGC. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este item apresenta uma síntese dos capítulos abordando seu conteúdo e 

exposição.  

O capítulo 1 aborda a contextualização do estudo apresentando o objeto de 

estudo em um contexto definido, nesta proposta de tese, representada pela perda de 

conhecimento. Aborda ainda o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa do 

estudo. Apresenta o ineditismo e a delimitação da pesquisa, assim como a aderência 

do tema ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento.  

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico e está dividido de acordo com os 

seguintes conteúdos: Gestão do Conhecimento, Capital Intelectual com seus 

componentes e, por fim, a Perda de Conhecimento em organizações.  

O capítulo 3 apresenta o percurso metodológico que apoia esta pesquisa e 

está dividido em caracterização: da pesquisa, população e amostra, método 

utilizado, modelo de análise e técnica e coleta de dados. 

O capítulo 4 apresenta o Setor Elétrico, a CELESC empresa onde foi 

realizado o estudo de caso e a apresentação dos resultados.  

O capítulo 5 apresenta as considerações finais, as referências e os 

apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta o marco conceitual que explica a gestão do 

conhecimento e as implicações da perda de conhecimento organizacional no capital 

intelectual, identificando os principais elementos teóricos que suportam o alcance 

dos objetivos propostos.  

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A economia de hoje e principalmente o desempenho das organizações é 

baseada no conhecimento (DRUCKER, 1993; NONAKA; TACHEUCHI, 1995; 

STEWART, 1998). Em uma linha do tempo o conhecimento é conceituado; para 

James (1907) o conhecimento é o entendimento baseado na experiência. O 

conhecimento é informação/contexto (AUNE, 1970), o conhecimento pode ser 

entendido como a capacidade de ação efetiva (ARGYRIS, 1993), o conhecimento é 

"Informação ou experiência que possa ser comunicada ou compartilhada" (ALLEE, 

1997, p. 27).  

Davenport e Prusak (1998, p. 18) conceituam dado, informação e 

conhecimento. Contudo, dão maior ênfase ao termo informação: "informação, além 

do mais, é um termo que envolve todos os três, além de servir como conexão entre 

os dados brutos e o conhecimento que se pode eventualmente obter". Bergeron 

(2003) o conhecimento como informação, que é organizado, sintetizado, ou 

resumido para melhorar a compreensão e consciência. No contexto organizacional, 

conhecimento é definido como uma crença justificada que aumenta a capacidade da 

empresa em efetivar ações (PEE; KANKANHALLI, 2009). A grande maioria das 

definições de conhecimento, compiladas da literatura, indica de alguma forma que o 

conhecimento é algo inerente ao ser humano, ―está na cabeça das pessoas‖. O  

Quadro 01apresenta os principais conceitos de conhecimento, compilados por 

Steil (2007). 
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Quadro 01 - Conceitos de Conhecimento 

CONCEITOS AUTORES 

Informação transformada em entendimento e capacidade para ação 

efetiva ou combinação de instintos, ideias, regras, e procedimento que 

guiam ações e decisões. 

Kemp et al. 

(2000) 

Conhecimento é experiência. Tudo mais é informação.  Einstein 

(apud 

ZELENY; 

FAME, 

2002) 

Informação é uma descrição simbólica da ação. Conhecimento é ação 

por si própria, mais precisamente – sua coordenação intencional. Há uma 

clara diferença entre livro de receitas para fabricação de pão e assar pão. 

Assar pão e leite de vaca não são informação, mas o próprio 

conhecimento.Saber o livro de receitas de cor não é conhecimento, mas 

somente ―conhecimento‖ da informação. A diferença é fundamental  

Zelleny; 

Fame 

(2002) 

Como dados, conhecimento é criado invisivelmente no cérebro humano, 

e somente o correto clima organizacional pode persuadir pessoas a criar, 

revelar, compartilhar e usar conhecimento. 

Davemport 

et al. 

(1998) 

Conhecimento pode ser definido com uma entidade abstrata consciente 

ou criação inconsciente por um indivíduo através de interpretação de 

conjunto de informação que tem sido adquirida pela experiência e a 

consideração de que a experiência, proporcionando assim a seu 

possuidor com a habilidade mental e/ou física com uma dada ―arte‖. 

Definição com base na ciência da cognição.  

Albino; 

Garaveli; 

Schiuma, 

(2001, p. 

414) 

Conhecimento como uma expertise humana estocada na mente das 

pessoas, obtida pela experiência, e interação com o ambiente das 

pessoas. 

Sunassi; 

Severi 

(2002) 

Wikipedia 

Conhecimento pode ser definido como a ―capacidade de agir‖. 

Conhecimento é um processo: é dinâmico, pessoal e absolutamente 

distinto de informação que é uma mídia para a comunicação explícita. 

Quando tratamos das características do conhecimento, devemos ter em 

mente o termo Competência Individual (ou humana) pode ser entendido 

como o seu sinônimo mais adequado. Como se conclui que o 

conhecimento é uma faculdade humana, a meta e a obrigação das 

empresas com a Gestão do Conhecimento, então, é nutrir, alavancar e 

motivar as pessoas a compartilharem a sua capacidade de agir; a GC se 

transforma em uma tarefa de organização interna. Isso é o que eu chamo 

de Estratégia Baseada no Conhecimento 

Karl Erik 

Sveiby 

(2001 apud 

BATISTA et 

al. 2005) 

―Conhecimento como multifacetado e complexo, sendo ambos situados e 

abstratos, implícito e explícito, distribuído e individual, físico e mental, em 

desenvolvimento e estático, verbal e codificado‖.  

Blackler 

(1995, p. 

1032) 

―Conhecimento é um fluido misto moldado de experiência, valores, 

informação contextual e introspecção‖. 

Davemport; 

Prusak‘s 

(1998, p. 5) 

Implícita referência multifacetada do conhecimento como se ―reflete as 

intenções do humano a cria e o interpreta‖.  

Samiotis et 

al. (2003, p. 

176) 
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Consiste em opiniões subjetivas, intuição, sentimentos, compreensão ou 

julgamentos. 

Vacik et al. 

(2013) 

Fonte: Incrementado a partir de STEIL (2007). 

 

Ainda Awad e Ghaziri (2004) oferecem uma definição semelhante de 

conhecimento, que é a compreensão adquirida por meio da experiência ou estudo; é 

o "know-how" ou uma familiaridade com como fazer algo que permite a uma pessoa 

a realizar uma tarefa especializada. Também pode ser uma acumulação de fatos, 

regras processuais e ou heurística.  Além disso para (BENNET; BENNET, 2000, p. 

19) "é constituída por dados e informação para dar uma maior compreensão de uma 

situação, relações causais, fenômenos, teorias e regras". Aborda Ghahfarokhi (2009) 

que conhecimento é a agregação relacionada a Informações, que formam um 

conjunto de expectativas ou regras, que fornece uma compreensão mais clara de 

Informação.  Neste nível da hierarquia começa a formação de sistemas baseados 

em regras que podem permitir que os indivíduos possam expandir seu próprio 

conhecimento e ao mesmo tempo beneficiar a organização.  

Para Connel, (2012) conhecimento não é simplesmente informações ou 

dados, mas uma combinação dos dois, com algum contexto adicionado constituído 

por experiência estruturada, valores, informação contextual e discernimento 

especializado. O conhecimento é encontrado em todos os níveis de uma 

organização e o sucesso muitas vezes depende de líderes sintetizando 

conhecimentos ativos para alcançar sinergias organizacionais. O conhecimento 

contribui com eficácia na resolução de problema na tomada de decisão, bem como a 

determinação de estratégia intencional para atingir os objetivos da organização. 

Assim as organizações se obrigam a contínua e sistematicamente avaliação, 

reavaliação, disseminação e a usarem deliberadamente o conhecimento 

(SEDZIUVIENE; VEINHARDT, 2010). 

O Conhecimento é nomeado como habilidades, competência, experiência, 

capital intelectual, que tem um significado especial, tanto em ambiente gerencial e 

econômico - as organizações que produzem, adaptam e melhoram a sua utilização 

do conhecimento, tornam-no mais eficaz e útil para o meio de produção, mais 

perfeito e trazendo maior lucro aos produtos.  

As organizações recorrem a esse ativo intelectual, a fim criar situações de 

vantagem competitiva. Conhecimento é o ativo com maior valor que uma empresa 

pode ter, este se constitui na principal fonte de competitividade (NONAKA; 
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TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT; PRUSAK, 1998; TERRA, 2000). Corrobora 

Liyanage (2002), quando aborda que o processo de gestão do conhecimento e 

gestão do capital intelectual tem como objetivo melhorar o desempenho 

organizacional e eficiência. O conhecimento é uma capacidade distinta que contribui 

para a melhoria dessa eficiência. 

De acordo com Massingham (2010) pesquisadores afirmam que o conhecimento 

é agora,  o recurso mais valiosos da organização (GRANT, 1996; ZACK1999), no 

entanto, os empregados com conhecimento valioso (Capital Humano) pode levar o 

conhecimento com eles quando saírem da organização, e neste caso o 

conhecimento pode ser único ou difícil de imitar, tornando a substituição difícil. Além 

disso, as taxas de rotatividade de funcionários estão a aumentar (ARTHUR; 

ROUSSEAU, 1996) e muitas vezes, os funcionários não estão sendo substituídos, 

sugerindo uma redução no conhecimento geral da organização, porque o estoque de 

recursos de conhecimento não é reabastecido. E ainda, a idade média da força de 

trabalho está aumentando. Ao longo dos próximos 18 anos, um baby boomer vai 

atingir a idade da aposentadoria a cada 18 segundos (BEAZLEY et al., 2002). Isso 

significa que as organizações estão cada vez mais em risco de perder o capital 

humano valioso. 

 

 

2.2 CAPITAL INTELECTUAL 

 

Uma das maneiras para garantir a vantagem competitiva de uma empresa é 

olhar para o seu Capital Intelectual (CI). O Capital Intelectual é definido por Roos e 

Roos (1997) como a soma dos recursos ocultos da empresa, sendo este de suma 

importância para que a empresa crie vantagens competitivas.  Corrobora Bueno et 

al. (2011), quando aborda que o capital intelectual é reconhecido como acumulação 

de conhecimento que cria valor ou riqueza cognitiva possuída por uma organização, 

formada de ativos intangíveis (intelectuais) ou recursos e capacidades baseados em 

conhecimento, que quando se põem em ação, seguem determinada estratégia, em 

combinação com o capital físico ou tangível, sendo capaz de produzir bens e 

serviços e de gerar vantagens competitivas ou competências essenciais para a 

organização no mercado. 
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A primeira explicação para o conceito do capital intelectual menciona as 

publicações de Stewart (1997) ―Capital Intelectual: a nova riqueza das 

organizações‖, Edvinsson (1994) em seu ―SkandiaReport‖ (1992).  Entretanto, a 

gênese do capital intelectual é relatada por Kendrich (1961) quando afirma que o 

conceito do capital intelectual foi introduzido pela primeira vez no século XIX pelo 

economista alemão F. List (1841), que define como aquele ―que se refere  s ações, 

ou à humanidade, por acumulação dos descobrimentos, invenções, esforços das 

gerações precedentes‖. O CI vem sendo debatido em muitos países desde a década 

de 1990, com o pioneirismo de Sveiby na Suécia, Lev nos EUA, Mouritsen na 

Dinamarca, Roos no Reino Unido, Bontis no Canadá, Andriessen na Holanda, e 

muitos outros em diversos países (EDVINSSON, 2013).  

O Capital Intelectual é o conhecimento que pode ser convertido em valor 

(EDVINSSON; SULLIVAN, 1996). Esta definição é mais ampla e refere-se às 

invenções e ideias, abrangendo conhecimentos gerais, projetos, programas de 

computadores, os processos de dados e publicações. Ele não se limita às inovações 

tecnológicas, ou apenas às formas de propriedade intelectual identificada pela lei 

(por exemplo, patentes, marcas, segredos comerciais). 

Contribuem para o mesmo Bueno; Merino e Salmador (2006) quando 

enfocam que o CI é formado pelos ativos intangíveis, que são um conjunto de 

recursos diferentes de inputs primários como: capital e trabalho, elementos básicos 

de produção e venda de bens e serviços.  É identificado como os serviços fornecidos 

por humanos, tecnologia e capital comercial advindo deles.   

Para estes autores, o CI é a soma integrada do valor dos ativos intangíveis e 

refere-se ao valor contábil dos intangíveis da organização.  Do ponto de vista 

organizacional, o capital intelectual explica a eficácia da aprendizagem 

organizacional e da gestão do conhecimento.  

No Quadro 02 são apresentadas as definições de capital intelectual em ordem 

cronológica, baseado nos estudos de Bueno, Salmador e Merino (2008) e Hsu e 

Wang (2012), compilados por Zarelli e Varvakis (2014). 

 

Quadro 02 - Definição de capital intelectual 

AUTORES DEFINIÇÃO 

List 
(1841) 

O resultado da acumulação das descobertas, invenções, melhorias e 
esforços de todas as gerações que vieram antes de nós (capital 
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intelectual da raça humana). 

Kendrick 
(1961) 

 

O resultado das invenções e das descobertas e difusão do 
conhecimento produtivo. 

Wiig 
(1993) 

Todos os aspectos do conhecimento tácito e explícito, assim como o 
capital estrutural, seja ele explícito ou incorporado em tecnologia, ou 
em outras formas. 

Edvinsson 

(1996) 

O conhecimento que pode ser convertido em valor e pode ser 
entendido como recursos humanos e estrutural. 

Bontis 

(1996) 

A relação de causalidade entre o capital humano, relacional e 
organizacional. 

Bassi 

(1997) 

Todos os tipos de conhecimento relevante e os componentes básicos 
são capital humano, capital estrutural e capital de cliente. 

Brooking 

(1996) 

A combinação de ativos intangíveis que permitem à empresa 
funcionar. 

Bradley 

(1997) 

A habilidade de transformar o conhecimento e os ativos intangíveis em 
recursos criadores de riqueza para as empresas e para países. 

Stewart 

(1997) 

O tecido intelectual que foi formalizado, apreendido e completado para 
dar um ativo com valor agregado. 

Sveiby 

(1997) 

A combinação de ativos intangíveis que geram crescimento, 
renovação, eficiência e estabilidade à organização. 

Roos; Roos 

(1997) 

A soma dos ativos ocultos de uma companhia que não são totalmente 
capturados no balanço contábil, que inclui tanto o que está na cabeça 
da organização, quanto o que resta quando saem. 

Edvinsson; 

Malone 

(1998) 

A posse de conhecimento, experiências aplicadas, tecnologias 
organizacionais, relações com os clientes e competências 
profissionais que proporcionam uma vantagem competitiva no 
mercado. 

Booth 

(1998) 
 

A habilidade de traduzir novas ideias em produtos e serviços. 

OCDE 

(1999) 

O valor econômico de duas categorias dos ativos intangíveis da 
empresa: o capital estrutural ou organizacional e o capital humano. 

Brennan; Connell 

(2000) 

Pode ser pensado como equidade baseada em conhecimento de uma 
companhia. 

Harrison; Sullivan 

(2000) 

Conhecimento que pode ser convertido em perfil 

Petty; Guthrie 

(2000) 

Indicativo do valor econômico de duas categorias (organizacional e 
capital humano) dos ativos intelectuais de uma companhia. 

Lev  

(2001) 

Representa as relações principais, geradoras de ativos intangíveis, 
entre inovação, práticas organizacionais e recursos humanos. 

Heisig; Vorbeck; 
Niebuhr (2001) 

 

Capital intelectual é valioso, ainda que invisível. 

Bueno Representa a perspectiva estratégica da conta e razão dos ativos 
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(2002) intangíveis da organização. 

Pablos 

(2003) 

A diferença entre o valor de mercado da empresa e o valor do livro. 
Recursos baseados em conhecimento que contribui para a vantagem 
competitiva da empresa a partir do capital intelectual 

Rastogi 

(2003) 

A holística ou capacidade metanível de uma empresa de coordenar, 
orquestrar e posicionar os recursos do conhecimento rumo à criação 
de valor em busca de visão futura. 

Mouritsen; 
Larsden; Bukh 

(2005) 

Mobiliza coisas, como empregados, clientes, tecnologia da 
informação, trabalho gerencial e conhecimento. Não pode manter algo 
por si mesmo, uma vez que fornece mecanismos que permitem ativos 
variados ligarem-se em processos produtivos da empresa. 

Subramaniam; 
Youndt 

(2005) 

Capital intelectual é a soma do conhecimento empilhado da empresa 
utilizado para vantagem competitiva. 

Molberg-Jorgensen 

(2006) 

Desde uma perspectiva filosófica, entendido como conhecimento 
sobre o conhecimento, criação de conhecimento e influência do 
mesmo em valor social ou econômico.  

 

Kristandi; 

Bontis 

(2007) 

Recursos estratégicos que permitem criar valor sustentável. Não estão 
disponíveis a um grande número de empresas. Geram benefícios 
potenciais para o futuro. Não podem ser apropriados por outras 
empresas. Não são imitáveis ou substituíveis por outros recursos. Não 
são transferíveis. 

Chong 

(2008) 

Tem sido definido como despesas em anúncios (marketing), 
treinamento, start-up, atividades de P&D, gastos com recursos 
humanos, estrutura organizacional e valores advindos do nome da 
marca, copyrights, patentes, processos secretos, nomes comerciais. 

Zerenler; 
Hasiloglu; 

Sezgin 

(2008) 
 

Estoque total de todos os tipos de ativos intangíveis, conhecimentos, 
capacidades e relacionamentos, etc em nível do empregado e em 
nível organizacional da empresa, e pode geralmente ser dividido em 
três tipos: capital humano, capital estrutural e capital relacional. 

Bueno 

(2008) 

Acúmulo de conhecimento, que cria valor e riqueza cognitiva, 
possuída por uma organização, composta por um conjunto de ativos 
intangíveis e recursos e capacidades baseadas em conhecimentos 
que, quando são colocados em ação, seguem determinada estratégia, 
em combinação com o capital tangível, sendo capaz de produzir bens 
e serviços e gerar vantagens competitivas ou competências essenciais 
para a organização em seu mercado 

Kim; Kumar 

(2009) 

É a mistura dos recursos humanos, estrutural e relacional de uma 
organização.  

 

Artsberg; 
Mehtiyeva 

 (2010) 

Ao explorar a prática de CI em um contexto de tomada de decisão, ele 
propicia respostas aos apelos para maior entendimento da prática de 
gestão de intangíveis. 

Direction Générale 
de la Politique 

Stratégique 
Industrie, Canadá 

 (2011) 

A diferença entre o valor de uma empresa no mercado e o custo de 
reposição de seus ativos. 

Bueno 

(2011) 
 

Representa a perspectiva estratégica e a ―conta razão‖ dos 
intangíveis na organização.  
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Fonte: Adaptado de Zarelli e Varvakis (2014), baseado em Bueno e Salmador (2006); Hsu e Wang 

(2012). 

 

Observando-se as definições apresentadas, pode-se caracterizar o capital 

intelectual como o conjunto de ativos intangíveis de uma organização, reconhecido 

como recurso baseado no conhecimento e composto pelos capitais humano, 

estrutural, relacional e social sendo capaz de produzir bens e serviços e gerando 

vantagens competitivas ou competências essenciais para a organização. 

 

2.2.1 Modelos e componentes/elementos/dimensões do capital intelectual 

 

O conceito de capital intelectual recebeu muita atenção nos últimos anos, no 

entanto, existe uma carência de consenso quanto aos seus componentes (HUANG; 

LUTHER; TAYLES, 2007). Então a gestão do capital intelectual e a busca em 

estabelecer padrões para mensurá-lo vêm a oferecer alternativas, uma vez que tais 

modelos utilizam componentes de capital intelectual. Apresentam-se abaixo alguns 

dos modelos de CI, com os seus respectivos autores: 

 Edvinsson e Sullivan (1996) definem capital intelectual como o 

conhecimento que pode ser transformado em valor. E o dividiram em dois 

outros capitais: 1) humano e 2) estrutural. O capital humano (1) é dividido 

em dois subcomponentes. O primeiro é chamado recursos humanos (1.1) 

e é definido como a capacidade de cada funcionário em solucionar os 

problemas dos clientes, o que inclui experiência, habilidades e 

conhecimentos. O segundo denominado ativo intelectual (1.2) são a fonte 

de conhecimento que pode ser comercializado pela empresa, como 

tecnologias, processos, programas de computadores e invenções.  

 Edivinsson; e Malone (1997). Este modelo teve como base o modelo de 

Edvinsson; Sullivan (1996), ampliando a dimensão de capital estrutural. O 

Edvinsson 

(2013) 

O CI é derivado de ideias sobre o valor da cabeça, capacidades 
futuras de ganhos, com base no capital humano, bem como 
organizacional, estrutural e capital relacional. 

Chiucchi; Dumay 

(2015) 

Pode ser usado como um catalisador, encorajando indivíduos 
dentro de uma rede de capital intelectual, a participar e considerar 
como representar e gerir o CI alinhado aos interesses individuais e 
organizacionais.  
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modelo trata o capital intelectual como sendo a soma dos ativos imateriais. 

Divide-o em capital humano e estrutural. O capital humano é caracterizado 

pelas características individuais de cada funcionário: capacidade, 

criatividade, conhecimento e experiências individuais. O capital estrutural é 

a capacidade organizacional utilizada para transmitir e armazenar o capital 

intelectual. Dentro do capital estrutural estão incluídos o capital de 

clientes, que trata do relacionamento da organização com os clientes, e o 

capital organizacional, que trata dos investimentos em instrumentos que 

agilizam o fluxo do conhecimento pela organização. O capital 

organizacional é subdivido em capital de processos, definido como sendo 

o conjunto de processos e programas direcionados aos empregados e 

capital de inovação, sendo este a capacidade de inovar e renovar, 

colocando novos produtos no mercado.  

 Roos&Roos (1997) Estes autores, definem o capital intelectual como a 

soma dos recursos ocultos da empresa, sendo este de suma importância 

para que a empresa crie vantagens competitivas. Dividiram o capital 

Intelectual em três outros capitais: 1) humano, 2) relacional e do cliente e 

3) organizacional. O capital humano, por sua vez, é subdividido em 

motivacional, de habilidades, de tarefa e de conhecimento. O capital 

relacional e do cliente é subdividido em capital de relacionamento com o 

cliente, de relacionamento com fornecedores, de relacionamento com 

canais de parceria e de relacionamento com investidores. O capital 

organizacional é separado em renovação de negócios e desenvolvimento 

de capital e capital de processos de negócios. Estes, por sua vez, também 

sofrem divisões. O primeiro é separado em especialização, processo de 

produção, novos conceitos, marketing e venda e novas formas de 

cooperação. Já o segundo, em fluxo de informação, fluxo de produtos e 

serviços, fluxo de caixa, formas de cooperação e processos estratégicos.  

 Wiig (1997) O capital intelectual consiste nos ativos criados por meio de 

atividades intelectuais que vão desde a aquisição de conhecimentos até a 

criação de valiosos relacionamentos. E este é dividido em capital humano 

e estrutural. O capital humano consiste na competência e capacidade de 

cada funcionário e o estrutural consiste no resultado das atividades 

intelectuais em dados e bases de conhecimento, documentos e etc. O 
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capital estrutural é subdividido em capital do cliente, caracterizado pelo 

relacionamento da empresa com o cliente, e capital organizacional, ativos 

de conhecimento agregado às áreas de processo e inovação. O capital 

organizacional é dividido em capital de inovação, que consiste em 

conhecimento explícito e ativos intelectuais,  difíceis de identificar tal como 

uma cultura positiva, e capital de processos, que consiste na criação de 

processos, tanto na estrutura organizacional, quanto nas práticas de 

gestão, sistemas, procedimentos. Finalmente, o capital de inovação é 

separado em propriedade intelectual (inovações, patentes, tecnologia) e 

bens imateriais (cultura, imagem da empresa). 

 Stewart (1997). Este autor destaca que os talentos dos funcionários, a 

eficácia de seus sistemas gerenciais e o caráter de seus relacionamentos 

com os clientes constituem o capital intelectual, que é constituído pelo 

capital humano, estrutural e do cliente. O capital humano é a capacidade 

necessária para que os indivíduos ofereçam soluções aos clientes, sendo 

a fonte de inovação e renovação. O estrutural embala o capital humano e 

permite seu uso na criação de valor entre a empresa. Já o capital do 

cliente é o valor dos relacionamentos de uma empresa com as pessoas 

com quem faz negócio. Sendo assim, o capital intelectual não é criado a 

partir de partes distintas de capital humano, estrutural e do cliente, mas do 

intercâmbio entre eles.  

 Sveiby (1997). Os ativos invisíveis constantes no balanço patrimonial de 

uma organização constituem o capital intelectual e podem ser 

classificados como: competência do funcionário, estrutura interna e 

estrutura externa. A competência do funcionário consiste em agir em 

diversas situações para criar ativos tangíveis e intangíveis. A estrutura 

interna é formada por patentes, conceitos, modelos e sistemas 

administrativos. A estrutura externa é formada tanto pelas relações com 

clientes e fornecedores quanto pelas marcas, reputação e imagem da 

empresa.  

 Kaplan; Norton (1997: 2004). Os ativos intangíveis de uma empresa são a 

fonte definitiva de criação de valor sustentável. Podem ser classificados 

em três categorias: capital humano, capital da informação e capital 

organizacional, que devem estar integrados uns aos outros e não podem 
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ser medidos de maneira separada e independente. O capital humano 

representa a capacidade dos empregados de executar os processos 

internos críticos para o sucesso da organização. Abrange competências 

estratégicas, tais como: talento, habilidades e conhecimentos necessários 

para executar as atividades requeridas. O capital da informação fornece 

infraestrutura vital e aplicações estratégicas de tecnologia da informação 

que contemplam o capital humano para a promoção de desempenho 

notável dos temas estratégicos. Finalmente, o capital organizacional é a 

capacidade da organização de mobilizar e sustentar o processo de 

mudança necessário para executar a estratégia. É dividido em cultura, 

liderança, trabalho em equipe e alinhamento.  

 Bontis (1999). Este autor considera que o capital intelectual é o estoque de 

conhecimento de uma empresa. É dividido em três subdomínios: capital 

relacional, estrutural e humano. O capital humano é definido como a união 

da herança genética, da educação, das experiências e das atitudes 

pessoais e profissionais em um nível individual, sendo fonte de inovação e 

renovação estratégica. O capital relacional representa a capacidade que 

uma empresa tem em se relacionar com seus clientes, fornecedores e o 

conhecimento de mercado, dos impactos governamentais ou industriais. O 

capital estrutural permite que o capital intelectual seja medido em um nível 

organizacional e tem como essência o conhecimento incorporado dentro 

das rotinas de organização. Vale ressaltar que, ao contrário da maioria dos 

autores, Bontis (1999) não inclui patente e outras propriedades intelectuais 

no capital intelectual.  

 Bontis et al. (1999) O capital intelectual é o conjunto de recursos 

intangíveis de uma organização. É dividido em capital humano e estrutural. 

O capital humano combina os conhecimentos, habilidades e experiências 

do indivíduo que dão um diferencial à organização. São os recursos 

intangíveis embasados nos membros, que podem ser divididos em três 

recursos principais: competência, agilidade intelectual e organização. O 

capital estrutural é o que a empresa possui e adquire com cada 

funcionário - o conhecimento embasado nas rotinas da organização. É 

dividido em relacionamentos (fornecedores, clientes), organização 
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(estrutura, cultura, rotinas) e renovação e desenvolvimento, onde constam 

os projetos futuros.  

 Francini (2002) O capital intelectual é o capital originário do conhecimento 

responsável pelo sucesso da empresa, formado por ativos não financeiros, 

ocultos e invisíveis. É resultado da soma do capital humano e do capital 

estrutural. O capital humano é consequência direta do somatório das 

especialidades e habilidades de seus empregados, e, portanto, não 

pertence à empresa. Engloba o conhecimento, a experiência, o poder de 

inovação e a habilidade de cada funcionário. Já o capital estrutural 

pertence à empresa, e é composto por todos os processos internos e 

externos que existem dentro da empresa e entre ela e seus parceiros e 

pelos relacionamentos com fornecedores, clientes e outros parceiros 

envolvidos. É então dividido em capital de processos, de relações e de 

inovação, que é uma consequência direta da cultura da empresa e sua 

capacidade de criar conhecimento. 

 Bueno (2002a; 2002b) Bueno se baseia no ―Modelo Intelect‖, apresentado 

no Euroforum em 1998, e define o capital intelectual como o conjunto de 

ativos de uma sociedade que geram valor para a empresa no futuro. 

Afirma que o capital intelectual é dividido em capital humano, estrutural e 

relacional. O capital humano refere-se ao conhecimento pertencente aos 

membros da empresa que são úteis para a mesma. O capital estrutural é 

entendido como o conjunto de conhecimentos estruturados, tratando dos 

sistemas de informação e comunicação, da tecnologia disponível, das 

patentes. O capital relacional refere-se ao conjunto de relações mantidas 

pela organização com os agentes a sua volta. Bueno (2002a), se restringe 

a falar apenas sobre capital relacional. É definido como o conjunto de 

relações que uma instituição mantém com os agentes ao seu redor. Tem 

como principais elementos intangíveis as relações da empresa com os 

clientes. As alianças estratégicas, as relações com os demais agentes 

externos e as análises dos competidores e provedores também são 

considerados pelo autor elementos importantes do capital relacional. 

Focando no capital humano, Bueno (2002b) afirma que o mesmo pode ser 

dividido em cinco elementos: tipo de pessoa, suas competências, sua 

motivação, a capacidade de aprender em equipe e a capacidade de 
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integração de novas pessoas, que coletam os aspectos essenciais do que 

se entende por capital humano. Podem também ser avaliados por meio 

dos seguintes indicadores: capacidade de trabalhar em equipe, 

capacidade de liderança, flexibilidade para se adaptar às mudanças e às 

novas tecnologias e, por fim, o nível de criatividade. Ambas as publicações 

deste autor descrevem o mesmo modelo.  

Levando em consideração que o ―estoque de conhecimento‖ da empresa 

provavelmente sofre perda, em particular, relacionada ao seu capital humano e 

capital relacional (DURST; WILHELM, 2012) e que a perda de capital humano 

impacta diretamente a perda do CI, é necessário compreender a estrutura e 

composição do CI. No Quadro 03 são apresentados os componentes do capital 

intelectual de acordo com diferentes autores. 

 

Quadro 03 - Componentes do Capital Intelectual e seus autores. 

AUTOR DIMENSÃO 

EDVINSSON;SULLIVAN, 

1996 

Capital humano: recursos humanos  

Capital estrutural: ativos intelectuais 

EDVINSSON; MALONE, 

1997; WIIG 1997 
Capital humano  

Capital estrutural: capital de clientes e capital organizacional 

ROOS; ROOS, 1997 

Capital humano  

Capital organizacional  

Capital relacional e do cliente  

SAINT-ONGE, 1996; 

BONTIS, 1998; 

STEWART, 1997 

Capital humano  

Capital estrutural  

Capital do cliente 

BONTIS, 1999; 

BUENO et al. 2003; 

RODRIGUES et al. 2009; 

MALAVSKI et al. 2010; 

BUENO et al. 2011 

Capital humano  

Capital estrutural  

Capital relacional 

SVEIBY, 1997 

Competência do funcionário   

Estrutura interna  

Estrutura externa 

VAN BUREN, 1999 

Capital humano  

Capital de inovação  

Capital de processos  

Capital cliente 

FRANCINI 2002 
Capital humano 

Capital estrutural 

MARTÍN DE CASTRO; 

GARCÍA MUIÑA, 2003 

Capital humano  

Capital tecnológico  

Capital organizacional  

Capital relacional 
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KAPLAN E NORTON 1997, 

2004 

Capital humano 

Capital organizacional  

Capital informacional  

CHEN, ZHU; XIE, 2004 

Capital humano  

Capital estrutural  

Capital cliente  

Capital de inovação 

YOUNDT; SUBRAMANIAM 

,2005 

Capital humano  

Capital organizacional 

Capital social 

MASSINGHAM, 2008 

Capital social 

Capital relacional 

Capital estrutural 

Capital humano  

SECUNDO et al., 2010 

Capital relacional  

Capital organizacional  

Capital humano  

Fonte: Adaptado de Machado (2014), Ferenhof; Bialecki; Selig (2013) e Coser (2012) 

 

Como observado no Quadro 03, os primeiros autores, como EDVINSSON 

(1996), começaram dividindo o capital intelectual em humano e estrutural. Para Roos 

e Roos (1997) já era incluso o de cliente e o relacional. Bontis (1999) já define como 

capital humano, estrutural e relacional. 

 

2.2.1.1 Capital estrutural 

 

Ferenhof; Bialecki; Selig (2013) apresentaram os modelos estudados em 

forma de linha do tempo, ajudando no entendimento das fontes de inspiração dos 

modelos, evolução de conceitos, descarte de conceitos prévios, dentre outros 

fatores, que foram levados em conta no momento de análise. Os mesmos 

apresentam que o capital intelectual é composto pelos seguintes constructos de 

segunda ordem: capital estrutural, capital humano, capital relacional e capital social, 

conforme seguem descritos. 

 

2.2.1.2 Capital Humano 

 

Para Bontis (1999) a composição do capital estrutural e as estruturas da 

organização podem ajudar os funcionários no apoio em sua busca por desempenho 

intelectual. Um indivíduo pode ter um alto nível de inteligência, mas se a organização 
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tem sistemas pobres e rotinas que permitam controlar suas ações, o patrimônio 

intelectual global não atingirá o seu pleno potencial.  

O Capital Estrutural (CE) é responsável por manter a organização 

funcionando composto de ativos tangíveis e intangíveis, e se estabelece por meio 

dos constructos de terceira ordem: capital de inovação, capital de processos, capital 

tecnológico e organizacional (FERENHOF, 2015). 

Uma organização com forte capital estrutural terá uma cultura de apoio que 

permite aos indivíduos experimentar coisas, de falhar, de aprender, e tentar 

novamente. O capital estrutural permite como capital intelectual pode ser medido e 

desenvolvido em uma organização. Sem o capital estrutural o capital intelectual da 

organização seria só capital humano. Esta composição contém elementos de 

eficiência, tempo de transação, inovação nos processos e acesso à informação para 

a codificação em conhecimento. Ele também suporta elementos de minimização de 

custos e maximização do lucro por empregado. Capital estrutural é o elo crítico que 

permite que o capital intelectual seja medido em um nível organizacional (BONTS, 

1999). 

Para Bueno et al. (2012) o capital estrutural é divido em capital organizativo e 

capital de negócio. No Quadro 04 são apresentados conceitos sobre o capital 

estrutural e seus autores. 

 

Quadro 04 - Capital Estrutural 

CAPITAL ESTRUTURAL AUTORES 

Q
u
e

 

• Todo intangível humano na 

organização,  

-Conhecimento e know-how, 

coletivamente, 

• Os ativos intangíveis que 

estruturam e 

operam o negócio da empresa: 

- Conhecimento, 

- Habilidades, 

- Experiências, 

- Informação, institucionalizada, 

codificada. Usado por: bases de 

dados, patentes, manuais, 

estruturas, sistemas, rotinas e 

Processos (organogramas), 

procedimentos operacionais, a 

propriedade intelectual. 

Bontis, 1999;  

Edvinsson; Malone, 1997;  

I.A.D.E., 2001; 2003;  

Roos et al., 1997;  

Saint Onge, 1996;  

Stewart, 1998;  

Youndt et al., 2004) 
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- Procedimentos e protocolos, 

- Rotinas, 

- A evolução tecnológica e os 

esforços, 

- Estrutura, 

- Estratégia 

- Ferramentas e filosofia 

operacional, 

- Os processos de trabalho, 

- Técnicas e programas, 

- Os canais de comunicação, 

- Estratégias de resolução de 

problemas entre os grupos 

- Os sistemas de controle, 

- Operações de sistema técnico 

da  

Companhia, 

- A cultura corporativa e valores 

culturais.  

-A capacidade para a renovação 

e os resultados, inovação 

(direitos comerciais protegidos, 

propriedade intelectual). 

Fonte: Rodrigues et al. (2009) 

 

Rodrigues et al. (2009) destacam em seu Quadro que capital estrutural é o 

conhecimento e informação institucionalizada na empresa codificada por meio de 

uso de bases de dados, patentes, manuais, estruturas, sistemas, rotinas e 

processos, procedimentos operacionais e a propriedade intelectual. De fato, as 

empresas precisam de sistemas de organização e controle, e por mais que pareça 

ser algo burocrático se faz necessário para a organização da empresa. Sempre que 

existirem dúvidas as pessoas terão procedimentos e protocolos e rotinas 

documentadas. 

 

2.2.1.3 Capital Relacional 

 

O capital humano (CH) tem sido pesquisado e aplicado a diversos contextos 

sociais e de negócios, incluindo carreira individual, salário, rendas, promoções no 

trabalho e transferências. Apresentado por Ferenhof (2015) é responsável por 

conduzir os demais capitais e se estabelece pelos seguintes constructos de terceira 

ordem: motivação, relacionamento interpessoal, conhecimentos, habilidades e 

atitudes.  



44 
 

Os atributos de capital humano podem ser entendidos como a educação, 

experiência, conhecimento e habilidades das pessoas. Tem-se argumentado que 

esses são recursos críticos para o sucesso em empresas  (UNGER et al., 2011). A 

teoria sobre CH também tem sido utilizada para explicar efeitos macro, tais como o 

desempenho em nível de grupo ou da empresa e o surgimento de novos negócios 

(BARNIR, 2012). 

As variáveis e indicadores do capital humano proposto por Bueno et al. (2012) 

indicam os meios pelos quais é possível analisar ou até mesmo medir o capital 

humano. Observa-se que diversos dos aspectos apresentados podem ser utilizados, 

com alguma adequação, para avaliar o capital intelectual nas empresas. No Quadro 

05 abaixo serão apresentados conceitos sobre o capital humano e seus autores. 

 

Quadro 05 - Capital Humano 

CAPITAL HUMANO AUTORES 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
 O

  
 q

u
e

 

Todo o conhecimento humano da 

empresa: 

• habilidades, 

• conhecimento, 

• capacidades de indivíduos e grupos, 

• talento e know-how; 

• atitude, 

• conduta 

• motivação, 

• desempenho e ética das pessoas, 

• agilidade intelectual, 

•competências e experiência dos 

funcionários e gerentes, 

• valores, 

• atitudes, 

• habilidades, 

• criatividade e inovação 

• satisfação e fidelidade. 

Bontis; Fitz-enz, 2002;  

Davenport et al., 2003;  

Edmonson, 1999;  

Edvinsson; Malone, 1997; 

 I.A.D.E., 2003;  

Kaplan; Norton, 1999;  

Roos et al., 1997 

Q
u
e
m

  

Os trabalhadores que são considerados 

peritos, especialistas: 

• A equipe de elite 

• Líderes 

Bontis, 2001;  

Stewart, 1998;  

Sveiby, 1997 

Fonte: Rodrigues et al. (2009). 

 

De acordo com Barnir (2012), nas empresas o capital humano é composto 

pelas habilidades específicas para o desempenho da tarefa. O capital humano em 

geral supera a sua própria capacidade de aprender e adquirir conhecimentos de 
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diferentes áreas, para transferir essas habilidades para todas as áreas e 

seguimentos das empresas, e para aprender com sucesso de novas habilidades. 

 

2.2.1.4 Capital Social 

 

Os autores Ferenhof, Bialecki e Selig (2013) apresentam mais um 

componente do capital intelectual, o capital social. Os autores destacam que o 

capital social é composto por ações sociais e interações sociais. O capital social de 

acordo com Ferenhof (2015) é responsável pelo relacionamento da empresa, mas 

também com a sociedade como um todo, e se estabelece pelos seguintes 

constructos de terceira ordem: ações sociais e interações sociais.  

Na visão dos autores, o capital humano, estrutural, relacional e social é um 

acelerador do capital intelectual. Eles também destacam a relação do CI com a 

gestão do conhecimento, lições aprendidas, gestão por processos, gestão da 

informação e comunicação, gestão de projetos e gestão da inovação. 

Devido à importância do capital intelectual e à sua relação direta com a 

competitividade das organizações, se destaca que há a necessidade de gerir os 

conhecimentos contidos no capital intelectual de forma que se agregue valor, ou 

seja, eliminando a perda de conhecimento, evitando a diminuição do Capital 

Intelectual da empresa. 

 

 

2.3 A PERDA DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Para Delong (2004, p.21) ―a perda do conhecimento significa a capacidade 

diminuída para uma tomada de decisão ou ação efetiva em um contexto 

organizacional específico‖. Durst (2012) aborda a perda de conhecimento como 

escassez de capacidade referindo-se ao volume de negócios, ou seja, os indivíduos 

se aposentarem, mudarem para outra organização ou deixarem uma organização 

devido a outras razões, sendo que muitas vezes não há ninguém na organização 

experiente e qualificado o suficiente para substituí-los.  

A perda de conhecimento pode ocorrer em nível individual, grupo ou níveis 

organizacionais, e têm efeitos esperados ou inesperados, podendo ter impactos 

materiais ou imateriais criando custos imediatos ou diferidos (DeLONG, 2004).  
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De acordo com Daghfous (2013) quando se trata da questão de perda de 

conhecimento, a maioria das empresas não tem uma abordagem sistemática e são 

poucas as abordagens utilizadas. Além disso, apesar do significado aparente de 

empregados (incluindo gestores) para as organizações, é ainda observável que a 

força de trabalho é considerada como facilmente substituível (GEISLER, 2007).  

 Para Jennex (2014) a probabilidade de ocorrer à perda de conhecimento está 

relacionada ao fator humano, e as perdas de fontes de conhecimento humano 

ocorrem de várias maneiras, por exemplo, aposentadoria, volume de negócios, 

deficiência, ou mudança de emprego (dentro da mesma empresa). Os fatores que 

influenciam a probabilidade de perda de conhecimento incluem a idade, a saúde, a 

singularidade de habilidades e conhecimento, a demanda por habilidades e 

conhecimentos, e anos de serviço. 

Considerando-se que o conhecimento é a seiva de uma organização e que os 

gerentes de conhecimento e de informação têm um papel fundamental a 

desempenhar na manutenção do conhecimento que é usado e mantido em suas 

organizações, qualquer restrição ou obstrução ao fluxo de conhecimento pode 

causar falha parcial ou total do sistema organizacional. Do mesmo modo, qualquer 

restrição ou obstrução ao fluxo de conhecimento dentro da cadeia de suprimentos 

de uma organização, incluindo suas parcerias de negócios e relações com os outros, 

pode causar uma falha parcial ou total do ambiente organizacional em que opera 

(WARD; WOOLER). 

De acordo com Delen e Hawamdeh (2009) a perda de conhecimento dentro 

da organização pode acontecer como resultado de muitos fatores internos e 

externos.  Alguns desses fatores incluem aposentadorias, demissões, reestruturação 

ou mesmo terceirização. Empresas de todo o mundo estão enfrentando problemas 

associados a um envelhecimento da população ativa. Uma das questões mais 

importantes é a forma como o conhecimento de uma força de trabalho que está 

perto da aposentadoria pode ser efetivamente transferido para as gerações menos 

experientes (JARMO; AHONEN, 2014).  

Alguns estudos indicam a preocupação com os diversos fatores que podem 

levar à perda de conhecimento, conforme exposto no Quadro 06. 
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Quadro 06 - Tipos de perdas de conhecimento e seus contextos. 

FATORES DE 

PERDA 
AUTORES DESCRIÇÃO 

Aposentadoria 
Stam 

(2003) 

Combinando as consequências temporárias de envelhecimento 

(fuga de cérebros e lacuna de talentos) e as suposições falsas 

sobre as capacidades dos trabalhadores mais velhos 

(trabalhadores mais velhos contribuir negativamente para o 

desempenho de uma empresa), o envelhecimento atual da 

população ativa revela dois principais riscos para as 

organizações e gestão: subutilização dos trabalhadores mais 

velhos, e perda de conhecimento. 

Aposentadoria 
Dursun 

(2009) 

Uma das formas de minimizar a perda do conhecimento é 

aumentar a captura de conhecimento e reuso dentro da 

organização.A perda de conhecimento dentro da organização 

pode acontecer como resultado de muitos fatores internos e 

externos. Alguns desses fatores incluem aposentadorias, 

demissões, e reestruturação ou mesmo terceirização das 

atividades. 

Aposentadoria 
Bleich 

(2009) 

Com o envelhecimento da força de trabalho de enfermagem e a 

esperada aposentadoria de um grande número de enfermeiros 

experientes na próxima década, o conhecimento perdido vai 

impactar sobre o desempenho organizacional. 

Aposentadoria 
Delen 

(2009) 

A perda de conhecimento dentro da organização acontece como 

resultado de muitos fatores internos e externos. Alguns desses 

fatores incluem aposentadorias, demissões, e reestruturação ou 

mesmo terceirização. 

Aposentadoria 
Levy 

(2011) 

A pesquisa questiona o desafio de como as organizações podem 

minimizar a perda de conhecimento importante, enquanto 

experimenta altos níveis de aposentados. A pesquisa tem como 

objetivo sugerir um Quadro de iniciativas de retenção de 

conhecimento nas organizações. 

Aposentadoria 
Connel 

(2012) 

A quantidade de conhecimento perdido a cada ano é 

apresentada no aumento de aposentadorias, separações 

voluntárias e mortes. 

Aposentadoria 

Wells-Leoley 

(2014) 

 

Cinco principais desafios surgiram das discussões sobre a perda 

de conhecimento institucional:  compromissos com cuidados de 

dependentes, aumento da saúde e problemas de segurança, um 

conflito de gerações, e a falta de conhecimentos tecnológicos 

entre os trabalhadores mais velhos. 

Aposentadoria 

Savolaine; 

Ahonen 

(2014) 

Empresas de todo o mundo estão enfrentando problemas 

associados a um envelhecimento da população ativa. Uma das 

mais importantes destas questões é a forma como o 

conhecimento de uma força de trabalho que pode estar perto de 

aposentadoria pode ser efetivamente transferido para as 

gerações menos experientes 

Aposentadoria 
Joe et al. 

(2013) 

Ao identificar os diferentes tipos de conhecimento dos 

especialistas mais velhos, as organizações são capazes de 
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perceber o potencial de reter o conhecimento dentro da 

organização.  

Rotatividade 
Deghghani 

(2009) 

A retenção do conhecimento é um tema que surge em muitas 

discussões da gestão do conhecimento, devido principalmente à 

preocupação de como manter o conhecimento dos empregados 

que estão se aposentando, passando a novos postos de trabalho 

ou de outra forma deixando assim a empresa. 

Rotatividade 
Ward; Wooler 

(2011) 

O impacto dos cortes orçamentais, o encerramento de postos, 

redundâncias voluntárias e obrigatórias atuam como barreiras 

nas restrições ou bloqueios para o fluxo de conhecimento. 

Rotatividade 
Martins; Meyer 

(2012) 

Uma abordagem multidisciplinar com foco em gestão do 

conhecimento e comportamento organizacional surgiu para 

desenvolver um modelo teórico que identifica os fatores 

organizacionais e comportamentais a serem considerados na 

abordagem das questões relacionadas com a perda de 

conhecimento. 

Rotatividade 
Jennex 

(2014) 

O artigo fornece um processo que vai auxiliar os gestores na 

tomada decisão de melhores estratégias, buscando recursos 

para capturar o conhecimento dos indivíduos que partem.  

Rotatividade 
Durst; Wilhelm 

(2013) 

Este trabalho busca propor e discutir uma ferramenta de gestão 

do conhecimento, que foi projetada para permitir que pequenas e 

médias empresas (PME) obtenham informações sobre a 

concentração de conhecimentos relevantes com certos 

indivíduos, respectivamente, em determinados departamentos. A 

ferramenta de gestão do conhecimento auxilia pequenas 

empresas para calcular um "conhecimento de risco", que lhes dá 

uma melhor compreensão dos conhecimentos críticos da 

organização e os que estão se tornando críticos. 

Terceirização 
Norman 

(2004) 

Com os parceiros mais confiáveis, as empresas têm menos 

proteção do conhecimento e tendem a adquirir mais 

conhecimento, e perder menos conhecimento, e saírem mais 

satisfeitas. Alianças patrimoniais estão associadas a níveis mais 

baixos de perda de conhecimento e níveis mais elevados de 

satisfação. 

Terceirização 
Cha et al. 

(2009) 

Embora as empresas que terceirizam as atividades possam 

realizar economias significativas de custos, ao longo do tempo as 

empresas também podem perder grande parte da experiência e 

do conhecimento que muitas vezes é acumulado durante a 

execução das atividades. 

Terceirização 

Alaranta; 

Jarvenpaa 

(2010) 

Embora a terceirização permita as organizações e clientes a 

colherem muitos benefícios, uma questão cada vez maior é a e 

as perdas de capacidades e competências internas críticas no 

cliente e organizações ramificações de tal perda. 

Terceirização 
Freeze; Sem 

(2007) 

Explorar o potencial impacto do conhecimento no processo de 

terceirização em relações interorganizacionais e posteriormente 

investigar a estrutura de gestão adequada. 

Estas dificuldades incluem a identificação adequada dos 
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processos de conhecimento que podem ser terceirizados e a 

necessidade de restringir a perda de conhecimento. 

Terceirização 

Durst; 

Ferenhof 

(2014) 

A perda de conhecimento e a escassez de capacidade referem-

se principalmente ao volume de negócios, ou seja, os indivíduos 

que se aposentam ou mudam para outra organização, ou deixam 

uma organização devido a outras razões, e não há ninguém na 

organização experiente e qualificado o suficiente para substituí-

los. 

Terceirização 
Parker 

(2014) 

Quando o conhecimento de propriedade valiosa que pertence à 

nova empresa é injustamente usado por um parceiro de aliança, 

ou o empregado que deixa a empresa, ele pode ser considerado 

como uma forma de comportamento oportunista pelo parceiro de 

aliança, ocorrendo riscos de perda de conhecimento. 

Reestruturação/ 

Mudança 

Organizacional 

Treleaven; 

Sykes 

(2005) 

Profissionais de desenvolvimento da organização, consultores e 

líderes precisam levar em conta tanto a natureza emergente da 

própria mudança como reorganizar-se em torno da gestão 

corporativa, pois se não levarem em conta estas questões, 

podem perder o conhecimento organizacional. 

Reestruturação/

Mudança 

Organizacional 

Scalzo 

(2006) 

O estudo aponta neste caso, para algumas importantes lições 

práticas e ações que podem servir como um modelo para a forma 

de gerir a mudança organizacional radical e preservar os 

aspectos do conhecimento tácito e explícito de memória 

organizacional. 

Reestruturação/ 

Mudança 

Organizacional 

Carty 

(2007) 

Analisa as causas de perda do conhecimento de uma empresa 

passando por um processo de mudança radical. 

Reestruturação/ 

Mudança 

Organizacional 

Dagfous 

(2013) 

O estudo sugere que as organizações devem manter e difundir o 

conhecimento arquitetônico, melhorando a coordenação 

estratégica entre as unidades, e desenvolvendo capacidades 

existentes por meio de diferentes estratégias de redes e redes 

mais eficazes, transformando esses recursos em rotinas 

organizacionais eficazes para mitigar a perda de conhecimento e 

aumentando a retenção do conhecimento. 

Reestruturação/ 

Mudança 

Organizacional 

Shankar 

(2013) 

A agilidade de desenvolvimento de novos produtos é regida pela 

eficácia e eficiência da informação e da habilidade da gestão de 

conhecimento de uma organização. Neste ambiente dinâmico em 

rápida mudança, a gestão e prevenção de perda de 

conhecimento pode ser um fator determinante do sucesso de 

uma organização. 

Fusão e 

Aquisição 

Parker 

(2014) 

 

Uma revisão da literatura indica que o estudo da gestão de curto 

prazo, com foco nas relações entre as empresas no processo de 

fusão e aquisição tem sido negligenciado, além disso, embora 

tenha havido extensa análise de aquisição de conhecimento, tem 

havido a perda de conhecimento dentro dessas relações entre as 

organizações. 

Fusão e 

Aquisição 

Ranft; Lord 

(2007) 

A perda de funcionários-chave é vista como um desafio sério 

para o sucesso da fusão e aquisição. Muito conhecimento deixou 

a empresa durante o processo de implementação da aquisição. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Scalzo,%20N%20J&field1=Contrib
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Fonte: Revisão Sistemática de Literatura (2013; 2014; 2015) 

 

A partir dos conceitos apresentados pelos autores, os principais fatores que 

levam a perda de conhecimento organizacional são aposentadoria, rotatividade, 

reestruturação/mudança organizacional, terceirização e fusão e aquisição, conforme 

apresenta a Figura 01. 

Figura 01 - A perda de conhecimento organizacional e seus fatores. 

 
Fonte: Revisão Sistemática (2013; 2015) 

E as categorias apresentadas pelos autores, apontadas como responsáveis pela 

perda do conhecimento organizacional devido a sua inexistência, são a  

preservação/retenção  do conhecimento, a qualificação da equipe, a memória 

organizacional, o banco de dados, a estrutura de TI, a fluxogramação e 

documentação, a subutilização do conhecimento, a  mudança  radical, a estrutura de 

redes de informação, a gestão corporativa, a proteção do conhecimento, a 

identificação do conhecimento crítico, a transferência/fluxo e aquisição do 

conhecimento e a captura e reuso do conhecimento. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados nesta 

tese. Apresenta a caracterização da pesquisa, o contexto, o método utilizado, o 

modelo de análise que serviu de orientação na elaboração dos instrumentos e as 

técnicas de coleta e de análise dos dados. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa em pauta é de natureza descritiva. A pesquisa descritiva tem por 

objetivo descrever a realidade da forma como se encontra sem a pretensão de 

modificação desta realidade (RICHARDSON, 1989). Assim a pesquisa é descritiva 

quando procura descrevere analisar a convergência dos fatores e das categorias 

relacionadas a perda de conhecimentodiscutidas na literatura (aposentadoria, 

rotatividade, reestruturação e terceirização) com os identificados pelos gestores da 

empresa CELESC. 

Nesta direção, a natureza da pesquisa é qualitativa, refletindo na definição do 

problema e no objetivo geral. Vários pontos levados em conta no desenvolvimento 

da tese são ratificados pelos estudiosos da área (GODOI, 1995; CRESWEL, 2009; 

MARTINS, 2012), dentre os quais podem ser citados:  

 

a) Adoutoranda coletou pessoalmente os dados por meio de exame de 

documentos, de observação do comportamento ou de entrevista com os 

participantes da organização, sem, no entanto, fazer uso de 

questionários;  

b) A pesquisa realizada acerca dos fatores promotores de perda de 

conhecimento está baseada em distintas tradições metodológicas de 

questionamento;  

c) A realidade objetiva complementada pela subjetiva dos pesquisados e da 

doutorandafoi relevante e contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa. 

Isto porque, a doutoranda procurou obter informações sobre a perspectiva 

dos indivíduos, bem como interpretar o ambiente em que a problemática 
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aconteceu, considerando que o ambiente natural dos indivíduos é o 

ambiente de pesquisa. O doutorando visitou a organização pesquisada 

fazendo observações e, sempre que possível, coletando evidências. . 

 

3.2 REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

A revisão sistemática seguiu as seguintes as etapas, tanto na identificação 

das palavras-chave como nas buscas nas bases de dados, filtragem das publicações 

e coleta das ideias centrais da produção analisada.Aspalavras-

chaveforamidentificadaspormeio da leituraexploratória, obtendo-se 

quinzetermosassociados à perda de conhecimento, como segue: absent, absorbed, 

abstracted, bereavement, confusion, damage, deep, deprivation, disappeared, 

ecstatic, forfeiture, forget, gone, leakage, lost; loss, misbirth, miscarriage, misguided, 

miss, missing, missing, offscourings, perdition, perdu, prejudice, privation, ruination, 

seepage, strayed, undoing, undone, unlearning, vanishead, wastage, waste, wreck.  

Para as buscas optou-se pela combinação de cada um dos termos 

identificados com o termo ―knowledge management‖, de forma a obter um portfólio 

de artigos focados no contexto de privaçãoorganizacional. Com relação à escolha da 

base, selecionou-se a base de dados Web of Science. A escolha dessa base deu-se 

por ela ser, na área de gestão de negócios, reconhecida pela qualidade das 

publicações armazenadas. A busca foi realizada no mês de maio de 2013 e junho de 

2015. Optou-se pela utilização apenas de publicações em periódicos uma vez que já 

estão avaliados pelos pares, e assim constituem fonte mais confiável. Para obter 

estudos focados no tema de estudo, pesquisaram-se os termos nos títulos, resumos 

e palavras-chave.  

Uma vez concluída a busca, as referências dos artigos foram importadas para 

o softwareEndNote®, as publicações foram reunidas, e em seguida foram 

eliminadas aquelas que não eram artigos de periódico. Assim foram identificados 

aqueles artigos que não eram relevantes para a pesquisa. Esse processo foi 

realizado pela doutoranda com base na leitura dos títulos e resumos de cada 

publicação e eventualmente por meio do artigo completo – essa última opção foi 

utilizada nos casos em que o resumo não estava disponível ou suficientemente 

claro. Foram eliminados todos os artigos que receberam duas indicações de 

eliminação, resultando em um portfólio de 77 artigos, dos quais se obteve acesso ao 
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texto completo de 39 artigos. Realizou-se uma análise dos artigos levantados, de 

forma a identificar: a quantidade de publicações ao longo dos anos, as palavras-

chave mais utilizadas, os principais autores e os periódicos que mais publicam sobre 

o tema. Essa análise foi realizada com dois focos: o primeiro com vistas a descrever 

resumidamente o trabalho em relação ao objetivo, método e resultado, e o segundo 

com vistas a identificar padrões nos estudos analisados, bem como pontos para 

aprofundamento das pesquisas. 

De posse dos estudos identificados a doutoranda elaborou quadros, gráficos, 

tabelas dentre outros, para possibilitar o estudo da produção acadêmica em termos 

de similaridades e diferenças (Apêndice I). A partir das informações constantes 

nestes quadros foi possível identificar os fatores e categorias de perdas relacionadas 

a aposentadoria, rotatividade, reestruturação e terceirização, conforme exposto no 

tópico modelo de análise deste capítulo. 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO FOCO DO ESTUDO 

 

A pesquisa tem foco de estudo a Centrais Elétricas do Estado de Santa 

Catarina – CELESC, fundada em 9 de dezembro de 1955, por meio do Decreto 

Estadual nº 22, do então Governador Irineu Bornhausen. A Empresa foi criada com a 

atribuição de planejar, construir e explorar o sistema de produção, transmissão e 

distribuição de energia elétrica do Estado, operando diretamente ou através de 

subsidiárias ou empresas associadas e no dia 11 de abril de 1956, o Decreto 

Federal nº 39.015 concede autorização para o funcionamento da empresa. 

Para a coleta de dados as áreas planejadas deveriam ser em nível 

operacional, tático e estratégico, buscando-se uma visão sobre a perda de 

conhecimento organizacional na percepção dos diversos olhares funcionais, e além 

disso, que tivessem interesse na proposta do trabalho realizado, já que os 

resultados apresentados poderão ser aproveitados visando o aumento da vantagem 

competitiva da CELESC, sendo assim as áreas de pesquisa foram as de 

Planejamento Estratégico, Departamento Divisão de Conhecimento e 

Desenvolvimento de Pessoas, Área de Recursos Humanos/Concursos, Área de 

Manutenção Industrial e a  Divisão de Gestão de Risco. 

Para o alcance do objetivo geral desta tese, ou seja, analisar os fatores e 

categorias sobre perda de conhecimento discutidas na literatura (aposentadoria, 
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rotatividade, terceirização e reestruturação)com os identificados pelos gestores da 

empresa CELESC, foram entrevistados os seguintes colaboradores, conforme 

apresenta o Quadro 07, a seguir: 

 

Quadro 07 - Respondentes na coleta de dados na CELESC. 

RESPONDENTE CARGO ÁREA 

R1 Administrador Recursos Humanos 

R2 Administrador Recursos Humanos 

R3 Analista de Recursos Humanos Recursos Humanos 

R4  Engenheiro Gestão de Riscos 

R5  Engenheiro Gestão de Risco 

R6  Gerente Planejamento 

R7 Diretor Manutenção 

R8  Técnico Manutenção 

R9  Gerente Manutenção 

R10 Gerente de Área 

 Departamento de 

Conhecimento e 

Desenvolvimento de 

Pessoas 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Para a escolha dos participantes da pesquisa, a doutoranda estabeleceu os 

seguintes critérios, mesmo tendo-se adotado a coleta amostral por acesso: 

 

a) Tempo de serviço, alguns colaboradores com tempo superior a 20 anos e 

outros abaixo de 10 anos. Com o objetivo de fazer uma análise da 

percepção dos colaboradores de acordo com a sua história e vivência na 

empresa; 

b) Áreas técnicas e áreas administrativas, com o objetivo de fazer uma 

análise de acordo com a gestão diferenciada de cada área; 

c) Buscar colaboradores de todos os cargos: operacionais, táticos e 

estratégicos, com o objetivo de se fazer uma análise a partir da percepção 

dos colaboradores devido ao seu papel funcional exercido na empresa.  

 

Neste sentido é bom lembrar que a doutoranda não fez uso de plano amostral 

probabilístico. 
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3.4 MÉTODO UTILIZADO 

 

O caso é uma unidade de análise, que pode ser um indivíduo, o papel 

desempenhado por um indivíduo ou uma organização, um pequeno grupo, uma 

comunidade ou até mesmo uma nação. Todos esses tipos de caso são unidades 

sociais. Entretanto casos também podem ser definidos temporariamente (eventos 

que ocorreram num dado período), ou espacialmente (o estudo de um fenômeno 

que ocorre num dado local). Portanto, um caso pode ser um fenômeno simples ou 

complexo, mas para ser considerado caso ele precisa ser específico (STAKE, In 

DENZIN e LINCOLN, 2001, p. 436). 

O método utilizado foi o estudo de caso descritivo e interpretativo(YIN, 2001). 

O estudo de caso teve por finalidade investigar um fenômeno contemporâneo (perda 

de conhecimento) inserido em um contexto do mundo real (CELESC), pelo fato da 

relação entre o fenômeno e a vida real não estarem definidos pela experiência 

humana imediata. Por meio de questionamentos do tipo ―como‖ e ―por que‖, a 

doutoranda teve a possibilidade de realizaruma análise intensiva, reunindo 

informações e detalhadas objetivando apreender a totalidade da organização 

estudada (BRUYNE et al., 1983). 

As fasesda realização do estudo de caso descritas por Yin (2001), serviram 

de base, ou seja, o protocolo, exigiu da doutorando a elaboração de documento 

formal com os procedimentos, os instrumentos e as regras gerais que estavam 

sendo adotadas na condução da pesquisa: a doutorando explicou o projeto, o tema, 

os objetivos e os assuntos abordados, ressaltando a necessidade de utilização de 

documentos e de depoimentos de gestores com ampla experiência e/ou que tenham 

vivenciado o processo de perda de conhecimento na CELESC(informações 

descritivas, informações explanatórias).  

Na segunda fase do estudo foram colhidas as evidências para o 

entendimento do caso: trata-se da análise de documentos (da empresa, de órgãos 

relacionados, dentre outros), do desenvolvimento de entrevistas junto às pessoas 

relacionadas ao caso e de observações, conforme etapas descritas no tópico 3.5. 

Assim, foram utilizadas várias fontes de evidência, como a triangulação de dados 

frente aos fundamentos teóricos e empíricos que poderiam colaborar no 

entendimento do comportamento dos dados coletados.Mahoneycitado por Rey 

(2002) argumenta que o valor do conhecimento não pode ser julgado apenas pela 
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correspondência entre suas formas e a realidade estudada, mas por sua capacidade 

de construção sobre o estudado. 

De posse das evidencias colhidas, os dados e as informações foram 

organizados e agrupados, tendo-se em vista as proposições iniciais do estudo. 

Duas estratégias gerais foram usadas: a análise foi feita com base nas proposições 

teóricas e na estrutura descritiva para verificar os padrões de relacionamento entre 

os dados.  

 

3.5 MODELO DE ANÁLISE 

 

Os fatores de perda de conhecimento (Quadro 08) são resultantes da revisão 

sistemática (Apêndice 01), dos argumentos teóricos empíricos apresentados pelos 

estudiosos da área e do resultado do agrupamento feito pela doutoranda, conforme 

apresentado anteriormente no Quadro 06. 

 

Quadro 08 - Síntese de fatores de perdas de conhecimento 

FATORES DE PERDA PRINCIPAIS AUTORES SÍNTESE 

Aposentadoria 

Dursun,  2009; Bleich, 
2009; Delen, 2009; Levy, 

2011; Connel, 2012; Wells-
Leoley, 2014; Savolaine; 

Ahonen; 2014 

 O envelhecimento atual da 

população ativa revela dois 

principais riscos para as 

organizações e gestão: 

subutilização dos trabalhadores 

mais velhos, e perda de 

conhecimento.  

 A perda de conhecimento dentro 

da organização pode acontecer 

devido as aposentadorias, 

demissões, e reestruturação ou 

mesmo terceirização das 

atividades.  

 A quantidade de conhecimento 

perdido a cada ano é 

apresentada no aumento de 

aposentadorias, separações 

voluntárias e mortes. 

Rotatividade 
Silveira, 2011; Eckert, 

Mecca, Denic e Giacomet, 
2011; Marras, 2011 

 A ocorrência da rotatividade pode 
ser a ponta do iceberg de 
distorções na política de recursos 
humanos. 

 A saída de colaborador, 
reposição e treinamento para o 
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novo colaborador geram custos 
para a empresa, financeiros e 
econômicos. Os custos 
econômicos geralmente não são 
avaliados pelas empresas.  

 O dinamismo do mercado de 
trabalho está acirrado, devendo o 
gestor de recursos humanos se 
atentar as mudanças e buscar 
manter o colaborador na sua 
empresa, antes de perder sua 
mão de obra qualificada para a 
concorrência. 

Terceirização 

Norman, 2004; Cha et al., 
2009; Alaranta e 

Jarvenpaa, 2010; Durst e 
Ferenhof, 2014; Parker, 

2014 

 Ao longo do tempo as empresas 

podem perder grande parte da 

experiência e do conhecimento 

que muitas vezes é acumulado 

durante a execução das 

atividades. 

 Uma questão cada vez maior são 

as perdas de capacidades e 

competências internas críticas. 

 Com os parceiros mais confiáveis

, as empresas têm menos 

proteção do conhecimento e 

tendem a adquirir mais 

conhecimento, e perder menos 

conhecimento 

Reestruturação/ 

Mudança 
Organizacional 

Treleaven e Sykes, 2005; 
Scalzo, 2006; Dagfous, 
2013; Shankar, 2013. 

 Algumas lições práticas e ações 
que podem servir como um 
modelo para a forma de gerir a 
mudança organizacional radical e 
preservar os aspectos do 
conhecimento tácito e explícito de 
memória organizacional. 

 Neste ambiente dinâmico em 
rápida mudança, a gestão e 
prevenção de perda de 
conhecimento pode ser um fator 
determinante do sucesso de uma 
organização. 

 Profissionais de desenvolvimento 
da organização, consultores e 
líderes precisam levar em conta 
tanto a natureza emergente da 
própria mudança como 
reorganizar-se em torno da 
gestão corporativa, pois se não 
levarem em conta estas 
questões, podem perder o 
conhecimento organizacional. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Treleaven,%20L&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Sykes,%20C&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Scalzo,%20N%20J&field1=Contrib
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Fusão e Aquisição 

Parker, 2014; Ranft e Lord, 

2007. 

 

 Embora tenha havido extensa 
análise de aquisição de 
conhecimento, tem havido a 
perda de conhecimento dentro 
dessas relações entre as 
organizações. 

 A perda de funcionários-chave é 
vista como um desafio sério para 
o sucesso da fusão e aquisição. 
Muito conhecimento deixou a 
empresa durante o processo de 
implementação da aquisição. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

De posse dos fatores de perda de conhecimento (Quadro 08), a doutoranda 

verificou junto aos gestores de diferentes setores da CELESC,a real importância 

destes na compreensão do assunto analisado. A partir dos resultados das reuniões 

realizadas, a doutoranda em conjunto com os gestores decidiu excluir o fator ―fusão 

e aquisição‖ pelo fato do mesmo não ter ocorrido na organização objeto de estudo. 

Uma vez validado os fatores, as categorias de análise foram identificadas na 

literatura, objetivando a elaboração do modelo de análise. O modelo contempla: a) 

os fatores de perda; b) os conceitos; c) as categorias e; d) as questões orientadoras 

(Quadro 09). Não se trata de um modelo de análise oriundo/proposto de um ou mais 

autores, pelo fato deste ter sido construído pela doutoranda com a finalidade de 

verificar segundo as percepções dos gestores da CELESC os fatores de perda de 

conhecimento. 

 

Quadro 09 - Elementos considerados no modelo de análise. 

FATORES CONCEITO CATEGORIA 
QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

 

Aposentadoria 

Saída do 

colaborador da 

empresa por motivo 

de tempo de serviço, 

idade, ou problema 

de saúde, conforme 

legislação 

 Preservação do 

conhecimento 

 Qualificação da 

equipe 

 Fluxogramacão e 

documentação do 

processo 

 Banco de dados 

 Estrutura de TI 

 Memória 

Organizacional 

 Em quais períodos 

ocorreram a maior saída 

de profissionais da 

CELESC? 

 

 Quais as causas? 

 

 Quais fatores internos e 

externos incentivaram a 

aposentadoria? 

 

 Como foi feito o processo 

de aposentadoria? 
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 Quais ações foram 

implantadas para evitar a 

perda de conhecimento? 

 

 Quais ações preventivas 

foram implementadas 

pelas CELESC para evitas 

a perda de conhecimento? 

 

 Os conhecimentos dos 

aposentados foram 

documentados? 

 - Qual 

impacto/consequência 

percebido pela perda de 

conhecimento? 

 

Rotatividade 

 

Refere-se à relação 

entre as admissões 

e os desligamentos 

de profissionais 

ocorridos de forma 

voluntária ou 

involuntária, em um 

determinado período 

 Preservação do 

conhecimento 

 Qualificação da 

equipe 

 Fluxogramacão e 

documentação do 

processo 

 Banco de dados 

 Estrutura de TI 

 Memória 

Organizacional 

 Quais as principais causas 

da rotatividade na 

CELESC? 

 

 Quais fatores internos e 

externos promovem a 

rotatividade? 

 

 Quais ações preventivas 

são implementadas pelas 

CELESC para evitas a 

perda de conhecimento? 

 

 Os conhecimentos dos 

colaboradores foram 

documentados? 

 

 Qual 

impacto/consequência 

percebido pela perda de 

conhecimento? 

 

Terceirização 

Indica a existência 

de uma empresa 

chamada de 

terceiro, que deve 

possuir 

competência, 

especialidade e 

qualidade, em 

condições de 

parceria, para 

prestar serviços a 

uma empresa 

contratante 

 Meios de 

comunicação 

 Compartilhamento 

de comunicação e 

de conhecimento 

explícito 

 Qualificação da 

equipe 

 Quais são as áreas ou 

atividades terceirizadas 

pela CELESC? 

 

 Quais ações preventivas 

são implementadas pelas 

CELESCpara evitas a 

perda de conhecimento? 

 

 Os conhecimentos dos 

colaboradores foram 

documentados? 

 

 Qual 
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impacto/consequência 

percebido pela perda de 

conhecimento? 

 

Reestruturação 

Organizacional: 

 

É considerada como 

um trabalho de 

análise permanente 

de criação, 

implementação, 

aprimoramento de 

sistemas, pessoas, 

processos, 

indicadores e 

liderança. 

 Preservação do 

conhecimento 

 Compartilhamento 

de comunicação e 

de conhecimento 

explícito 

 Estratégias 

motivacionais para 

divulgação e 

socialização das 

informações e do 

conhecimento 

 Fluxogramacão e 

documentação do 

processo 

 Quais as principais 

mudanças promovidas 

pela CELESC que podem 

ter promovido a perda de 

conhecimento 

organizacional? 

 

 Qual mudança na sua 

percepção causou um 

impacto maior? 

 

 Quais ações preventivas 

são implementadas pelas 

CELESC para evitar a 

perda de conhecimento? 

 

 Os conhecimentos dos 

colaboradores foram 

documentados? 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O tópico a seguir apresenta as etapas, as técnicas de coleta e de análise dos 

dados.   

 

3.5.1 DA PESQUISA, TÉCNICAS DE COLETA E DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: a análise documental, a 

pesquisa bibliográfica e a entrevista semiestruturada. A análise documental envolveu 

pesquisas junto aos documentos específicos da CELESC (por exemplo: Relatórios 

Anuais, Balanço Social, Planejamento Estratégico, Reportagens e informações no 

site). A análise documental também incentivou a realização da pesquisa 

bibliográfica, englobando produções escritas do tipo livros, artigos, dissertações e 

teses, de forma impressa e virtual.  

A pesquisa bibliográfica e a revisão sistemática acerca da produção 

acadêmica de artigos no âmbito Internacional e do Brasil foram relevantes para a 

elaboração do quadro teórico acerca dos assuntos Gestão do Conhecimento, Capital 

Intelectual e Perda de Conhecimento Organizacional. A análise documental 
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possibilitou a elaboração de texto sobre o Setor Elétrico Nacional e da CELESC, 

assim como subsidiou na compreensão do assunto quando da análise dos dados e 

das informações coletadas.    

O processo de coleta de dados primários (pesquisa empírica) foi realizado da 

seguinte forma:  

1. Visita agendada na CELESC com a área de Planejamento Estratégico 

para apresentação do tema, dos objetivos e dos assuntos abordados, 

ressaltando a necessidade de utilização de documentos e de depoimentos 

de gestores com ampla experiência e/ou que tenham vivenciado o 

processo de perda de conhecimento naCELESC.  

2. Definição das áreas da CELESC a serem pesquisadas;  

3. Elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada: foi elaborado o 

instrumento de coleta de dados abrangendo os fatores e as categorias 

citadas no modelo de análise no tópico 3.5.  

4. Pré-teste: o pré-teste teve por objetivo coletar subsídios junto à área de 

planejamento estratégico e à área de gestão de risco e controle interno 

acerca do conteúdo das questões orientadoras da entrevista 

semiestruturada.  

5. Análise crítica das questões por assunto pesquisado: a doutoranda 

verificou as afirmações e os conteúdos trabalhados na entrevista 

semiestruturada, visando à retirada das afirmações e os fatores repetitivos, 

bem como na inclusão de itens caso necessário. 

6. Envio do instrumento aos especialistas: foi enviada a 10 especialistas de 

domínio do tema perda de conhecimento a proposta do conteúdo da 

entrevista semiestruturada para sua avaliação e sugestões, sendo que dos 

dez especialistas, oito devolveram. 

7. Coleta das evidencias junto aos gestores por área considerada. As 

entrevistas foram feitas comhorário previamente agendado pela 

doutoranda e gravadas, conforme Quadro 07.  Como já informado, as 

evidencias foram resultantes tanto de fontes primárias como de 

secundárias.  

8. Organização e tratamento: as informações obtidas nas entrevistas 

(gravadas) foram transcritos pelo Express Transcription Software Pro. Na 

sequência, a doutorando realizou leitura exploratória, seletiva, reflexiva e 
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interpretativa dos depoimentos transcritos, verificando os mais relevantes 

para o desenvolvimento da análise e da interpretação da realidade 

pesquisada (Capítulo 5). A análise e a interpretação, também, foram feitas 

com base nas proposições teóricas e empíricas para fundamentar e 

verificar os padrões de relacionamento entre os dados.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR E DA CELESC 

O capítulo apresenta dados  e informações do setor elétrico e da organização 

pesquisada Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC. 

 

4.1 O SETOR ELÉTRICO 

 

O texto apresentado, a seguir, foi elaborado a partir dos dados e informações 

coletadas em documentos (por exemplo: relatórios de gestão, boletins informativos, 

livros) e no site da CELESC (CELESC, 2016).  

O desenvolvimento do setor elétrico brasileiro é geralmente dividido em cinco 

períodos (CELESC, 2016). O primeiro deles se inicia na proclamação da República, 

em 1889, e termina no início da década de 1930. Neste período, a economia 

brasileira caracterizava-se pela produção de produtos primários para a exportação, 

tendo como principal fonte energética o carvão vegetal. Com o desenvolvimento da 

indústria do café, iniciou-se um processo de urbanização que resultou no aumento 

do consumo de energia elétrica para a iluminação pública, mas de forma ainda 

incipiente. 

O segundo período estendeu-se de 1930 a 1945, e foi caracterizado pelo 

enfraquecimento do modelo agrário/exportador e pela aceleração do processo de 

industrialização. O Estado promoveu uma maior regulação do setor, por exemplo, 

promulgando o Código de Águas (em 1934), que transmitiu à União a propriedade 

das quedas d‘água e a exclusividade de outorga das concessões para 

aproveitamento hidráulico. Neste mesmo período, introduziu-se também um sistema 

tarifário sob o regime de "custo do serviço". 

O terceiro período iniciou-se no pós-guerra e se estendeu até o final da 

década de 1970, sendo caracterizado pela forte e direta presença do Estado no 

setor elétrico, principalmente por meio da criação de empresas estatais em todos os 

segmentos da indústria. Para se ter uma ideia do nível de investimentos realizados 

nesta época, a potência instalada no país passou de 1.300 MW para 30.000 MW em 

pouco mais de 20 anos. 
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O quarto período iniciou-se na década de 1980 e foi marcado pela crise da 

dívida externa brasileira, que resultou em altos cortes de gastos e investimentos pelo 

governo. As tarifas de energia, que eram iguais para todo o país, foram mantidas 

artificialmente baixas como medida de contenção da inflação, não garantindo às 

empresas do setor uma remuneração suficiente para o seu equilíbrio econômico. 

Também vigorava a equalização tarifária entre todos os estados brasileiros, 

provocando subsídios cruzados entre empresas eficientes e ineficientes. Tal 

situação adversa criou condições para a proposição de um novo paradigma para o 

setor elétrico, assim como ocorreu também para outros setores de infraestrutura no 

país, como o de telecomunicações. 

Nesse contexto, iniciou-se o quinto período do desenvolvimento da indústria 

de eletricidade no Brasil, que perdura até os dias atuais. Em meados da década de 

1990, a partir de um projeto de reestruturação do setor elétrico, denominado RESEB, 

o Ministério de Minas e Energia preparou as mudanças institucionais e operacionais 

que culminaram no atual modelo do setor. Esse se baseou no consenso político-

econômico do ―estado regulador‖, o qual deveria direcionar as políticas de 

desenvolvimento, bem como regular o setor, sem postar-se como executor em última 

instância. Assim, muitas empresas foram privatizadas e autarquias de caráter 

público e independente foram criadas, como é o caso da própria agência reguladora, 

a ANEEL. 

Apesar das reformas, o novo modelo não garantiu a suficiente expansão da 

oferta de energia, levando o país a um grande racionamento em 2001. Alguns 

estudiosos do setor atribuem o racionamento, entre outros fatores, à falta de 

planejamento efetivo e também de monitoramento eficaz centralizado. Foi então, a 

partir de 2004, que novos ajustes ao modelo foram feitos pelo governo com o intuito 

de reduzir os riscos de falta de energia e melhorar o monitoramento e controle do 

sistema. Os princípios que nortearam o modelo de 2004 foram: a segurança 

energética, a modicidade tarifária e a universalização do atendimento. 

Apesar de alterações significativas em alguns mecanismos inicialmente 

previstos, como o de compra de energia por parte das distribuidoras, pode-se dizer 

que a espinha dorsal do modelo dos anos 1990 foi preservada em 2004. Todavia, 

um novo capítulo na história do setor elétrico, segundo relatório da CELESC (2016) 

iniciou-se com a Medida Provisória 579, de setembro de 2012. Nessa MP, 

posteriormente convertida na Lei 12.783/2013,empresas geradoras e transmissoras 
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puderam renovar antecipadamente seus contratos de concessão desde que seus 

preços fossem regulados pela ANEEL, principalmente devido à regulação dos 

preços das geradoras que aceitaram os termos da MP, onde se observou 

significativa mudança no contexto institucional do setor elétrico: empresas geradoras 

que outrora atuavam em ambiente competitivo passaram a ter seus preços 

regulados, da mesma forma que já ocorria com as distribuidoras e transmissoras, 

consideradas monopólios naturais (ABRADEE, 2016).  

Com efeito, de forma sintética, pode-secaracterizar o setor elétrico brasileiro 

por(ABRADEE, 2016): 

 Desverticalização da indústria de energia elétrica, com segregação das 

atividades de geração, transmissão e distribuição; 

 Coexistência de empresas públicas e privadas; 

 Planejamento e operação centralizados; 

 Regulação das atividades de transmissão e distribuição pelo regime de 

incentivos, ao invés do ―custo do serviço‖; 

 Regulação da atividade de geração para empreendimentos antigos; 

 Concorrência na atividade de geração para empreendimentos novos; 

 Coexistência de consumidores cativos e livres; 

 Livres negociações entre geradores, comercializadores e consumidores 

livres; 

 Leilões regulados para contratação de energia para as distribuidoras, que 

fornecem energia aos consumidores cativos; 

 Preços da energia elétrica (commodity) separados dos preços do seu 

transporte (uso do fio); 

 Preços distintos para cada área de concessão, em substituição à 

equalização tarifária de outrora; 

 Mecanismos de regulação contratuais para compartilhamento de ganhos 

de produtividade nos setores de transmissão e distribuição. 

 

As mudanças promovidas pelo governo e pela CELESC ocasionaram vários 

impactos nas pessoas, na estrutura, nos processos, nos relacionamentos e no 

desempenho. Novas métricas de desempenho foram incluídas, assim como o 

desenvolvimento de ações voltadas para a sustentabilidade da organização e do 
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meio. As mudanças podem, assim, tanto beneficiar como gerar insegurança nas 

pessoas, pois geralmente uma nova forma de trabalhar é implantada, assim como, 

transferências, remoções e aposentadorias são motivadas, proporcionando, em 

muitos casos, a não institucionalização do conhecimento das pessoas que fizeram e 

fazem a história da organização como se pode verificar no tópico, a seguir. 

4.2 A ORGANIZAÇÃO PESQUISADA: CELESC 

 

Da mesma forma, como no tópico anterior, os argumentos contidos no texto, a 

seguir, são oriundos dos dados e das informações coletadas em documentos (por 

exemplo: relatórios de gestão, boletins informativos, livros) e no site da CELESC 

(CELESC, 2016).  

Até a metade dos anos 1950, as necessidades energéticas em Santa 

Catarina eram supridas por pequenos e médios sistemas elétricos regionalizados, 

geralmente mantidos pela iniciativa privada. Ainda na primeira década do século, por 

exemplo, Florianópolis e Blumenau já dispunham, inclusive, de sistemas de 

iluminação pública. A Capital era abastecida pela Usina Maroim (inaugurada em 

1908) e Blumenau pela Salto Weissbach, datada de 1916. Joinville passou a ser 

atendida pela Usina Piraí também em 1908 e, em 1913, a Usina São Lourenço 

entrou em operação, beneficiando o município de Mafra. 

Nos anos 50, o governo catarinense preocupado em oferecer condições de 

infraestrutura adequadas aos novos investimentos no Estado decide pela criação de 

uma empresa para implementar uma política única e em 9 de dezembro de 1955, 

por meio do Decreto Estadual nº 22, o Governador Irineu Bornhausen criou a 

Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC, 2016). 

A nova Empresa foi criada com a atribuição de planejar, construir e explorar o 

sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica do Estado, 

operando diretamente ou através de subsidiárias ou empresas associadas. No dia 

11 de abril de 1956, o Decreto Federal nº 39.015 concede autorização para o 

funcionamento da empresa. Em 4 de agosto do mesmo ano, sua instalação ocorre 

formalmente, por meio de Assembleia Geral. A princípio, a CELESC funcionou mais 

como um órgão de planejamento do sistema elétrico estadual. Depois, assumiu o 

papel de holding e começou a incorporar, gradativamente, o patrimônio das antigas 

empresas regionais. Foi assim que a Empresa começou seu ciclo de expansão. 
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Entre 1961 e 1962, tornam-se subsidiárias da CELESC a Cia. Pery de Eletricidade 

S.A., de Curitibanos – Cipel, a Cia. Oeste de Eletricidade de Concórdia – Ciaoeste, a 

Cia. Serrana de Eletricidade S.A. de Lages – Cosel, e a Empresa Força e Luz de 

Santa Catarina S.A., de Blumenau. 

Em 1962, a CELESC já operava em 39 cidades, atendendo a mais de 87 mil 

consumidores. Nessa época, a Empresa já estava presente nos maiores municípios 

catarinenses, Florianópolis, Joinville e Blumenau. Em 1965, a Empresa alcançou a 

marca de 100 mil clientes. No dia 27 de dezembro de 1963, a Empresa aprova em 

Assembleia Geral Extraordinária a incorporação de todas as suas sete subsidiárias. 

Na década de 60, ainda seriam incorporadas a Força e Luz São Francisco S.A. e a 

Concessionária Francisco Lindner. Entre 1963 e 1967, a CELESC inaugura cinco 

usinas hidrelétricas: Garcia (em Angelina), Celso Ramos (Faxinal dos Guedes), 

Palmeiras (Rio dos Cedros), Pery (Curitibanos) e Governador Ivo Silveira (Campos 

Novos). 

A consolidação técnica da CELESC e o delineamento definitivo do sistema 

elétrico estadual ocorreram a partir de 1965. Mantendo investimentos relevantes na 

expansão dos serviços, nessa época foi construída e energizada a Linha de 

Transmissão Tubarão – Lages - Herval do Oeste - Xanxerê, considerada a espinha 

dorsal do sistema elétrico de Santa Catarina, e a linha Tronco Norte, entre as 

subestações Joinville, São Bento, Rio Negrinho, Mafra e Canoinhas. 

Em agosto de 1963, a sede administrativa da CELESC passa a funcionar na 

rua Frei Caneca, no bairro Agronômica, em Florianópolis. No dia 15 de setembro de 

1966, é criado em parceria com a Sotelca (hoje Termelétrica Jorge Lacerda), o CATI 

– Centro de Aprendizagem e Treinamento de Ilhota, embrião do Centro de 

Aperfeiçoamento e Treinamento da Empresa (CeFA). 

Naquele tempo, a escuridão era comum à maioria dos catarinenses. O rádio a 

válvula ainda era o que se tinha de mais moderno em meio de comunicação e, 

mesmo os brasileiros que desfrutavam de energia sofriam com os constantes 

racionamentos. 

O Plano Regional de Eletrificação de Santa Catarina do Governo Jorge 

Lacerda, documento produzido pela Companhia Brasileira de Energia, em 1957, 

relata que "em setembro de 1956, chegou a vigorar na cidade de Joinville o seguinte 

regime de racionamento: nos dias úteis, o fornecimento de energia era suspenso 

entre 6 e 11 horas na parte da manhã, e entre 13 e 18 horas na parte da tarde; nos 
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domingos e feriados, a suspensão se dava entre as 6 e 17 horas, na falta dos 

suprimentos de Capivari (Usina Termelétrica)". Naquele ano, a CELESC atendia 

apenas 16 municípios, incluindo cidades como Florianópolis, Jaraguá do Sul, 

Joinville e Mafra. 

De 1968 a 1973, o Brasil crescia de maneira surpreendente, com o PIB 

registrando taxas de crescimento anual acima de 11%. Era o período do chamado 

―milagre econômico‖, de fortes investimentos em infraestrutura. Nesse espaço de 

tempo, a CELESC anexou cerca de 50 municípios à sua área de atendimento 

chegando ao final de 1974 com 300 mil consumidores. 

Em 1980, a CELESC atingiu a marca histórica de meio milhão de clientes. A 

conquista foi comemorada no 25º aniversário de fundação com a ligação de um 

consumidor de baixa renda em São José, na Grande Florianópolis. Nove anos 

depois, em setembro de 1989, a Empresa registrava atendimento a um milhão de 

clientes.  

Na década de 90, diversas obras aumentaram a confiabilidade do sistema e 

melhoraram o padrão de atendimento aos consumidores: a construção das linhas de 

transmissão entre as subestações Blumenau, Guaramirim e Jaraguá do Sul, em 138 

kV, fechando o anel elétrico em Joinville; o segundo circuito para atendimento à Ilha 

de Santa Catarina; o entroncamento com a Subestação Campos Novos, do sistema 

Eletrosul, e a implantação do Sistema Digital de Supervisão e Controle. Ainda no 

final da década de 90, a CELESC iniciou processo de participação societária em 

outras empresas de infraestrutura, como acionista minoritário. São daquela época as 

participações na Empresa Catarinense de Transmissão de Energia – ECTE, Dona 

Francisca Energética S.A. – DFESA, Companhia de Água e Saneamento – CASAN, 

Machadinho Energética S.A. - MAESA, Energética Campos Novos S.A. – 

ENERCAN. 

A CELESC chega ao novo milênio com uma história de muitas conquistas. Ao 

longo dos seus 55 anos de existência, construiu uma imagem de reconhecida 

competência em sua área de atuação. É uma das maiores empresas do setor 

elétrico brasileiro, com destaque em âmbito nacional e internacional principalmente 

pela qualidade de seus serviços.A marca de dois milhões de clientes foi alcançada 

em novembro de 2004. Quando a CELESC foi criada, em 1955, esse era o número 

de habitantes de Santa Catarina. O Estado cresceu junto com a empresa, que 

começou sua história atendendo menos de 35 mil consumidores em 16 municípios.  
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Em 2006, atendendo ao modelo preconizado pela atual legislação do setor 

elétrico nacional, a CELESC foi estruturada como Holding, com duas subsidiárias 

integrais, a CELESC Geração S.A. e a CELESC Distribuição S.A., mantendo 

participações nas empresas Dona Francisca Energética S.A. – DFESA, Empresa 

Catarinense de Transmissão de Energia Elétrica - ECTE, Companhia Catarinense de 

Água e Saneamento - CASAN, e Usina Hidrelétrica Cubatão S.A., além de outras 

pequenas participações acionárias. Incrementando seu portfólio de negócios, em 

2007 a Holding adquiriu o controle acionário da Companhia de Gás de Santa 

Catarina - SCGÁS, empresa detentora da concessão para exploração dos serviços 

de distribuição de gás canalizado em todo o Estado de Santa Catarina firmado em 

28 de março de 1994 com prazo de vigência de 50 anos. 

Em 2009, a Holding (Figura 02) ampliou sua participação na área 

detransmissão de energia elétrica adquirindo mais ações da ECTE e, nos últimos 

dois anos, tem atuado fortemente para viabilizar projetos na área de geração de 

energia, por meio da sua subsidiária de geração. Em 2010 já registrava o número de 

2.345.772 clientes cativos. 

 

Figura 02 - Estrutura da Holding 

 
Fonte: CELESC (2015) 
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A CELESC apresenta a sua missão, visão e valores, conforme segue: 

 Missão: Atuar de forma diversificada no mercado de energia, com 

rentabilidade, eficiência, qualidade e responsabilidade socioambiental. 

 Visão: Cumprir a sua função pública com rentabilidade, eficiência e 

reconhecimento da sociedade, com abrangência de atuação nacional e 

internacional. 

 Valores: Resultados, Inovação, Valorização das pessoas, Comprometimento, 

Responsabilidade socioambiental, Ética e Segurança. 

O número de unidades consumidoras atendidas pela companhia atingiu 

2.768.894 em dezembro de 2015, aumento de 3,3% em relação ao ano anterior. 

O Conselho de Administração, assim como a Diretoria Executiva, participa 

ativamente da construção e revisão do plano Diretor e do planejamento estratégico 

da companhia. Para tanto, o conselho participa de seminários de planejamento 

estratégico coordenados pela Companhia.  
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PERDA DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

NA CELESC 

 

O tópico descreve e analisa os dados e as informações coletados em 

documentos juntamente com os resultantes das percepções dos pesquisados do 

setor de distribuição da CELESC em relação a perda de conhecimento. A descrição 

de dados e das informações relacionadas aos fatores e categorias de perdas 

consideradas nesta tese, ou seja, a aposentadoria, a rotatividade, a reestruturação e 

a terceirização são complementadas por depoimentose fundamentos teóricos e 

práticos no sentido de reforçar ou não os achados desta pesquisa, conforme descrito 

na sequencia deste documento.  

 

 

5.1 APOSENTADORIA E PERDA DE CONHECIMENTO 

 

O fator aposentadoria com as respectivas categorias: a) preservação do 

conhecimento; b) qualificação da equipe; c) fluxogramacão e documentação do 

processo; d) banco de dados; e) estrutura de TI e; f) memória organizacionalé 

considerado pelos estudiosos da área como um motivador da perda de 

conhecimento na organização pesquisada. A aposentadoria é entendida nesta tese 

como sendo a saída do colaborador da empresa por motivo de tempo de serviço, 

idade, ou problema de saúde, conforme legislação. 

No que se refere à categoria (C1) preservação do conhecimento 

organizacional, verificou-se junto a todos os entrevistados que não existe 

formalmente a gestão da preservação do conhecimento dentro da CELESC. 

Acontece de forma individualizada, de acordo com a gestão de cada setor e também 

depende do querer de cada pessoa. Os resultados das entrevistas realizadas com 

os gestores da CELESC, ratificam os argumentos citados, podendo ser sintetizada 

como segue: 

Quando vai ter um eletricista que vai sair, a preocupação é repor o 
quantitativo e não o conhecimento. Outro problema que temos em relação a 
isso, é a reposição, não temos a política. O sucessor antes de o aposentado 
sair, o que seria o Ideal? Ele vai sair no próximo ano, o certo seria admitir o 
funcionário, que vai colar no cara, ou alguém que vai entrar na posição 
menos complexa, vou colar no cara que vai se aposentar e ele vai começar 
a pegar aquilo durante um ano[...]Levam às perdas, pois é difícil um 
funcionário que vá embora e transfira este conhecimento, não temos uma 
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GC, até porquê a CELESC trabalha com tecnologia que tem equipamentos 
que exigem muitas horas de treinamento, têm divisões da área técnica que 
para o funcionário estar cem por cento na atividade precisa de cinco anos, 
qualquer saída de alguém experiente, não tem ou se tem, não chega a 
maturar, não consegue alcançar tudo. 

 
Lá em Joinville um pessoal da manutenção de transformadores, só dois que 
sabem fazer aquilo, com anos de empresa, quando eles saírem o plano da 
empresa é terceirizar, pois não vai ter ninguém para fazer. 

 

Os depoimentos coletados evidenciam as transformações por que passou a 

CELESC. É bom lembrar que a organização já chegoua ter em torno de 6.000 

funcionários, tendo que se adequar aos novos tempos, quando a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) começou a estabelecer indicadores cada vez mais altos 

acompanhados da redução do quadro funcional. Em 2012 a partir dos trabalhos de 

consultorias realizados na empresa, muitas unidades foram reestruturadas e 

excluídas, exigindo da organização a definição de quadro ideal de funcionários em 

torno de 2.877 (CELESC, 2016).  

A empresa possui 3.329 funcionários, e, deste total, muitos ainda deixarão o 

trabalho nos próximos anos. O Programa de Demissão Voluntária Incentivada - 

PDVI, iniciou em 1996 e no período de 1996-2005 saíram 2.014 empregados, 

significando uma redução no quadro funcional de 35,94% (TEODORO, 2006). Tinha 

como objetivodiminuir o quadro de funcionários da empresa. A Figura 03apresenta a 

linha histórica das aposentadorias. No período de 2000 a 2015 foram realizados 07 

concursos para o ingresso de novos colaboradores.  

 

Figura 03 - Linha histórica das aposentadorias 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da CELESC (2016) 
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O número de colaboradores aposentados no período de 2006 a 2010 foi de 

1.922 e no período de 2011 a 2015 de 1.254. A perda de conhecimento foi inevitável 

pelo número de aposentadorias proporcionadas quer pela reestruturação da 

empresa quanto pelo programa de demissão incentivada, independente da 

implantação do Programa Vivendo e Valorizando a Aposentadoria (VIVA). Tem por 

objetivo atender os empregados que estão se: 

 
―Aproximando‖ da saída da empresa, objetivando minimizar os impactos 
negativos da aposentadoria na vida das pessoas, criando condições para 
que seu cotidiano após a saída da CELESC seja vivido de forma plena e 
saudável. 
[...] oViVA aprofunda questionamentos sobre aspectos sociais, culturais, 

psicológicos, econômicos, jurídicos e biológicos envolvidos na etapa da 

transição para a aposentadoria, que são trabalhados com auxílio de 

atividades de grupo, vivenciais e momentos lúdicos, além de palestras 

diversas e bate-papos. Assim, o empregado pode refletir antecipadamente 

sobre a aposentadoria iminente, considerando também uma possível 

segunda carreira. 

O Programa Vivendo e Valorizando a Aposentadoria não tem como foco a 

retenção do conhecimento. A situação é agravante pelo fato da CELESC não 

possuir formalmente uma gestão da preservação do conhecimentona empresa. Nas 

palavras dosentrevistados: 

 

[...] não existe a cultura da preservação do conhecimento, aqui na empresa 
não tem, é de cada um, processo individual, devido a necessidade de 
relatório. As áreas não conhecem o que já foi feito nas áreas, reinventam a 
roda. 
 
Não está institucionalizado, existe um programa de retenção do 
conhecimento, mas mais ficado para o programa de aposentadoria. Ele é 
obrigado a passar o conhecimento, mas nem sempre acontece. 
 
A CELESC até tenta reter o conhecimento das pessoas próximas da 
aposentadoria. Os funcionários deverão repassar o conhecimento do que 
sabem dois meses antes da aposentadoria. No entanto, nem sempre 
acontece, porque a empresa não possui pessoas na categoria ―reserva‖ 
para fazer a substituição, podendo ficar por um bom tempo a função sem 
substituto. O fato é decorrente da política de concursos que, quando 
realizados, são para o preenchimento de vagas que já estão ociosas. O 
planejamento de reposição de substitutos para aprender com os que vão se 
aposentar não ocorre na prática.  
 

No marketing de relacionamento e comunicação corporativa pode-se verificar 

o uso da memória organizacional em históricos de produtos, linhas e serviços; 

estudos sobre aspectos específicos do desenvolvimento da empresa e das partes 

interessadas ao negócio (estratégias mercadológicas, campanhas publicitárias, 

projetos tecnológicos inovadores, dentre outros). No portal corporativo da CELESC é 
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possível observar, por exemplo, no Relatório de Sustentabilidade CELESCde 2015, 

diversos dados e informações, tais como:  

 

Mensagem da Administração 7 Processo de relato 14 Este relatório 15 
Engajamento com públicos de interesse 16 Diálogos Relevantes 22 
Levantamento de Expectativas 25 Nossa História 27 Missão, Visão e 
Valores 29 Atuação 30 Estrutura societária 31 Desempenho operacional 32 
Compromissos voluntários 40 Resultados 44 Governança Corporativa 47 
Estrutura de Governança 49 Gestão de Riscos 57 Gestão Financeira 60 
Aspectos regulatórios 67 Investimentos 69 Inovação 70 Pesquisa e 
Desenvolvimento 73 Eficiência Energética 74 Projeto Bônus Eficiente 76 
Hospitais Filantrópicos II 77 Eficiência na Indústria 77 Eficiência no comércio 
78 Energia Renovável 78 Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas 
Elétricos 78 Novos Negócios 81 Comprometimento 82 Responsabilidade na 
cadeia de valor 85 Programa de Engajamento de Fornecedores 92 
Decisões participativas 94 Relacionamento com o governo e a sociedade 95 
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Da mesma forma que a preservação do conhecimento é facilitada pela 

memória organizacional, a categoria (C2) qualificação da equipetambémpode 

colaborar na disseminação e na transferência de conhecimentos. Todavia, esta 

prática não é observada em todos os setores da organização pesquisada, pois 

segundo os entrevistados:    

 

É um conhecimento por exemplo,  de um engenheiro, o que aprendeu na 
faculdade é um básico, ele aprende a trabalhar aqui, e isso leva em torno de 
cinco anos, e não será em dez dias que vai acontecer a transferência. 
 
A falta dessa política de repasse do conhecimento acaba sendo agravada 
porque a empresa não se prepara bem, principalmente em períodos de 
planos de demissão voluntária, quando ocorre uma maior saída de 
empregados, às vezes este posto só é reposto quando este saiu da área, 
este planejamento de ter substituição no tempo do empregado novo junto 
com o que vai sair, esta transição não acontece. 

 

A categoria (C3) Fluxogramação e documentação do processoencontra-se 

institucionalizada na CELESC, porém, não tem por objetivo evitar a perda de 
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conhecimento organizacional decorrentes da aposentadoria, rotatividade, 

terceirização e reestruturação e, sim, para padronização dos processos internos. A 

afirmação é constatada nos depoimentos dos entrevistados: 

 

Existe a transferência de conhecimento, mas é um processo feito pela 
cobrança do ministério público, que exige uma formalização, não a intenção 
de transferência para preservação, que deve acontecer no prazo de um ou 
dois meses, as pessoas fazem isso em dez dias, e existem ainda os 
manuais organizacionais. É um conhecimento por exemplo de um 
engenheiro, o que aprendeu na faculdade é um básico, ele aprende a 
trabalhar aqui, e isso leva em torno de cinco anos, e não será em dez dias 
que vai acontecer a transferência. 
 

Scalzo (2006) afirma que algumas lições práticas e ações podem servir como 

um modelo para a forma de gerir a mudança organizacional radical e preservar os 

aspectos do conhecimento tácito e explícito de memória organizacional. 

Na categoria (C4) Banco de dadosos entrevistados defendem que  

 
Os bancos de dados existem para as atividades da organização e não para 
evitar a perda de conhecimentos. A estrutura de TI, é utilizada para as 
atividades internas da CELESC e não para evitar a perda de conhecimento 
organizacional. 
 

A categoria (C5) relacionada ao uso intensivo de tecnologia da informação se 

mostra irreversível e proporciona um novo espaço corporativo, um espaço virtual. 

Com rede corporativa própria (Intranet), portal e blog corporativo, com a virtualização 

das comunidades de prática e dos grupos de estudo em salas digitais especificas 

(chats) ou em ambientes de relacionamento (redes sociais), áudio e vídeos 

conferências. Também com intensivo aporte tecnológico são tratados aspectos 

técnicos e gerenciais abrangentes e específicos como no uso de gerenciamento de 

fluxos de trabalho (workflow), na adoção de sistemas de gestão eletrônica de 

documentos (GED), na implantação e operacionalização de sistemas de qualidade e 

nas práticas de gerenciamento de projetos. 

A partir dos argumentos expostos, aperda de conhecimento promovida pela 

aposentadoria na CELESCé decorrente de vários aspectosou como referenda Delen 

(2009),a perda de conhecimento dentro da organização acontece como resultado de 

muitos fatores internos e externos e um deles são as demissões.E, neste sentido, 

Deghghani (2009) levanta à preocupação de como manter o conhecimento dos 

empregados que estão se aposentando, passando a novos postos de trabalho ou de 

outra forma deixando assim a empresa.  
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Na visão de Dunham e Burt (2011) os empregados antigos, com longo tempo 

de trabalho, são reconhecidos como repositórios da memória organizacional e de 

que eles poderiam antecipar resultados positivos em termos de poder psicológico, 

respeito, autoestima e reconhecimento organizacional pelo compartilhamento de 

conhecimentos. Também, a percepção equivocada de que os trabalhadores mais 

velhos são ultrapassados pelo progresso tecnológico e científico estão privando as 

organizações de uma importante fonte de capitalização de conhecimento 

(EBRAHIMI; SAIVES; HOLFORD, 2008).  

Lai, Huang, Lin e Kao (2011) argumentam que através dos recursos da 

memória as organizações podem preservar os conhecimentos criados a partir das 

experiências passadas, mesmo quando os membros-chave deixam seus postos de 

trabalho por um período curto, longo ou de modo definitivo. A memória 

organizacional pode ser definida como o conjunto deinformações da história de uma 

organização, que estão armazenadas e que podem afetar a interpretação presente e 

futura de eventos e decisões gerenciais (WALSH; UNGSON, 1991). A memória 

organizacional ajuda a organização a se beneficiar de experiências passadas, assim 

como para responder de forma mais efetiva, rápida, diante de situações do presente 

(ACKERMAN; MALONE, 1990) e para Gandon (2002) uma forma para manipular o 

conhecimento das organizações.  

A gestão do conhecimento, também, tem na memória organizacional sua 

principal referência para colocar em movimento a espiral do conhecimento 

preconizada por Nonaka e Takeuchi (1997). Inúmeras iniciativas são possíveis, 

contemplando instrumentos e técnicas, com maior ou menor contribuição de 

tecnologia da informação, mas sempre contemplando a integração de questões 

técnicas, humanas e organizacionais (PEREIRA, 2013). 

Diante do exposto, percebe-se que a CELESC possui práticas de preservação 

de conhecimento individualizadas, não incentivando a construção de uma cultura 

voltada para a preservação e de transferência dos conhecimentos, resultantes de 

das categorias analisadas e de outros fatores não considerados na pesquisa como, 

por exemplo, a cultura organizacional e os estilos de gestão. Os setores possuem 

sistemas isolados de gestão prevalecendo a filosofia do ―cabo de guerra‖ e/ou da 

visão não sistêmica. De acordo com os gestores entrevistados ―não existe a cultura 

da preservação do conhecimento. Aqui na empresa não tem [...] é de cada um [...] 

processo individual [...] e devido a necessidade de geração de relatórios 
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individualizados. As áreas não conhecem o que é feito nas outras áreas. Muitas 

vezes, os funcionários procuram reinventar a roda, gerando retrabalho‖.  

Senge (1994) ao comentar sobre o ―jogo da cerveja‖ é enfático quando afirma 

que as pessoas que se concentram demais nos cargos que ocupam perdem o senso 

de relação com os demais cargos. 

 O "jogo da cerveja" relata a experiência de pessoas nos papéis de varejista, 
atacadista e produtor de uma marca de cerveja. Essas pessoas se veem no 
dilema de um aumento da demanda e consequente aumento de pedidos do 
varejista para o atacadista e deste para o produtor. Como a capacidade não 
aumenta, a demanda aquecida gera atraso de entrega em todos os níveis e, 
consequentemente, mais pedidos. Isso acaba acarretando maior produção 
para regularizar a entrega, mas, então, cessam os pedidos, uma vez que a 
demanda não era flutuante (os atrasos, sim, causavam mais pedidos). Esse 
jogo relata a experiência de pessoas diferentes agindo de maneira não- 
sistêmica.  

 

Os laços de interdependência são bem dizer inexistentes, pois os setores 

trabalham muito mais com a filosofia de ―ilhas de excelência‖. A filosofia que 

prevalece é a de que o inimigo está lá fora, porque não conseguimos enxergar que 

as nossas ações vão além do cargo que ocupamos. 

 

 

5.2 ROTATIVIDADE E PERDA DE CONHECIMENTO 

 

 

Neste item são apresentadas as informações da empresa relevantes ao fator 

de perda de conhecimento pela rotatividade,a partir da observação dos seguintes 

pontos: a) preservação do conhecimento; b) qualificação da equipe; c) 

fluxogramacão e documentação do processo; d) banco de dados; estrutura de ti e; 

e) memória organizacional. 

Nesta tese a rotatividade demonstra a relação entre as admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária, em um 

determinado período ou como advoga Abassi e Hollman (2000), o termo turnover 

(rotatividade de pessoas) é a movimentação de trabalhadores no mercado de 

trabalho, entre organizações, empregos e ocupações que pode ser voluntário ou 

involuntário, sendo o primeiro relacionado à vontade do próprio funcionário em se 

desligar da empresa, e o segundo a empresa opta por não o manter no quadro de 

funcionários. A saída voluntária gera maior impacto para a empresa, já que esta não 
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terá tempo hábil de tomar medidas preventivas com o objetivo de minimizar o efeito 

da saída. 

No que se refere à categoria (C1) preservação do conhecimento 

organizacional, verificou-se segundo os entrevistados que não existe formalmente a 

gestão da preservação do conhecimento dentro da CELESC. Na categoria (C2) 

qualificação da equipe para substituição das atividades realizadas pelos funcionários 

que deixam a empresa, também a organização não possui nenhum instrumento 

institucionalizado. A decisão depende do gestor de cada área, da equipe ou até da 

pré-disposição de um colega de trabalho fazer a transferência do conhecimento 

necessário para realização da atividade. Na categoria (C3) Fluxogramação e 

documentação do processo acontece de forma institucionalizada (manuais) na 

CELESC por força da sua legislação, não tendo por objetivo evitar a perda de 

conhecimento organizacional e, sim a padronização dos processos internos. Nas 

categorias (C4) banco de dados e (C5) estrutura de TI, são utilizados para as 

atividades internas da CELESC não tendo a mesma nenhuma preocupação com a 

perda de conhecimento organizacional. 

Os depoimentos, a seguir ratificam os argumentos supracitadosem relação a 

rotatividade, envolvendo a: preservação do conhecimento (C1), qualificação da 

equipe (C2), fluxogramacão e documentação do processo (C3), banco de dados 

(C4), estrutura de TI (C5) e memoria organizacional (C6). 

[...] se tiver um funcionário aqui dentro que quer sair pq conseguiu um novo 
emprego, eu tenho dois meses para repassar o conhecimento, pelo plano 
estratégico como a empresa funciona hoje, ela não contrata já um novo 
para aprender, no máximo ela remaneja internamente, por limitações de ser 
a empresa inchada, a mesma não pode contratar, sem a saída do outro, só 
aí se inicia o trâmite do concurso (...)Em caso de licitação um dado 
interessante de falar, a gente tem que manter padrões de atendimento ao 
público por telefone, no caso do call center que atende o público quando 
falta luz, e eles ligam, e quando eu estava fazendo a ambientação aqui na 
área eu visitei a área comercial e eles mostraram um gráfico onde eles 
levantam os índices, tempo de espera, etc e quando trocava a empresa de 
call center, dava um pico ia caindo rápido e voltava o tempo normal, é o 
tempo de integração do colaborador novo com a atividade, este é um 
exemplo o quanto a terceirização pode levar a empresa a perder a 
produtividade 

 

Da mesma forma que a aposentadoria incentiva a perda de conhecimento, a 

rotatividade também contribui para a pulverização do conhecimento como tem 

acontecido com os concursados. Uma pessoa, diferentemente dos anos 

anteriores,quando era aprovada em concurso público ficava na empresa a vida toda. 
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No entanto, na CELESC já se percebe uma mudança, ou seja, quando os jovens 

concursados não se identificam com as atividades, grupos e ambiente de trabalho 

são decisivos na busca por outras ocupações, deixando a empresa. A área de Call 

Centertem uma alta rotatividade dos empregados, já que a mesma é terceirizada. 

Vários fatores podem causar o aumento da rotatividade de pessoal dentro da 

organização, como problemas de relacionamento com os gerentes, a busca por 

melhores salários e benefícios, falha de comunicação, a qual pode gerar 

desinteresse e, às vezes, insegurança para que o funcionário execute suas tarefas, 

além da falta de reconhecimento financeiro e também profissional devido à 

desvalorização das tarefas bem executadas e dos planos de carreira indefinidos. 

Os funcionários treinados já estão adaptados com a teoria e prática dos 

sistemas da CELESC, por exemplo, know-how, que é perdido com a demissão. Do 

mesmo modo que a organização perde know-how na operação de tecnologias, 

também perde seu conhecimento teórico e prático na realização de processos 

padrão da mesma. Em resumo, é muito importante que os gestores façam muito 

bem a gestão do capital intelectual, pois além de evitar gastos desnecessários, 

pode-se ter mais sucesso dentro do mercado com uma equipe coesa e homogênea 

(GALVÃO, 2015). 

Ward e Wooler (2011) apresentam que impacto dos cortes orçamentais, o 

encerramento de postos, redundâncias voluntárias e obrigatórias atuam como 

barreiras nas restrições ou bloqueios para o fluxo de conhecimento. Jennex (2014) 

fornece um processo que vai auxiliar os gestores na tomada decisão de melhores 

estratégias, buscando recursos para capturar o conhecimento dos indivíduos que 

partem. Denvir (1992) argumenta que a rotatividade de pessoas é dispendiosa, já 

que a saída representa um êxodo do investimento do capital humano da 

organização e consequentemente o processo de substituição resulta em múltiplos 

custos para organização. O custo da substituição inclui a busca por um possível 

substituto no mercado de trabalho, a seleção de um substituto competente e o 

treinamento formal e informal do substituto até a plena execução das atividades de 

trabalho, representando um custo anual aproximado de 50% do salário anual do 

funcionário perdido (JOHNSON et al. 2000).  

A alta rotatividade de pessoas pode ter efeitos negativos na organização se 

não gerenciados adequadamente, pois para Meaghan et al (2002) o ganho dos 

competidores com a absorção deste capital humano.  
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O profissional que deixa a organização, leva consigo o conhecimento tácito, o 

qual foi resultado da experimentação e de treinamentos promovidos pela empresa, e 

dependendo da posição que ocupava pode ainda significar uma perda significativa 

da memória organizacional. Quando outra empresa incorpora este profissional não 

está somente adquirindo a força de trabalho, mas também um novo conhecimento 

como parte constituinte deste indivíduo, contribuindo assim para melhoria dos 

produtos e serviços da empresa. 

 

Quadro 10 – Exemplo de possíveis consequências negativas do turnover 

ORGANIZAÇÃO INDIVÍDUO (QUE SAI) INDIVÍDUO (QUE FICA) 

Custos (recrutamento, 
admissão, ajustamento, 
treinamento) 

Perda da condição de 
funcionário antigo e 
gratificações correlatas 

Abalo nos padrões social e 
comunicacional 

Custos de substituição Perda de benefícios extra-
oficiais 

Evasão de colegas de 
trabalhos funcionalmente 
valorizados 

Custos de processo de 
demissão 

Abalo nos sistemas de 
suporte social e familiar 

Menos satisfação 

Abalo nas estruturas social e 
comunicacional 

―Fenômeno da grana mais 
verde‖ e subsequente 
desilusão 

Aumento de carga de 
trabalho durante e 
imediatamente após a 
procura do substituto 

Menos produtividade (durante 
a procura do substituto e o 
re-treinamento) 

Custos referentes à inflação 
(hipoteca, por exemplo) 

Menos coesão 

Evasão de empregados de 
alto desempenho 

Estresse relacionado à 
transição 

Menos comprometimento 

Menor satisfação entre os 
que ficam 

Interferência no curso da 
carreira do cônjuge 

 

Estímulo para uso de 
estratégias indifereciadas de 
controle de turnover 

Regressão no curso da 
carreira 

 

Fonte: MOBLEY, 1992, p. 51 

 

A alta rotatividade de pessoas traz impactos negativos para organização 

como: perda da memória organizacional e impacto no gerenciamento de projetos. 

Desta forma, as organizações precisam ter a capacidade de externalizar o 

conhecimento, além de terem uma boa gestão do conhecimento com administração 

adequada dos parâmetros organizacionais, recursos humanos e sistemas. As 

organizações que tenham certa dependência da área de TI como é o caso da 

CELESC, devem ficar atentas quanto a rotatividade da equipe de desenvolvimento, 

pelo fato destas constituírem a força de trabalho de codificação dos projetos de 

software que em muitos casos são considerados estratégicos, com expectativa de 

elevar a oportunidade da empresa em atingir uma vantagem competitiva.  
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Silveira (2011), Eckert, Mecca, Denic e Giacomet (2011) eMarras (2011) 

ratificam os argumentos, até então apresentados, pois para os autores: a) a 

ocorrência da rotatividade pode ser a ponta do iceberg de distorções na política de 

recursos humanos; b) a saída de funcionário, reposição e treinamento para o novo 

colaborador geram custos para a empresa, financeiros e econômicos; c) o 

dinamismo do mercado de trabalho está acirrado, devendo o gestor de recursos 

humanos se atentar as mudanças e buscar manter o colaborador na sua empresa, 

antes de perder sua mão de obra qualificada para a concorrência. 

Neste sentido, Durst e Wilhelm (2013) apresentam uma ferramenta de gestão 

do conhecimento para auxiliar pequenas empresas para calcular um "conhecimento 

de risco", com o intuito de dar uma melhor compreensão dos conhecimentos críticos 

da organização e aqueles que estão se tornando críticos, para evitar futuramente a 

perda de conhecimento. 

 
4.1.1 Terceirização e perda de conhecimento 

 

Neste item são apresentadas as informações da empresa relevantes ao fator 

de perda de conhecimento pela terceirização, envolvendo os seguintes pontos: a) 

meios de comunicação (C1); b) compartilhamento de comunicação e de 

conhecimento explícito (C2) e) c) qualificação da equipe (C3). 

A terceirização nesta tese indica a existência de uma empresa chamada de 

terceiro, que deve possuir competência, especialidade e qualidade, em condições de 

parceria, para prestar serviços a uma empresa contratante, demonstrando a relação 

entre as admissões e os desligamentos de profissionais ocorridos de forma 

voluntária ou involuntária, em um determinado período. 

Na CELESC os terceirizados são uma força de trabalho importante e 

desempenham as atividades de segurança, serviços gerais, ponta corte, religação, 

manutenção na rede. O próprio modelo atual do setor elétrico motiva a empresa a ter 

os terceirizados, devido ao aperto financeiro exigindo a redução ao máximo das suas 

despesas. Atualmente são 2.160 terceiros na empresa (CELESC, 2016).De acordo 

com relato do responsável por acompanhar o trabalho dos terceiros, muitas vezes 

eles não possuem o conhecimento necessário para estarem executando a função, 

por isso é necessário que os mesmos realizem os cursos obrigatórios, pois são os 
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empregados terceirizados bem menos preparados do que os empregados da 

CELESC. 

 Em alguns momentos acontece também de a empresa terceirizada 

responsável por alguma atividade, como por exemplo, pelo atendimento, querer 

descontinuar o contrato com a empresa, incentivando a redução de mão de obra 

com impactos diretos nos indicadores de atendimento. Neste caso, existe muita 

dificuldade, já que a política da terceirizada acaba prejudicando a qualidade do 

serviço prestado. Além disso, a empresa nãotem controle sobre quem vem trabalhar 

na empresa pela terceirização. Por licitação não se escolhe mesmo, pois é uma 

empresa terceira que vem trabalhar com o conhecimento que nem sempre é 

congruente com os da empresa receptora da mão de obra. Os terceirizados realizam 

muitas atividades junto aos clientes principalmente no call center o que acaba 

reduzindo a qualidade, prejudicando o serviço. Em outro momento,nas situações em 

que a terceirizada decidir em não dar continuidade ao seu contrato com a 

CELESC,cria uma situação de descontinuidade, proporcionando a queda na 

qualidade dos serviços prestados.De acordo com os indicadores apresentados pela 

CELESC a qualidade dos serviços vem melhorando, mas a exigência do cliente vem 

aumentando a cada dia que passa. 

No que se refere à categoria (C1) meios de comunicação, percebe-se que na 

CELESC existem muitos terceiros e nem sempre é feita a comunicação da chegada 

destes para as diferentes áreas, ficando a área sem conhecimento de quem é ou 

não terceirizado.Na categoria(C2) compartilhamento de comunicação e 

conhecimento explícitoobserva-se que a entrada dos terceirosna empresa é feita de 

forma automática, sem preparo e, ainda, sem a socialização e compartilhamento do 

conhecimento e de como as atividades são realizadas. O terceiro que chega 

aprende por observação ou faz uso dos conhecimentos já aplicados em outras 

organizações, podendo proporcionar o conflito junto as equipes de trabalho.Na (C3) 

qualificação da equipe para substituição das atividades realizadas pelos funcionários 

terceirizados (eletricistas) foi observado que alguns dos terceiros ao chegarem na 

CELESC não possuíam o conhecimento necessário, obrigando a empresa a realizar 

capacitação interna, como forma destes ficarem aptos na realização das atividades, 

e não com o intuito de evitar a perda de conhecimento organizacional. 
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Os depoimentos, a seguir ilustram os argumentos apresentados no que se 

refere aos meios de comunicação (C1) e compartilhamento de comunicação e de 

conhecimento explícito (C2) e equipe qualificada (C3): 

Temos empregados na ponta que estão anos aqui, e quando vão embora 
levam o conhecimento junto, nos terceiros acontece mais ainda. 
 
E nós temos relatos do responsável de acompanhamento dos trabalhos dos 
terceiros de que eles não possuem o conhecimento necessário para estar 
executando uma função, às vezes faltam cursos obrigatórios e 
frequentemente nós nos deparamos e tentamos corrigir.  São os 
empregados bem menos preparados do que os nossos empregados. 
Pela falta de concurso, serão terceirizadas algumas áreas na CELESC: Na 
atividade fim, a área de construção de rede, ligados à área técnica. 

 

A situação descrita em relação a organização CELESC, é confirmada com os 

dados e informações do setor elétrico brasileiro. O setor até 2002, de modo geral, 

tinha apenas trabalhadores próprios e a partir de 2003 começa a terceirizar a 

atividade. Neste ano a força de trabalho passou a ser composta por 71% de próprios 

e 29% terceiros. Em 2006, os terceiros tornam-se maioria: 48% para próprios e 52% 

para terceiros, e nos anos seguintes as empresas terceiras dominaram a atividade 

no setor, chegando a 2013 com 55% da mão de obra terceirizada. 

 

Figura 04–Gráfico dos funcionários próprios e terceirizados do setor elétrico 

 

Fonte: Fundação Coge. Disponível em: Disponível em: 

http://www.funcoge.org.br/csst/relat2013/pdf/br/ste/indicadores.pdf. Acesso em: 26 set. 2015. 
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Os dados analisados são corroborados pelo estudo conduzido pelo Dieese 

(2010, p. 16) quando eles concluem que ―o nível de terceirização do setor elétrico, 

fica na casa dos 58,3% da força de trabalho‖. A força de trabalho foi gradativamente 

diminuindo nos anos seguintes, face aos Programas de Demissões Voluntários 

(PDV), desenvolvida pelas empresas naquele momento e fruto das reformas 

políticas, econômicas e administrativas, o que culminou com a privatização de várias 

empresas estatais do setor elétrico (DIEESE, 2010). 

O crescimento da terceirização no setor elétrico brasileiro evidencia a lógica 

valorativa que permeia os atuais modos de contratação da força de trabalho, que 

visa reduzir custos ao mesmo tempo em que expõe os trabalhadores a uma sinergia 

de fatores que potencializam os riscos no trabalho. A contratação de força de 

trabalho terceirizada nesse setor cerceia a saúde e a segurança no trabalho devido 

à diminuição dos benefícios sociais, aos salários mais baixos, à ausência de 

equipamentos de proteção, ao trabalho sem registro em carteira, à perda da 

representação sindical (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012; MARTINEZ; LATORRE, 

2008) e às demais condições que reduzem as margens de manobra do trabalhador 

na execução do serviço e potencializam os riscos inerentes a essa atividade 

perigosa, o que culmina em altos índices de adoecimentos e acidentes.  

De modo geral, percebe-se que as empresas que terceirizam as atividades 

podem realizar economias significativas de custos, ao longo do tempo, assim como 

as empresas também podem perder grande parte da experiência e do conhecimento 

que muitas vezes é acumulado durante a execução das atividades (CHA et al., 

2009). Alaranta e Jarvenpaa(2010) também comentam que as empresas poderão 

colher muitos benefícios com a terceirização. Todavia, é cada vez maior as perdas 

de capacidades e competências internas críticas no cliente e organizações 

ramificações de tal perda. A perda de conhecimento e a escassez de capacidade 

referem-se principalmente ao volume de negócios, ou seja, aos indivíduos que se 

aposentam ou mudam para outra organização, ou deixam uma organização devido a 

outras razões, quando não há ninguém na organização experiente e qualificado o 

suficiente para substituí-los (DURST; FERENHOF, 2014). 
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4.1.2 Reestruturaçãoorganizacional e perda de conhecimento 

 

Neste item são apresentadas as informações da empresa relevantes ao fator 

de perda de conhecimento pela reestruturação/mudança organizacional, envolvendo 

os seguintes pontos: a) preservação do conhecimento (C1), compartilhamento de 

comunicação e de conhecimento explícito (C2), estratégias motivacionais para 

divulgação e socialização das informações e do conhecimento (C3) e fluxogramacão 

e documentação do processo (C4).A reestruturação/mudança organizacional é 

considerada como um trabalho de análise permanente de criação, implementação, 

aprimoramento de sistemas, pessoas, processos, indicadores e liderança. 

No que se refere à categoria (C1) preservação do conhecimento 

organizacional, verificou-se junto aos entrevistados que não existe formalmente a 

gestão da preservação do conhecimento dentro da CELESC. Na categoria (C2) 

compartilhamento de comunicação e de conhecimento explícito só acontece de 

acordo com o gestor da área, ou interesse da pessoa. Na categoria (C3)as 

estratégias motivacionais para divulgação e socialização das informações e do 

conhecimento e na C4 Fluxogramação e documentação do processo acontece de 

forma institucionalizada (manuais) na CELESC por força da sua legislação, porém, 

não tem por objetivo evitar a perda de conhecimento organizacional e, sim para 

padronização dos processos internos.  

Os depoimentos coletados demonstram o sentimento que os entrevistados 

possuem em relação as reestruturações/mudanças que foram implantadas pela 

CELESC no transcorrer do tempo, conforme síntese apresentada, a seguir:  

 

E comum nós ouvirmos falar dessa dificuldade do repasse do 
conhecimento, porque como a empresa não tem a cultura de preparar o 
empregado a substituir outro empregado que vai sair, a pessoa geralmente  
começa uma atividade e precisa correr atrás do conhecimento, e quando ela 
vai sair para outra pessoa assumir este cargo, então, não quer repassar 
facilmente, ela pensa se eu tive que correr atrás, e se ele está novinho aqui, 
que vá atrás, então, está faltando uma política de gestão, neste 
sentido,porque a gente acaba ficando sujeito a este tipo  pensamento menor 
das pessoas, que acaba dificultando este repasse deste conhecimento. 
[...] 
A CELESC nestes 30 anos que estou aqui, passou por 
algumasreestruturações, a cada gestor fez alguma modificação, no entanto, 
percebe-se que o operacional é que sabe fazer e não os cargos por 
indicação. [...]Existia uma área da contabilidade onde ela faturava e pagava  
as notas, então por causa de uma mudança na legislação e de adequação 
interna, a mesma área não  poderia fazer  o lançamento e o pagamento das 
notas, o que aconteceu foi a  descentralizado o lançamento. Cada 
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áreaprecisou passar a fazer o seu próprio lançamento de nota, o que é um 
processo bastante burocrático e especifico, lida com imposto, programar os 
impostos que a empresa precisa recolher, qual ela paga, qual não paga, e 
ao mesmo tempo que não foi nenhuma capacitação de como faz isso, eu 
tive que ir atrás, falar com fulano, ciclano, muito conhecimento perdido na 
empresa. 
[...].  
Assim, algumas pessoas ajudavam, outras falavam, o lançamento não é 
mais com a gente, e além da minha experiência pessoal, todas as pessoas 
que precisaram lançar as notas reclamaram horrores de como foi este 
processo, além das reclamações houveram perdas da empresa com 
desgastes de fornecedores, pagamentos atrasados, imposto pago 
erroneamente, pagar imposto dobrado por falta de conhecimento da 
legislação. 
[...] 
As pessoas que tinham conhecimento que trabalhavam exclusivamente nos 
processos de áreas fins e não eram substituídas e levaram o conhecimento 
embora. [...] eu arrumando os armários, encontrei o quadro de lotação 
antigos, que foram feitos trabalhos na década de 90 e 2000, e agora para 
este quadro foi refeito todo o trabalho, poderia ter sido aproveitado os 
antigos, ou seja, muito trabalho engavetado, não sociabilizado. 
[...] 
A CELESC tem mais propostas do que implementações, já foram realizados 
alguns trabalhos de reestruturação, mas a empresa tem dificuldade de 
implementação, devido a cultura da empresa, então muitas vezes uma área 
ela 'sai de um departamento para ir para outro. 
[...] 
 
 

Os depoimentos descritos evidenciam a perda de conhecimento com as 

reestruturações promovidas pela CELESC ao longo dos anos, principalmente, a 

partir dos anos 2000, quando ocorreu a discussão do processo de reestruturação, 

com a modificação do Estatuto, abrindo a possibilidade de associação a todos os 

funcionários da empresa e não mais para aqueles que detinham curso superior.   

Em 2004 a oContrato de Gestão é assinado entre Conselho de Administração 

e Diretoria e a Associação dos Profissionais da CELESC. Em 2006 ocorre a criação 

da Diretoria Comercial.Em 2007os esforços estiveram voltados para a mobilização 

em torno das eleições para os representantes dos empregados na constituição das 

Comissões de Gestão e Resultados, previstas no Novo Modelo de 

Gestão(ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CELESC, 2016). Em 2012, a 

Companhia aprovouo novo Estatuto Social, contendo as seguintes mudanças 

estatutárias: a)a previsão do PlanoDiretor da Companhia, denominado ―CELESC 

2030‖ que contempla oPlano Estratégico e o Plano Regulatório; b) a adoção do 

quórum qualificado para aprovação de assuntos decunho estratégico e para eleição 

e destituição de diretores(ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CELESC, 

2016).O cumprimento de metas estabelecidas por meio do Contrato de Gestão entre 

a Diretoria e o Conselho de Administração e por meio dos Acordos de Desempenho 
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celebrados entre a Diretoria e as demais áreas de trabalho da companhia estão 

colaborando para a consolidação do modelo(CELESC, 2015). 

A reestruturação ou as mudanças organizacionais na CELESC são 

conduzidas, segundo os entrevistados por meio de planejamento, ou seja, da 

descrição das etapas necessárias na condução da mudança. Portanto, não basta a 

empresa planejar a mudança. Ela tem que definir no planejamento da mudança as 

ações necessárias para assegurar a sua implantação e acompanhamento. Não 

existe planejamento de mudança sem a definição de mecanismos de controle e de 

avaliação. O não alinhamento do que é planejado com o que é executado já faz 

parte da cultura da empresa, pois nem sempre os projetos implantados são 

avaliados. Muitas vezes uma área organizacional é transferida de um departamento 

para outro, sem a ocorrência de alterações nas atividades. Outro exemplo que pode 

ser citado acontece quando uma área deixa de existir por ter sido absorvida por 

outra. Na CELESC existem muitos processos que não podem deixar de serem feitos. 

Todavia, na empresa o gestor pode decidir pelo fechamento de uma área, divisão, 

departamento para economizar em gratificações de chefias, mas a atividade por ser 

relevante é incorporada por outro setor.  

O conhecimento tácito engendrado pela experiência e acumulado ao longo da 

vida profissional é uma fonte indispensável da inovação. Todavia, como constatado 

nos depoimentos dos entrevistados, os funcionários nem sempre estão dispostos a 

disponibilizarem, além de não transferiremo que sabem de qualquer maneira. A 

participação dos funcionários nos processos de inovação requer uma relativa 

estabilidade no emprego para aumentar as fontes de inovação com os 

conhecimentos tácitos. A pouca estabilidade do quadro funcional da CELESC, 

devido as aposentadorias, somadas a força de trabalho terceirizada, por exemplo 

tem limitado a inovação a partir dos conhecimentos tácitos (KOVÁCS, 2003).   

Vários estudos realizados sobre processo de reestruturação, com particular 

relevo para aqueles que envolveram downsizing e reengenharia, evidenciaram não 

apenas que os resultados ficaram aquém do esperado em termos de produtividade e 

qualidade, mas sobretudo que surgiram consequências negativas para os 

indivíduos, para a organização das empresas e para a sociedade em geral (FERRIE, 

1998). O princípio de ―fazer mais com menos‖ pode resultar na perda de memória 

coletiva, de experiências não formalizadas (não arquivadas) e de conhecimentos 

pessoais. Com a flexibilização de emprego, as empresas correm o risco debloquear 
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o desenvolvimento da inteligência produtiva e de não poder melhorar a produtividade 

a longo prazo.Tudo isso pode levar ao enfraquecimento da cultura da empresa e ao 

surgimento de disfuncionamentos que comprometem a sua performance e sua 

sobrevivência em estruturas produtivas fluídas (KOVÁCS, 2003). 

A falta de cultura inovadora no setor é outro ponto que colabora para a perda 

de conhecimento e para a inovação, principalmentequando se observaque o 

departamento de P&D das empresas é um mero prestador de contas aos órgãos de 

controle. Esse fato se deve, possivelmente, à combinação do efeito crowding out 

com a perda do foco dos projetos na resolução de problemas práticos das empresas, 

por meio de inovações incrementais, levando o setor de energia elétrica no Brasil a 

ter níveis reduzidos de competição em alguns segmentos, tais como no segmento de 

distribuição de energia elétrica residencial (LAPLANE; CAVALCANT, 2015). 

A gestão e prevenção de perda de conhecimento em ambientes dinâmicos e 

complexos pode ser um fator determinante do sucesso de uma organização. 

Profissionais de desenvolvimento da organização, consultores e líderes precisam 

levar em conta tanto a natureza emergente da própria mudança como reorganizar-se 

em torno da gestão corporativa, pois se não levarem em conta estas questões, 

podem perder o conhecimento organizacional. As organizações precisam preservar 

os aspectos do conhecimento tácito e explícito de memória organizacional  

(TRELEAVEN; SYKES, 2005; SCALZO, 2006; DAGFOUS, 2013; SHANKAR, 2013). 

 

 

5.2 PERDA DE CONHECIMENTO E CAPITAL INTELECTUAL (CI): UMA 

DISCUSSÃO 

 

O tópico discute os achados relacionados aos fatores e as categorias de 

perdas observadas, segundo o capital humano e capital estruturalcomo elementos 

do capital intelectual. Os tipos de capital não podem ser observados de forma 

isolada, pois o capital humano depende do capital estrutural que, por sua vez, são 

impulsionados e/ou limitados pelo capital social ecapital relacional.Inicia-se a 

discussão com as mudanças que ocorreram no processo produtivo e no perfil dos 

trabalhadores, diante da nova economia, onde o capital intelectual é considerado 

como fonte de competitividade das organizações.  

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Treleaven,%20L&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Sykes,%20C&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Scalzo,%20N%20J&field1=Contrib
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5.2.1 Do Taylorismo a produção flexível 

 

Com o taylorismo e o fordismo houve um grande avanço no capitalismo 

industrial, pois impulsionou a produtividade, reduzindo os custos de produção e 

baixando os preços das mercadorias, com aumento significativo dos lucros dos 

capitalistas e um maior bem-estar dos trabalhadores (RAMALHO, 2010)1. No 

entanto, o modelo fordista começou a declinar no começo da década de 70, 

motivados por: a) desregulamentação do sistema monetário internacional; b) 

diminuição das taxas de lucros decorrente do excesso de produção e esgotamento 

da acumulação fordista; c)  crise do petróleo com preços triplicados no mercado 

internacional, encarecendo a energia e prejudicando, principalmente, as indústrias 

de siderurgia, construção naval e de química pesada; d) os países da América Latina 

substituíram suas políticas de importação por grandes indústrias multinacionais, com 

grande demanda de mão de obra barata.  

O sistema capitalista a partir destes motivos ingressou em um novo ciclo de 

reestruturação do capital, marcado pela racionalização e intensificação do controle 

do trabalho. A mudança tecnológica, a automação, a busca de novos produtos e 

novos mercados, as fusões de empresas, a busca de novos locais onde a mão de 

obra era barata tornaram-se necessárias para as grandes corporações (SOUZA, 

2013)2. Harvey (1993)3 chamou essa nova reestruturação do capital de ―acumulação 

flexível‖. É flexível, pois,  

[…] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional (HARVEY, 1993, p. 140). 

 

Em contraste com a rigidez do fordismo, o novo método de produção flexível, 

criado no Japão, na empresa Toyota, associava o uso intensivo da tecnologia, 

terceirização e flexibilidade na produção - produção em pequenos lotes e com 

                                                           
1 RAMALHO, J. R. Trabalho na sociedade contemporâneo. MORAES, A. C. (Coord). Sociologia. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2010, p. 85-99. 
2
SOUZA, M. A. de. O modo de produção flexível e o novo perfil do trabalhador no século XXI. 

2013. Disponível em: https://filosofonet.wordpress.com/2013/09/05/o-modo-de-producao-flexivel-e-o-

novo-perfil-do-trabalhador-no-seculo-xxi/. Acesso em: 10 set. 2016. 
3
HARVEY, D. Do Fordismo à Acumulação Flexível. In:  A condição pósmoderna. São Paulo: Loyola, 

1993. p. 135-176 
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produtos variados. Uma grande parte da produção era terceirizada, vinda de 

produtores e fornecedores que eram responsáveis por sua fabricação. A 

terceirização eliminou setores da fábrica como ajudou a diminuir os trabalhadores e 

a redução de custos em época de crise (SOUZA, 2013).  

 Com o advento do sistema de produção flexível as tarefas realizadas pelo 

trabalhador deixaram de ser repetitivas, simplificadas, pelo fato de não existir mais 

separação entre o trabalho físico e o intelectual. A produção flexível passou, de um 

lado, a exigir do trabalhador a capacidade de mobilizar saberes, conhecimentos e 

esquemas mentais para resolver problemas incertos (FLEURY; FLEURY, 2001; 

SOUZA, 2013)4 e de outro, a reestruturação produtiva causou a desregulamentação 

das relações de trabalho, aumentando o desemprego, fomentando o trabalho 

informal e fazendo surgir relações precárias de trabalho: trabalho temporário, 

jornada parcial, terceirização, subcontratação, dentre outros. Os serviços que mais 

se expandem são os de economia intangível, que dependem muito mais do talento 

intelectual do que da força física. É intangível, pois os papéis exercidos pelos 

empregados e empregadores não são claramente divididos e identificáveis.  

Pelo fato das novas tecnologias estarem exigindo maior criatividade e 

inteligência no ambiente de trabalho, os indivíduos tornaram-se a pedra angular da 

reestruturação produtiva. As empresas estão buscando a maior automação da 

produção, assim como estão procurando funcionários mais qualificados. O 

trabalhador com maior formação torna o trabalho mais eficaz e produtivo, pois 

através de suas atitudes, conhecimentos e habilidades ele sabe pensar e agir 

melhor (SOUZA, 2013). 

Os funcionários representam, de um lado, a pedra angular e, de outro 

também podem incentivar a perda de conhecimento, principalmente se o 

conhecimento tácito não for convertido em conhecimento explícito. Conforme 

discutido no tópico, a seguir, desta tese, este aspecto é crítico para organizações 

com a CELESC em virtude do grau de complexidade das suas atividades e do uso 

intensivo de conhecimento para a produção de valor, tal como preconizado em sua 

missão.  

 

                                                           
4
FLEURY, M. T.; FLEURY, A. Estratégias Empresariais e Formação de Competências: um 

quebra-cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2004. 
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5.2.2 Perda de conhecimento do capital intelectual como fator limitadorda busca de 

vantagem competitiva nas organizações 

 

O tópico apresenta uma síntese das evidencias identificadas, nesta tese, 

segundo os fatores de perda de conhecimento (aposentadoria, rotatividade, 

terceirização e reestruturação) com as respectivas categorias de perda classificadas 

por tipo de capital humano e estrutural(Quadro 11).O capital relacional e social, 

também são discutidos na qualidade de forças propulsoras e restritivas, pelo fato dos 

elementos do capital intelectual serem interdependentes, onde um tipo de capital 

pode alavancar ou inibir o desenvolvimento de outro tipo de capital e vice-versa.  

 

Figura 05 - Capital Intelectual e sua composição 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O capital intelectual é um ativo vital para o sucesso organizacional (BONTIS; 

KEOW; RICHARDSON, 2000; De CASTRO; SÁEZ, 2008; KAMUKAMA; AHIAUZU; 

NTAYI, 2010). Stewart (1998, p. 8) argumenta que ―o capital intelectual constitui a 

matéria intelectual – conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência, 

que pode ser utilizada para gerar riqueza. É a capacidade mental coletiva‖. O capital 

intelectual pode ser considerado como a soma de conhecimentos, seja individual ou 

coletivo, bem como tácito ou explícito (BONTIS, 2001), que as empresas utilizam 

para obter vantagem competitiva (SAINAGHI; BAGGIO, 2013). 

A competitividade das organizaçõespassou e está sendo determinada pelas 

ideias, experiências, descobertas e a especialização que conseguem gerar e 

difundir, promovendo o crescimento e a conquista de novos mercados.O diferencial 

das empresas não se encontra mais nas máquinas e equipamentos utilizados no 
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processo produtivo, mas sim no conhecimento coletivo dos funcionários, ou seja, no 

Capital Intelectual da empresa(BUENO; SALAMDADOR; MERINO, 2008; 

VALENTIM, 2006)5.A nova riqueza e principal fonte de vantagem competitiva 

sustentável das organizações eram e são os ativos intangíveis, relacionados ao 

conhecimento(SVEIBY, 1998). 

Na visão de Senge (2000) a única vantagem competitiva sustentável da 

empresa é a capacidade de trabalhar a informação em todo o seu dinamismo, 

aprendendo o mais rápido e melhor do que seus concorrentes diretos. Para o autor o 

desenvolvimento do conhecimento das pessoas é o principal meio de alavancar o 

processo de mudança.O novo cenário passou a exigir o desenvolvimento de 

estratégias e iniciativas para manter, aprimorar, proteger e evoluir todo 

conhecimento adquirido ao longo do tempo, por consequência aumentar o capital 

intelectual, além de trabalhar a volatilidade e a segurança do capital intelectual 

(STEWART, 1997). 

A busca da vantagem competitiva, todavia, vem sendo e está cada vez mais 

ameaçada com a perda do capital intelectual, motivada pelos fatores, principalmente, 

discutidos na literatura e considerados nesta tese: aposentadoria (por exemplo: 

DURSUN, 2009; BLEICH, 2009; DELEN, 2009; LEVY, 2011; CONNEL, 2012; 

WELLS-LEOLEY, 2014; SAVOLAINE; AHONEN, 2014),  rotatividade (por exemplo: 

SILVEIRA, 2011; ECKERT, MECCA, DENIC EGIACOMET, 2011; MARRAS, 2011), 

terceirização (NORMAN, 2004; CHA et al., 2009; ALARANTA; JARVENPAA, 2010; 

DURST E FERENHOF, 2014; PARKER, 2014) e reestruturação (TRELEAVEN; 

SYKES, 2005; SCALZO, 2006; DAGFOUS, 2013; SHANKAR, 2013).A perda de 

conhecimento, atualmente, representa o maior temor dos gestores de organizações 

modernas. A análise do impacto da perda de conhecimento deve ir além da busca do 

conhecimento individual e, sim, verificar de que forma os funcionários podem criar 

valor para a construção capital intelectual (MASSINGHAM, 2008).  

O capital humano é o conhecimento que os funcionários possuem, traduzido 

em nível organizacional em competências e experiências combinadas.Os atributos 

de capital humano podem ser entendidos como a educação, experiência, 

                                                           
5
BUENO, E.; SALMADOR, M. P.; MERINO, C. Génesis, concepto y desarrollo del Capital Intelectual 

en la economía del conocimiento: una reflexión sobre el Modelo intellectus. Estudios de Economía 
Aplicada, v. 26, n. 2, p. 43- 64, 2008. 
VALENTIM, M. L. P. (Org.). Informação, conhecimento e inteligência organizacional. Marília: 
FUNDEPE Ed., 2006. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Treleaven,%20L&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Sykes,%20C&field1=Contrib
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Scalzo,%20N%20J&field1=Contrib
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conhecimento e habilidades das pessoas.O valor do capital humano é verificado por 

meio dos recursos de conhecimento tácito que estão disponíveis à organização para 

criar novos conhecimentos, resolver problemas ou desenvolver a capacidade dos 

funcionários. Como enfatizado pelos estudiosos da área, o capital humano 

configura-se como referencial de sucesso e fator determinante para o futuro da 

empresa e se este não for gerenciado, a organização poderá não alcançar o 

sucesso, porque não atingirá as suas metas e objetivos (MARQUES; EDMONSON, 

1999; EDVINSSON; MALONE, 1997; ROOS et al., 1997; BONTIS; FITZ-ENZ, 

2002;DAVENPORT et al., 2003; PALMEIRA, 2011; UNGER et al., 2011; BARNIR, 

2012). Assim, mitigar a perda do conhecimento em organizações intensivas em 

conhecimento como a CELESC é determinante para a sua sobrevivência. 

 

Quadro 11 -Síntese das evidências de perda de conhecimento do capital humano na 
CELESC 
 

FATORES DE 

PERDA DE 

CONHECIMENTO 

CATEGORIAS 

DE PERDA 

OBSERVADAS 

TIPO DE 

CAPITAL 

SÍNTESE DOS ACHADOS: EVIDÊNCIAS 

E RELATOS RELEVANTES 

Aposentadoria 

e rotatividade 

Preservação do 

conhecimento 

 

Capital 
Humano 

1. Não existe formalmente a gestão da 
preservação do conhecimento dentro 
da CELESC. 
 

2. A preocupação é repor o quantitativo e 
não o conhecimento. 

 
3. Para o funcionário estar cem por cento 

na atividade precisa de cinco anos. 
 

4. A perda de conhecimento foi inevitável 
pelo número de aposentadorias 
proporcionadas quer pela 
reestruturação da empresa quanto pelo 
programa de demissão incentivada. 
 

5. Não existe a cultura da preservação do 
conhecimento. 

 
6. As áreas não conhecem o que já foi 

feito nas outras áreas. 
 

7. O planejamento de reposição de 
substitutos para aprender com os que 
vão se aposentar não ocorre na prática. 

 
8. Com a flexibilização de emprego, as 

empresas correm o risco de bloquear o 
desenvolvimento da inteligência 
produtiva e de não poder melhorar a 
produtividade a longo prazo. 
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Aposentadoria 

e rotatividade 

Qualificação da 

equipe 

 

Capital 
humano 

1. O que aprendeu na faculdade é um 
básico, ele aprende a trabalhar aqui, e 
isso leva em torno de cinco anos, e não 
será em dez dias que vai acontecer a 
transferência. 

 
2. A falta dessa política de repasse do 

conhecimento, acaba sendo agravada 
porque a empresa não se prepara bem, 
principalmente em períodos de planos 
de demissão voluntária. 

 
3. A decisão depende do gestor de cada 

área, da equipe ou até da pré-
disposição de um colega de trabalho 
fazer a transferência do conhecimento 
necessário para realização da 
atividade. 
 

Terceirização Qualificação da 

equipe 

 

Capital 

Humano 

1. Quando eles saírem, o plano da 

empresa é terceirizar, pois não vai ter 

ninguém para fazer a atividade.  

 

2. Alguns dos terceiros ao chegarem na 

CELESC não possuíam o 

conhecimento necessário, obrigando a 

empresa a realizar capacitação interna, 

como forma destes ficarem aptos na 

realização das atividades, e não com o 

intuito de evitar a perda de 

conhecimento organizacional. 

 

 

Reestruturação 

Preservação do 

conhecimento 

 

Capital 

Humano 

1. A perda de conhecimento foi inevitável 

pelo número de aposentadorias 

proporcionadas quer pela 

reestruturação da empresa quanto pelo 

programa de demissão incentivada. 

 

2. Não existe formalmente a gestão da 

preservação do conhecimento dentro 

da CELESC. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A síntese das evidencias constatadas nesta tese, revelam uma situação 

preocupante, já que a perda do conhecimento do capital humano na CELESC está 

sendo promovida por diferentes fatores como tem acontecido e acontece com as 

demissões, aposentadorias, rotatividade de pessoal, fusões e aquisições (RANFT, 

2000; STAM, 2003; DURSAN, 2009; SHUMATE, 2010; CONNEL, 2012; 

GHAHFAKHI, 2012; BLEICH, 2009;; WELLS-LEOLEY, 2014; CARTY; PARKER, 

2014).  
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Para Kelly (2015)e Ray (2015) o principal perigo para os próximos 25 anos é, 

em particular, o envelhecimento da população ea aposentadoria de grupos etários 

fortes, somados ao volume de negócios do trabalho.O envelhecimento da população 

segundo os autores representa dois riscos para as organizações: a) o subemprego 

dos trabalhadores mais velhos e; b) a perda de conhecimentos. A China, por 

exemplo, é um dos países com o mais rápido envelhecimento do mundo. Em 2010, 

apenas 8,3% da população da China tinha 65 anos ou mais, tendo como projeção 

para 2050,quase 24 por cento da população da China com idade 65 ou mais. O 

Japão já tem o maior percentual de cidadãos idosos no mundo, tendo em 2050 a 

maior parte da população com 50 anos de idade. A Espanha, a Itália e a Alemanha, 

também estão envelhecendo de forma rápida, ou seja, em 2050 os países terão os 

seguintes percentuais de população mais velha: 34,5% da população espanhola, 

33% da população italiana, e 32,7% da população da Alemanha terá 65 anos. Em 

2050,83,7 milhões de americanos terão 65 anos ou mais, quase duplicando nos 

próximos 35 anos (KELLY, 2015).  

Para ilustrar a questão e corroborar os achados desta tese, Ray (2015) 

comenta que o setor de energia está à beira de uma grave escassez de talentos 

também. De acordo com o autor, editor-chefe da revista Power Engineering, todos 

os setores da indústria irão perder uma grande porcentagem de sua força de 

trabalho se os baby boomers se aposentarem no tempo previsto por 

legislação.Conforme projeção feita pelo autor, o setor de energia estará procurando 

mais de 100.000 trabalhadores até 2018 para substituir os aposentados, além de já 

existir uma escassez detrabalhadores qualificados. A força de trabalho nuclear está 

em situação semelhante. O Instituto de Energia Nuclear estima que 39% da força de 

trabalho nuclear estará em condições de aposentadoria até 2018, necessitando a 

contratação de 20.000 novos trabalhadores nos próximos 02 anos. Segundo o 

Departamento do Trabalho dos EUA, metade da força de trabalho deverá se 

aposentar nos próximos cinco a 10 anos. Estas posições não são fáceis de 

preencher porque o conhecimento técnico e institucional é muito específico (RAY, 

2015). Nas palavras de Grooms e Mumm (2016, p. 97) 

Não é segredo. Há uma força de trabalho envelhecida na indústria de 
serviços elétricos de hoje. Uma enorme perda dehabilidades críticas e da 
base de conhecimento existente[…]. Os trabalhadores mais novos e menos 
experientes deverão continuar preenchendo o vazio.  
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No Brasil, segundo matéria publicada no Valor Econômico entre 2015 e 2050 

haverá um aumento de 1,7% do número de brasileiros com idade entre 15 e 64 

anos, atingindo 143,2 milhões. Por outro lado, a população idosa vai crescer 217,5% 

no mesmo período, passando de 16,1 milhões para 51,3 milhões (VALOR 

ECONOMICO, 2016)6. 

No momento que um funcionário deixa a organização, como evidenciado 

nesta tese, o conhecimento também é perdido (especialidade funcional específica, 

experiência, habilidades e contatos), tendo impacto direto na produtividade 

organizacional (por exemplo: OSTERMAN, 1987; DROEGE; HOOBLER, 2003; 

LEVY, 2011; CONNEL, 2012; WELLS-LEOLEY, 2014; SAVOLAINE; AHONEN; 

2014). A saída de pessoal da organização tem um impacto na produção 

organizacional, mesmo se a organização possuir no seu quadro funcionário com 

conhecimento (MASSINGHAM, 2008). O autor apresenta um método de três etapas 

para prever o impacto da saída do funcionário na produtividade: 

a) Verificar o trabalho/ atividades realizadas pelos funcionários que deixaram a 

organização, com o intuito de identificar os riscos/impacto na diminuição da 

produção; 

b) Verificar a probabilidade de quantos funcionários que estão na organização 

possuem condições para realizar as atividades; 

c) Identificara quantidade de tempo gasto no desenvolvimento da atividade que 

deverá ser absorvida por outro funcionário, além daquelas já realizadas por 

este e seu impacto na diminuição da produção. 

 

O método identifica as consequências da diminuição da produção com a 

saída de funcionários, assim como o impacto direto nas atividades realizadas pelos 

funcionários com capacidade para absorver as atividades deixadas pelos 

funcionários que saíram da organização. A partir destas informações os gestores 

poderão planejar cenários de perda de conhecimento (MASSINGHAM, 2008). 

Em relação a diminuição da produtividade, Droege e Hoobler (2003) 

comentam ainda que nem sempre os funcionários que farão a substituição dos que 

deixaram a organização possuem o mesmo nível de conhecimento exigido na 

realização da tarefa, levando a uma redução líquida do capital. Os autores 

formularam um método de dois passos para prever o nível de produtividade 

                                                           
6
 Previdência acena com 'bônus' para esticar idade mínima. Valor Econômico, 29/02/16.  
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reduzidaque poderá ocorrer. Primeiro, verificar se os funcionários que deixaram a 

organização eram especialistas nas atividades que desenvolviam na organização. O 

resultado identifica a probabilidade de declínio da produtividade que poderá ocorrer. 

Em segundo lugar,  

No entanto, apesar de ser considerado o mais importante, o capital humano 

não produz riquezas sozinho, pois até as pessoas mais inteligentes do mundo, 

precisam de um mecanismo que monte, acondicione, organize e distribua os frutos 

de seu pensamento. É através do capital estruturalque se retém o conhecimento, 

para que ele se torne a propriedade da empresa. Dessa forma, concentra-se o que a 

organização sabe e entrega aos seus clientes. Como elementos desse capital, 

destaca- se a estratégia, a cultura, as estruturas e sistemas, as rotinas e 

procedimentos organizacionais (STEWART, 1998). 

Ocapital estruturalsegundo Edvinsson e Malone (1998), pode ser descrito 

como sendo um arcabouço, o empowernent, e a infraestrutura que serve de apoio 

ao capital humano.O CE é formado por três tipos de capital: a) organizacional; b) 

inovação; e, c) processos. O capital organizacionalabrange os investimentos feitos 

pela empresa em sistemas, instrumentos e filosofia operacionalno sentido de facilitar 

o fluxo de conhecimento, seja em direção às áreas externas, seja nas voltadas para 

os canais de suprimento e distribuição. Ocapital de inovaçãoestá relacionado à 

capacidade de renovação e aos resultados da inovação, sob a forma de direitos 

comerciais, amparados por leis, propriedade intelectual e outros atos e talentos 

intangíveis utilizados para criar e disponibilizar no mercado novos produtos e 

serviços. Ocapital de processos é formado por processos, técnicas e programas de 

direcionamentos aos funcionários que fomentam e ampliam a eficiência da 

produção.  

O capital estrutural nas palavras de Stewart (1997, p.98): 

Pertence à empresa como um todo, pode ser reproduzido e dividido. Parte 
do que pertence à categoria de capital estrutural tem direito aos direitos 
legais de propriedades: tecnologia, invenções, dados, publicações e 
processos, podem ser patenteados, ter seus direitos autorais registrados ou 
ser protegidos por leis de comércios secretas: podemos vendê-los e 
podemos processar qualquer um que os utilize sem permissão. 

 

Os fatores considerados, nesta tese, como aposentadoria, rotatividade, 

terceirização e reestruturação, com as respectivas categorias de perda de 

conhecimento afetam o capital estrutural da organização. O primeiro exemplo 
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destacado (Quadro 12) está relacionado aos manuais e relatórios anuais existentes 

na organização, pelo fato destes não terem por objetivo a institucionalização da 

memória organizacional para evitar a perda do conhecimento motivada pelos fatores 

aposentadoria e rotatividade. O profissional que deixa a organização, segundo 

dados coletados, leva consigo o conhecimento tácito, o qual foi resultado da 

experimentação e de treinamentos promovidos pela empresa, e dependendo da 

posição que ocupava pode ainda representar uma perda significativa da memória 

organizacional. 

 
Quadro 12 - Síntese das evidências de perda de conhecimento do capital estrutural 
na CELESC 

 
FATORES DE 

PERDA DE 

CONHECIMENTO 

CATEGORIAS DE 

PERDA 

OBSERVADAS 

TIPO DE 

CAPITAL 

SÍNTESE DOS ACHADOS: 

EVIDÊNCIAS E RELATOS 

RELEVANTES 

 

 

 

Aposentadoria 

e rotatividade 

Fluxogramação e 

documentação do 

processo 

 

Capital 

Estrutural 

1. Não tem por objetivo evitar a 

perda de conhecimento, servindo 

apenas para padronização dos 

processos internos. 

 

2. A estrutura de TI, é utilizada para 
as atividades internas da 
CELESC e não para evitar a 
perda de conhecimento 
organizacional. 

 

Banco de dados 

 

Capital 

Estrutural 

1. Os bancos de dados existem para 

as atividades da organização e 

não para evitar a perda de 

conhecimentos. 

 

Estrutura da TI 

 

Capital 
Estrutural 

1. A estrutura de TI, é utilizada para 
as atividades internas da 
CELESC e não para evitar a 
perda de conhecimento 
organizacional. 

 

Memória 

Organizacional 

 

Capital 

Humano, 

Estrutural  

1.  A CELESC possui um conjunto de 

informações da história e da 

realidade da organização 

(relatórios anuais). Todavia, a 

memória não é utilizada para 

evitar a perda do conhecimento. 

 

1. O profissional que deixa a 

organização leva consigo o 

conhecimento tácito, o qual foi 

resultado da experimentação e de 

treinamentos promovidos pela 
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empresa, e dependendo da 

posição que ocupava pode ainda 

significar uma perda significativa 

da memória organizacional. 

 
2. O princípio de ―fazer mais com 

menos‖ pode resultar na perda de 

memória coletiva, de experiências 

não formalizadas (não 

arquivadas) e de conhecimentos 

pessoais 

 

 

Terceirização 

Meios de 

comunicação 

 

Capital 

Estrutural 

1. Na CELESC existem muitos 

terceiros e nem sempre é feita a 

comunicação da chegada destes 

para as diferentes áreas, ficando 

a área sem conhecimento de 

quem é ou não terceirizado. 

Compartilhamento 

de comunicação e 

de conhecimento 

explícito 

 

Capital 

Estrutural  

1. A entrada dos terceiros na 

empresa é feita de forma 

automática, sem preparo e, ainda, 

sem a socialização e 

compartilhamento do 

conhecimento e de como as 

atividades são realizadas. 

 

 

Reestruturação 

Compartilhamento 

de comunicação e 

de conhecimento 

explícito 

 

Capital 

Estrutural 

1. Não é uma prática na CELESC e 

quando acontece ocorre de 

acordo com o gestor da área, ou 

interesse da pessoa. 

 

2. Os funcionários nem sempre 

estão dispostos a 

disponibilizarem, além de não 

transferirem o que sabem de 

qualquer maneira 

 

Estratégias 

motivacionais para 

divulgação e 

socialização das 

informações e do 

conhecimento 

 

Capital 

Estrutural 

1. E comum nós ouvirmos falar 

dessa dificuldade do repasse do 

conhecimento, porque como a 

empresa não tem a cultura de 

preparar o empregado a substituir 

outro empregado que vai sair, a 

pessoa geralmente começa uma 

atividade e precisa correr atrás do 

conhecimento. 

 

2. Percebe-se que o operacional é 

que sabe fazer e não os cargos 

por indicação 

 

Fluxogramacão e 

documentação do 

Capital 
Estrutural 

1 Não tem por objetivo evitar a 
perda de conhecimento 
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processo 

 

organizacional e, sim para 
padronização dos processos 
internos.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Nonaka e Takeuchi (1997), seguindo a linha de pensamento, argumentam 

que o conhecimento explícito é formal e sistemático, e por esta razão pode ser 

facilmente comunicado e compartilhado, enquanto que o conhecimento 

implícito/tácito é altamente pessoal, sendo de difícil formalização e de comunicação. 

Portanto, a aprendizagem dos funcionários da organização precisa ser socializada e 

compartilhada através da conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito.  

Nesta direção, não é suficiente transformar o conhecimento tácito em 

explícito, se a organização não possuir uma cultura voltada para a materialização do 

que se encontra, por exemplo, em manuais, normativas e relatórios. Para Crossan et 

al. (1999)7 a aprendizagem ocorre em dois sentidos: a) o primeiro diz respeito a 

transferência da aprendizagem de indivíduos para grupos ou equipes de 

funcionários para, em seguida, ser institucionalizada na organização em forma de 

sistemas, estruturas, estratégias e procedimentos; b) o segundo relaciona-se com a 

utilização do que tem sido aprendido e os impactos dessa aprendizagem nos 

indivíduos e grupos, a fim de evitar a perda de conhecimento. 

O capital estrutural (CE) é percebido, desta forma, como um dos propulsores 

da construção da aprendizagem organizacional, haja vista que as organizações de 

aprendizagem incentivam a capacidade de aprender, criar conhecimento em 

indivíduos, permitindo a distribuição deste conhecimento em toda a organização 

(THOMAS; ALLEN, 2006).  O CE fornece o conhecimento codificado necessário 

para apoiar a aprendizagem, criatividade e inovação subjacente aos processos de 

organização (KANTER,1989). Os funcionários podem recorrer a aprendizagem 

institucionalizada como uma fonte de pesquisa, quando eles não sabem o que fazer 

ou querem aprender algo novo. 

O segundo exemplo que merece ser destacado é a fluxogramação, a 

documentação do processo, os bancos de dados e a estrutura da TI. 

NaCELESCestas categorias existem apenas para atender as demandas internas e 

                                                           
7
 CROSSAN, Mary M; LANE, Henry W.; WHITE, Roderick E.. An Organizational Learning Framework: from 

intuition to institution. Academy of Management, The Academy of Management Review, v. 24, n. 3, Jul 1999. 
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externas e não para evitar a perda de conhecimento na organização(Quadro 12). 

Para Rezende (2005, p. 23): ―Os sistemas de informação, independentemente de 

seu nível ou classificação, objetivam auxiliar os processos de tomada de decisões 

nas organizações. Se os sistemas de informação não se propuserem a atender a 

esse objetivo, sua existência não será significativa para a organização‖. 

Diante da argumentação de Rezende (2005)8, compete aos gestores do 

conhecimento transformar as informações em conhecimento produtivo ou como 

coloca Davenport e Prusak (1998)9: a gestão do conhecimento compreende um 

conjunto de ações sistemáticas e disciplinadas adotadas pela organização na 

obtenção de um maior retorno possível do conhecimento disponível. Tem por 

objetivo converter as informações disponíveis em conhecimento produtivo, além de 

incentivar o aprendizado individual e coletivo,por meio da 

incorporação/institucionalização dos conhecimentos aos processos, sistemas 

administrativos, modelos e rotinas organizacionais em prol do alcance dos objetivos 

organizacionais.  

Laudon e Laudon (2004, p. 324 e 325)10 afirmam ainda:  

Alguns teóricos da administração acreditam que tais patrimônios de 

conhecimento são tão importantes (senão até mais importantes) para a 

vantagem competitiva e a sobrevivência quanto os patrimônios físicos e 

financeiros. Com conhecimento, as empresas tornam-se mais eficazes e 

eficientes na utilização que fazem de seus escassos recursos. Sem 

conhecimento, tornam-se menos eficientes e eficazes no emprego de seus 

recursos e, por fim, fracassam. 

 

A utilização efetiva dos recursos informacionais em conhecimentos 

produtivos, ainda pode ser comprometida segundo Sena (2004)11pelos projetos de 

segurança da informação utilizados pelas organizações. Para o autor, os projetos de 

segurança, também estão colaborando na perda do conhecimento do capital 

estrutural, pelo fato destes não poderem prevenir ou mesmo impedir a perda, face a 

uma falha no processo produtivo da organização. 

                                                           
8
 REZENDE, D. A. Sistemas de informações organizacionais: guia prático para projetos em cursos de 

administração, contabilidade e informática. São Paulo: Atlas, 2005 
9
 

10
 LAUDON, K. C.; LOUNDON, J. P. Sistemas de Informações Gerenciais: Administrando a 

empresa digital. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 
11

 SENA, A. P. S. de. Desemprego: a perda do capital intelectual. In: Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção, XXIV, 2004. Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, ENEGEP, 2004.  
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De acordo com a pesquisa mundial realizada pela PwC no ano de 2015, com 

10.000 entrevistados de 127 países, sendo 37% da América do Norte, 14% da 

América do Sul, 30% da Europa, 16% da Ásia-Pacífico e 3% do Oriente Médio e 

África. Dos dados e das informações divulgadas pela PwC (2016), três delas são 

destacadas: a) origem da incidência; b) impacto da incidência e; c) orçamento em 

segurança da informação.  

Em relação as origens, a pesquisa apontou que os funcionários 

(aposentadoria, rotatividade, terceirização, por exemplo), continuam ainda sendo a 

causa das incidências em relação a segurança das informações. Todavia, os 

incidentes atribuídos a parceiros de negócios estão consideravelmente altos. Os 

eventos de segurança atribuídos a parceiros atuais e antigos saltaram 22% em 

relação ao ano de 2014, enquanto que os atribuídos aos funcionários decaíram um 

pouco, conforme Figura xx. No Brasil,41% dos respondentes informaram que a 

principal origem dos incidentes de segurança da informaçãosão colaboradores ativos 

(PwC, 2016). 

 

Figura 06 - Provável origem estimada dos incidentes de segurança 

 

 

Fonte: PwC (2016, p. 09)  

 

A pesquisa ainda revelou que o roubo de propriedade intelectual, como 

planos de negócios estratégicos e documentos financeiros (Capital estrutural) 

aumentou mais do que qualquer outra perda de dados, apesar do comprometimento 

de registros de clientes ter aumentado em 35%. Para as organizações pesquisadas, 

os dados internos, de funcionários e de clientes são os principais alvos de ataques 

cibernéticos (PwC, 2016).  
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Figura 07 -Impacto dos incidentes de segurança 

 

 

Fonte: PwC (2016, p. 10)  

 

Diante da situação exposta nas Figuras 06 e07, as organizações aumentaram 

significativamente os investimentos em segurança da informação. Em 2015, 

segundo os entrevistados, ocorreu um aumento de 24% nos orçamentos de 

segurança da informação (Figura 08).19% do orçamento de TI é gasto com 

segurança da informação. No Brasil a média do orçamento para segurança 

cibernética está em torno de + $6 milhões.  

 

Figura 08 -Orçamento de segurança da informação para 2015 

 

 

Fonte: PwC (2016, p. 11)  

 

 

Destaca-se, com base nos estudos citados e com os depoimentos dos 

entrevistados que a segurança da informação é um dos elementos críticos para 

mitigar a perda de conhecimento, com possíveis implicações sobre o capital humano 

e o capital estrutural. 

O Capital relacional(CR) representa o conhecimento adquirido por meio do 

relacionamento da organização com as pessoas ligadas aos negócios (STEWART, 

1998), como os clientes, fornecedores, as partes interessadas e parceiros de aliança 
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estratégica (DE PABLOS, 2002). O valor do capital relacional está em seu retorno, 

pois ele molda o capital humano por meio da troca de conhecimento de 

fornecedores, clientes, fornecedores e opiniões dos parceiros a perspectiva do 

empregado. A perda do capital relacional pode interromper ou encerrar o fluxo de 

conhecimento entre as organizações que se relacionam (DE PABLOS, 2002). Por 

exemplo, as relações entre os indivíduos podem evidenciar compromisso pessoal 

adicional, além dos requisitos formais estabelecidos pelas organizações. Esta 

dimensão tácita do capital relacional pode fazer com que o fluxo de conhecimento 

fique preso com o indivíduo, ao invés ficar institucionalizado na organização. A saída 

de colaboradores com um valioso capital relacional pode causar um impacto direto 

na diminuição dos fluxos de conhecimento com os stakeholders da CELESC.  

 

O capital social é visto como um bem público (recurso organizacional), em vez 

de bem privado (recurso individual) (DESS; SHAW, 2001), e cria valor por meio de 

relações que oferecem a oportunidade de criar, compartilhar e combinar recursos de 

conhecimento (GRANOVETTER, 1992; KOGUT; ZANDER, 1996; NAHAPIET; 

GOSHAL, 1998). Por exemplo, muitos elementos importantes de natureza das redes 

sociais podem ser perdidos com a saída de funcionários (DESS; SHAW, 2001). De 

acordo com Massingham (2010) a memória organizacional é um importante 

elemento de rede do capital social, definida como a rede social das experiências 

adquiridas e acumuladas, levando a construção da aprendizagem da própria 

organização. A capacidade de aproveitar e acumular o conhecimento passado 

fornece informações valiosas para a solução de problemas atuais, e também é 

considerado um tipo de capital social tácito. A saída de membros de uma rede social 

pode ter um impacto direto com a redução da memória organizacional (SHAH, 

2000). 

Sendo o conhecimento o ativo intelectual fundamental para o sucesso das 

organizações, a perda deste conhecimento pode levar a organização a diminuir a 

sua vantagem competitiva e a enfrentar outros riscos. 

O capital intelectual é hoje o maior patrimônio das empresas modernas, 

sendo assim, deve ser protegido de todas as formas pelos melhores meios de 

segurança, o que na verdade não ocorre. A ilusão de milhares de pessoas sobre o 

nível de seguridade da circulação e sigilo da informação é uma das principais 

brechas para a pirataria do capital intelectual (Gil, 1999) (ver fig. 3).  
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Os métodos eficazes para melhorar e atualizar o capital intelectual, segundo 

XuQingrui, Wang Yong (2011) incluem a obtenção de capital humano, 

estabelecendo sistema de memória organizacional, a construção de partilha de 

conhecimento e mecanismo de aprendizagem organizacional, utilizando a TI para 

facilitar a gestão do conhecimento. 

Um aspecto relevante para que essa relação aconteça é o bom 

relacionamento entre os colaboradores, que se torna fundamental ao 

compartilhamento de informações, pois como afirma Crestana (2009, p. 34) ―um dos 

principais fatores que garante a troca do conhecimento é a confiança entre as 

pessoas. O desenvolvimento dessa confiança é essencial para a disseminação e 

retenção do conhecimento‖. 

A volatilidade do emprego tem implicações marcantes nas linhas produtivas, 

bem como, nos procedimentos de criação de novos produtos, já que o desemprego 

é responsável pelas seguintes situações (HARVEY, 1993)12:  

 

a) Geração de uma das principais brechas nos sistemas de segurança 

empresarial, permitindo a saída de conhecimentos importantes da área 

produtiva e/ou administrativa; 

b) Como a perda de continuidade da produção técnica, proporcionando a 

necessidade de investimentos em novos treinamentos, e parada de 

equipamentos produtivos por problemas de manutenção / 

operacionalidade;  

c) Permite aos piratas da informação acessar, de forma não autorizada, o 

capital intelectual da organização, podendo causar prejuízos da ordem de 

milhões de dólares;  

d) Criar condições para os piratas industriais copiarem marcas e tendências 

gerando prejuízo de milhões por clonagem de produtos industriais  

 

O estudo de Massingham (2008) também revela que a perda do capital 

humano reduz a produção e a produtividade; a perda do capital social pode reduzir a 

memória organizacional e a perda do capital estrutural diminui a aprendizagem 

organizacional. 

                                                           
12

HARVEY, D. Do Fordismo à Acumulação Flexível. In:  A condição pósmoderna. São Paulo: 
Loyola, 1993. p. 135-176 
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5 CONCLUSÃO 

A tese desenvolvida tem por objetivo geral apresentar proposta de fatores e 

categorias para apoiar a identificação de perdas de conhecimento relacionadas à 

aposentadoria, rotatividade, terceirização e reestruturação, segundo as percepções 

dos gestores da CELESC e dos fundamentos teóricos e práticos. Os achados desta 

tese possibilitam o desenvolvimento das seguintes conclusões: 

No que concerne a aposentadoria, os achados identificados na CELESC 

revelam que a perda de conhecimento organizacional foi promovida pela 

aposentadoria, reforçando os resultados de pesquisas já realizadas sobre o tema. A 

perda de conhecimento dentro da organização pode ocorrer devido a vários fatores 

internos, sendo um destes a aposentadoria. Desta forma, as organizações precisam 

encontrar alguma alternativa para não perder o conhecimento das pessoas mais 

velhas que estão se aproximando da aposentadoria, porque os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos formam uma memória que pode servir de referência 

para reflexões e novos aprendizados. A retenção de conhecimentoé muito relevante, 

já que tem como principal desafio minimizar a evasão de informações e de 

conhecimentos quando os colaboradores deixam a empresa ou são alocados em 

outras unidades. 

O fator rotatividade também contribui para a perda de conhecimento na 

CELESC, sendo motivada pela troca de ocupação pelos funcionários concursados e 

pela quantidade de terceirizados. Os funcionários mais novos concursados quando 

não se adaptam a realidade da CELESC, procuram realizar novos concursos para 

outras organizações com condições de remuneração e de progresso mais 

vantajosas. 

A terceirização na CELESC representa uma força de trabalho importante 

pelo fato dos funcionários desenvolverem atividades de segurança, serviços gerais, 

ponta corte, religação e manutenção na rede. O modelo atual do setor elétrico 

motiva a empresa a ter os terceirizados, devido ao aperto financeiro exigindo a 

redução ao máximo das suas despesas. Várias situações comprovam os impactos 

da terceirização na perda de conhecimento organizacional. A primeira situação 

acontece quando a empresa terceirizada responsável por alguma atividade, como 

por exemplo, o atendimento, decide não dar continuidade no contrato com a 

empresa. Como a CELESC não tem controle sobre quem vem trabalhar na empresa 
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pela terceirização, o conhecimento dos funcionários que chegam nem sempre é 

congruente com os da empresa receptora da mão de obra. Embora as empresas 

que terceirizam as atividades possam realizar economias significativas de custos, ao 

longo do tempo estas também podem perder grande parte da experiência e do 

conhecimento que muitas vezes é acumulado durante a execução das atividades. 

Parker (2014) defende que o conhecimento de propriedade valiosa que pertence à 

nova empresa é injustamente usado por um parceiro de aliança, ocorrendo riscos de 

perda de conhecimento. 

Em relação a reestruturação ou as mudanças organizacionais conduzidas 

na CELESC constata-se que o planejamento da mudança está dissociado da 

execução, acompanhamento e avaliação. O não alinhamento do que é planejado 

com o que é executado já faz parte da cultura da empresa, pois nem sempre os 

projetos implantados são avaliados. Muitas vezes, também, uma área organizacional 

é transferida de um departamento para outro, sem a ocorrência de alterações nas 

atividades revelando perda de conhecimento organizacional.  

As perdas de conhecimento organizacional motivadas pela aposentadoria, 

terceirização, rotatividade e reestruturação provocaram alterações no capital 

intelectual das organizações. 

No âmbito deste estudo, buscou-se correlacionar os eventos de perdas com a 

teoria de capital intelectual. Neste sentido, o capital humano representa o 

conhecimento possuído pelos trabalhadores, e é agregado em nível organizacional 

em termos da sua competência e experiência e que quando um empregado deixa a 

empresa, todo o seu conhecimento também sai, incluindo a sua especialização 

específica funcional, experiência, habilidades e contatos. Neste caso, causa a 

diminuição da produtividade organizacional (DROEGE; HOOBLER, 2003).  

Já o capital social é visto como um bem público (recurso organizacional), em 

vez de bem privado (recurso individual) (DESS; SHAW, 2001), e cria valor por meio 

de relações que oferecem a oportunidade de criar, compartilhar e combinar recursos 

de conhecimento (GRANOVETTER, 1992; KOGUT; ZANDER, 1996; NAHAPIET; 

GOSHAL, 1998). Pesquisas anteriores argumentam que elementos importantes de 

natureza das redes sociais são perdidos pela saída do empregado (DESS; SHAW, 

2001). De acordo com Massingham (2010) a memória organizacional é um 

importante elemento de rede do capital social, definida como a rede social das 
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experiências adquiridas e acumuladas, levando a construção da aprendizagem da 

própria organização, e que a saída de membros de uma rede social pode ter um 

impacto direto com a redução da memória organizacional (SHAH, 2000). 

O capital estrutural definido como responsável pela construção da 

aprendizagem organizacional, e as organizações de aprendizagem desenvolvem a 

capacidade de aprender, criar conhecimento em indivíduos e permitir a distribuição 

deste conhecimento em toda a organização (THOMAS; ALLEN, 2006). A saída de 

funcionários que contribuem para a capital estrutural da organização pode ter uma 

relação direta com o impacto de redução da capacidade de uma organização de 

aprendizagem. 

O capital relacional é conhecimento adquirido por meio do relacionamento 

de uma organização com as pessoas com quem tem negócios (STEWART, 1998), e 

é, portanto, o conhecimento existente nas relações com clientes e fornecedores, e 

amplamente inclui as partes interessadas e parceiros de aliança estratégica (DE 

PABLOS, 2002) e que  a saída de colaboradores com um valioso capital relacional 

pode causar um impacto direto na diminuição dos fluxos de conhecimento com o 

externo da organização, sendo o conhecimento o ativo intelectual fundamental para 

o sucesso das organizações, a perda deste conhecimento pode levar a organização 

a diminuir a sua vantagem competitiva e a enfrentar outros riscos. 

Apesar do assunto gestão de conhecimento estar na pauta das discussões 

internacionais e nacionais, percebe-se ainda uma vontade incipiente por parte dos 

gestores na valorização deste como um ativo indispensável para a sustentabilidade 

das organizações. O conhecimento é a ―mola‖ propulsora da busca de vantagens 

competitivas, pelo fato das organizações não serem apenas máquinas como diz 

Morgan (1976). As organizações para o autor são ao mesmo tempo, máquinas, 

organismos, cérebros, culturas, fluxos e transformação, dominação e poder. 

Esta tese se propôs a dar um passo na estruturação teórica para melhorar a 

compreensão acerca da perda de conhecimento e capital intelectual. Assim, esta 

pesquisa estabelece uma base importante para uma investigação mais aprofundada 

sobre estes constructos. Ao longo desta pesquisa, algumas áreas para estudos 

futuros foram identificadas. A realização de um estudo multi caso nas empresas do 

setor elétrico utilizando os fatores e categorias de perda propostos por este trabalho 

e verificar a sua aplicabilidade em outras organizações do mesmo setor.  Os 
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resultados da pesquisa demostram uma situação preocupante quanto a retenção do 

capital intelectual. Diante do fato, novas pesquisas poderão ser desenvolvidas no 

sentido de evidenciar os impactos das perdas de conhecimento no desempenho 

organizacional. Isso porque o conhecimento é uma fonte de vantagem competitiva, 

onde os recursos intangíveis ganham valor por proporcionar diferenciais para as 

organizações em ambientes globalizados.  

Recomenda-se ainda a identificação e as estruturação de práticas de gestão 

para minimizar a perda de conhecimento no que tange a aposentadoria, rotatividade, 

reestruturação e terceirização. Além de identificar as práticas de gestão, torna-se 

relevante também a operacionalização de tais práticas para que estas se tornem 

uma política institucional na organização. O assunto foi identificado na presente 

pesquisa, quando os entrevistados enfatizaram a falta da institucionalização de 

práticas de reconhecimento para evitar a perda de conhecimento. A 

institucionalização de novas práticas requer a adoção de metodologias que 

incentivem o envolvimento das pessoas que vivenciam o dia a dia das organizações 

e não a adoção de metodologias desalinhadas com os padrões culturais vigentes.  
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APÊNDICE A-  Produção acadêmica de artigos publicados sobre perda de 
conhecimento 
 
 

A revisão da literatura significa para o pesquisador o primeiro passo na busca 

por desenvolver um trabalho e construir conhecimento em determinado contexto. De 

acordo com  Creswell (2010) a revisão da literatura cumpre com vários propósitos, 

um deles é compartilhar com o leitor os resultados de outros estudos que estão 

diretamente e intimamente relacionados àquele que está sendo realizado. Ela 

relaciona um estudo ao diálogo maior e contínuo na literatura, preenchendo lacunas 

e ampliando estudos anteriores.  

Para esta proposta de tese foi utilizado o método de busca e revisão 

sistemática de literatura, baseado em Ensslin et al. (2010). Para os autores, o 

método para a seleção de um portfólio bibliográfico está consubstanciado em um 

processo subdividido em quatro fases: 1) seleção do banco de artigos brutos: 

composto pela definição das palavras-chave, definição de  bancos de dados, busca 

de artigos nos bancos de dados com as palavras-chave e o teste da aderência das 

palavras-chave; 2) filtragem: composta pela filtragem do banco de artigos brutos 

quanto à redundância e filtragem do banco de artigos brutos não repetidos quanto 

ao alinhamento do título; 3) filtragem do banco de artigos: composto pela 

determinação do reconhecimento científico dos artigos e  identificação de autores; 4) 

filtragem quanto ao alinhamento do artigo integral: composto pela leitura integral dos 

artigos.  Após a seleção do portfólio bibliográfico, ocorre a análise bibliométrica e 

revisão sistemática dos artigos que o compõe. A análise bibliométrica apresenta a 

relevância dos estudos, principais autores e periódicos de publicação, bem como as 

palavras-chave e evolução temporal dos artigos selecionados. É empregada como 

instrumento por ser utilizada em diversas áreas do conhecimento, em especial para 

obter indicadores de produção científica (FERREIRA, 2010). A bibliometria é a 

metodologia que permite identificar as tendências e o crescimento do conhecimento 

em uma área, os periódicos, tendências de publicações, temas abordados dentro do 

assunto, grupos de pesquisa com interesses afins, avaliar a circulação de um 

determinado documento, o crescimento de uma área e o surgimento de novos 

temas.  

Para esta proposta de tese foram realizadas duas buscas, conforme segue. 
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PRIMEIRA BUSCA: MÉTODO UTILIZADO 

O presente estudo foi realizado em quatro etapas distintas: identificação das 

palavras-chave; buscas nas bases de dados; filtragem das publicações; análise 

bibliométrica; análise dos artigos. 

1. Identificação das palavras-chave:identificaram-se, pormeio de 

leituraexploratória, quinzetermosassociados à perda de conhecimento: 

absent, absorbed, abstracted, bereavement, confusion, damage, deep, 

deprivation, disappeared, ecstatic, forfeiture, forget, gone, leakage, lost; loss, 

misbirth, miscarriage, misguided, miss, missing, missing, offscourings, 

perdition, perdu, prejudice, privation, ruination, seepage, strayed, undoing, 

undone, unlearning, vanishead, wastage, waste, wreck. Para as buscas 

optou-se pela combinação de cada um dos termos identificados com o termo 

―knowledge management‖, de forma a obter um portfólio de artigos focados no 

contexto deprivation organizacional. 

2. Buscas na base de dados: com relação à escolha da base, selecionou-se a 

base de dados Webof Science. A escolha dessa base deu-se por ela ser, na 

área de gestão de negócios, reconhecida pela qualidade das publicações 

armazenadas. A busca foi realizada no mês de Maio de 2013. Optou-se pela 

utilização apenas de publicações em periódicos, uma vez que já estão 

avaliados pelos pares, e assim constituem fonte mais confiável. Para obter 

estudos focados no tema de estudo, pesquisaram-se os termos nos títulos, 

resumos e palavras-chave. 

3. Filtragem das publicações: após a busca, as referências dos artigos foram 

importadas para o softwareEndNote®, as publicações foram reunidas, e em 

seguida foram eliminadas aquelas que não eram artigos de periódico. Após, 

foram identificados aqueles artigos que não eram relevantes para a pesquisa. 

Esse processo foi realizado pela doutoranda com base na leitura dos títulos e 

resumos de cada publicação e eventualmente por meio do artigo completo – 

essa última opção foi utilizada nos casos em que o resumo não estava 

disponível ou suficientemente claro. Foram eliminados todos os artigos que 

receberam duas indicações de eliminação, resultando em um portfólio de 77 

artigos, dos quais obteve-se acesso ao texto completo de 39 artigos. 
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4. Análise Bibliométrica: realizou-se uma análise bibliométrica dos artigos 

levantados, de forma a identificar: a quantidade de publicações ao longo dos 

anos, as palavras-chave mais utilizadas, os principais autores e os periódicos 

que mais publicam sobre o tema.  

5. Análise dos artigos: essa análise foi realizada com dois focos: o primeiro 

com vistas a descrever resumidamente o trabalho em relação ao objetivo, 

método e resultado, e o segundo com vistas a identificar padrões nos estudos 

analisados, bem como pontos para aprofundamento das pesquisas. 

 

Constatou-se inicialmente que os 77 artigos do Portfólio 1, foram escritos por 

182 autores em 61 periódicos, utilizando 398 palavras-chave diferentes. Na Figura 

01 é apresentado o gráfico com as palavras-chave com cinco ou mais repetições nos 

trabalhos do portfólio de análise. 

Figura 01 – Gráfico de frequência das palavras-chave (n = 398)

Nota: n = 398 e corte em 5 repetições 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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relacionamento entre o termos dos estudos de perda de conhecimento e gestão de 

conhecimento. Chama atenção, no entanto, o fato de que em nenhum momento foi 

utilizado como palavra-chave o termo perda, ou perda de conhecimento.  

 

Figura 02  – Gráfico da quantidade de publicações por ano 

Nota: n = 77 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

Com relação ao número de publicações ao longo dos anos, percebe-se uma 

irregularidade nas quantidades de publicações ao longo dos anos, conforme a 

Figura 02. Buscou-se explicações para os picos de publicações encontradas em 

2006 e a queda nos dois anos seguintes. Não foram encontradas explicações para 

tal comportamento, mas acredita-se que se trata de um comportamento normal 

relativo a temas emergentes e de interesse pela academia. 

Com relação aos autores que mais publicaram sobre o tema, conforme pode 

ser observado no Quadro 02, verificou-se que três deles possuem duas publicações 

no portfólio, e todos os outros autores apresentam uma publicação sobre o tema de 

busca. Os autores encontrados na base com duas publicações sobre o tema de 

busca foram: Davies, N.J, de Holan, P.M e Liebowitz. 

Levantando os periódicos que mais publicaram sobre o tema, conforme pode 

ser observado na Figura 03 verifica-se que dos 61 periódicos encontrados, os oito 

(17,4%) que publicaram mais de um artigo sobre o tema correspondem a 

aproximadamente 32% das publicações. 

Figura 03 – Gráfico da quantidade de publicações por periódico 
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Nota: n = 61 e corte em duas publicações 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 
O próximo item apresenta o mapeamento dos artigos do portfólio de análise. 

A seguir são analisados os artigos relacionados à perda de conhecimento. 

Inicialmente é realizada uma apresentação descritiva dos artigos, apresentando os 

autores, relacionando-se a nomenclatura de perda de conhecimento.  Em seguida 

buscou-se sumarizar os resultados utilizando-se dos autores que mais produziram 

sobre este tema. Os trabalhos analisados são apresentados no Quadro 01. 

Quadro 01–Artigos relacionados à perda de conhecimento e suas diversas 
nomenclaturas 
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QUANTIDADE 

DE ARTIGOS 
2 7 6 5 1 1 10 2 35 17 4 3 1 1 2 

Agrawal, 

Cockburn e 

McHale (2006) 

            X                 

Anquetil et al. 

(2007) 
  X               X           

Becker (2007)                     X         

0 1 2 3 4 5

Journal of Knowledge Management

Journal of Organizational Change…

Expert Systems with Applications

Journal of Universal Computer Science

Bt Technology Journal

Business Horizons

Information Systems Research

Knowledge Management Research…

Management Decision

Organization Studies
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Beraha, Erven 

e Puhr-

Westerbeide 

(2006) 

                X             

Brivot (2011)                   X           

Buckley e 

Carter (2004) 
                X             

Cavusoglu, 

Cavusoglu e 

Raghunathan 

(2007) 

                X             

Cesar (2011)                 X             

Chia (2003)   X                           

Chiang e 

Huang (2012) 
                X             

Christopher e 

Gaudenzi 

(2009) 

      X                       

Coetzee, van 

Beek e Buys 

(2012) 

                X X           

Cui et al. 

(2012) 
                X             

d'Alos-Moner 

(2006) 
    X                         

Davies (2000)                 X             

deHolan 

(2011) 
            X             X   
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deHolan e 

Phillips (2004) 
            X                 

De Long e 

Seemann 

(2000) 

    X                         

de 

Vasconcelos, 

Kimble e 

Rocha (2003) 

                  X           

Durst e 

Wilhelm (2012) 
                X   X X       

Elsner (2002)   X             X             

Fernandez e 

Sune (2009) 
            X   X             

Ferrada e 

Serpell (2009) 
                  X           

Gaimon, 

Ozkan e 

Napoleon 

(2011) 

            X                 

Goodall e 

Roberts (2003) 
      X                       

Grigg (2006)                 X             

Grote, Rose e 

Peter (2002) 
                    X X       

Hafeez e 

Abdelmeguid 

(2003) 

                  X           
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Huang e Wang 

(2013) 
      X                       

Huber (2001)                 X             

Ingenhoff 

(2006) 
            X                 

Jackson 

(2010) 
                X             

Jafari et al. 

(2011) 
                X             

Jarvenpaa e 

Majchrzak 

(2010) 

        X                     

Kankanhalli, 

Tan e Wei 

(2005) 

                X             

Karlsen, Olsen 

e Donnelly 

(2010) 

                  X           

Lambert et a. 

(2003) 
  X             X             

Landry, 

Mahesh e 

Hartman 

(2005) 

                X             

Levy (2011)                 X             

Liebowitz 

(2008) 
            X                 

Lin et al.     X                         
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Liu, Ray e 

Whinston 

(2010) 
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Liyanage 

(2002) 
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Lowe e 

McIntosh 

(2007) 

                X             

Martinkenaite 

(2012) 
X                             

Martins e 

Meyer (2012) 
                X             

Matta, 

Ducellier e 

Djaiz (2013) 

                X             

McInerney, 

Davenport e 

Bekar (2002) 

            X                 

Meyer e 

Marion (2013) 
                X X           

Naaranoja e 

Uden (2007) 
                X             

O'Leary (1998)                 X X           

Oliveira et al. 

(2005) 
                  X           

Parker (2012)               X X             

Pasman             X                 



137 
 

TERMO 

UTILIZADO 

A
b

s
o

rb
e

d
 

a
b

s
tr

a
c

te
d

 

c
o

n
fu

s
io

n
 

d
a

m
a

g
e
 

d
e

p
p

 

d
is

a
p

p
e
a
r 

fo
rg

e
t 

le
a

k
a

g
e
 

lo
s

s
 

lo
s

t 

m
is

s
 

m
is

s
in

g
 

e
e

p
a

g
e
 

u
n

le
a

rn
in

 

w
a

s
te

 

(2009) 
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Peleg e Tu 
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Petter e 

Vaishnavi 
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Rao e Argote 

(2006) 
            X                 

Reich, 

Gemino, e 

Sauer (2008) 
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Reinhardt e 

Stattkus (2002) 
                X X           

Roge, Hughes 

e Simpson 

(2011) 

                    X X       

Rubenstein-

Montano, 

Buchwalter e 

Liebowitz 

(2001) 

                X X           

Sanders, 

Steward e 

Bridges (2009) 

                X             

Schlogl (2005)     X                         

Schmitt, 

Borzillo e 
                X             
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Probst (2012) 

Sedziuviene e 

Vveinhardt 

(2010) 

  X                           

Seneviratne, 

Baldry e 

Pathirage 

(2010) 

      X                       

Shumate, 

Ibrahim e 

Levitt (2010) 

                X             

Sivakumar e 

Roy (2004) 
                            X 

Tai e Chen 

(2009) 
  X             X             

Thompson e 

Walsham 

(2004) 

    X                         

Treleaven e 

Sykes (2005) 
                X X           

Vasconcelos e 

Jamil (2008) 
              X         X     

Verma, Tiwari 

e Mishra 

(2011) 

                            X 

Wang et al. 

(2009) 
  X                           

Warren e                   X           
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Davies (2007) 

Yilmaz (2012)           X                   

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

Dos artigos analisados verifica-se que a maioria deles trata da perda de 

conhecimento com a nomenclatura de loss (35), lost (17), forget (10), abstracted (7), 

confusion (6) e damage (5). 

Davies, N.J, de Holan, P.M e Liebowitz, são os autores que mais têm 

trabalhos sobre esta temática resumidos no Quadro 02. Utilizando o método de 

levantamento, esses autores, juntamente com colaboradores, focaram seus estudos 

na perda de conhecimento. 

Quadro 02- Artigos relacionados à perda de conhecimento (autores que mais 
publicaram) 

Quem fez, o que fez e como fez 
Resultado no contexto da perda de 

conhecimento 

 Davies, N.J (2000) 

 Apresenta que o sucesso de uma 
organização é mais dependente de 
seus ativos intelectuais do que o valor 
de seus recursos físicos.  

 Utilizando de uma análise temporal do 
índice Dow Jones Industrial ao longo 
dos últimos 25 anos. 

 A gestão do conhecimento tem como 
objetivo enfrentar este desafio e pode 
ser amplamente definida como as 
ferramentas, técnicas e processos 
para a gestão mais eficaz e eficiente 
dos ativos intelectuais de uma 
organização. 

 Warren, P.W.; Davies, N.J. (2007) 

 Descreveram a abordagem semântica 
à gestão da informação e como ela 
pode reduzir os riscos decorrentes de 
informações.  

 Por meio de uma pesquisa 
exploratória. 

 Eles descrevem um projeto SEKT 
investigação, liderado por BT, que 
está ampliando a capacidade desta 
abordagem semântica. 

 De Holan, P.M.; Phillps, N. (2004) 

 Estudaram o processo de 
aprendizagem em alianças 
estratégicas internacionais para 
explorar como e porque as 
organizações esquecem. 

 Por meio de um estudo exploratório de 

 Reconheceram a importância de 
desenvolver uma teoria da 
organização esquecendo, e discutindo 
o papel do esquecimento na dinâmica 
do conhecimento organizacional; 

 Poder apresentar uma tipologia dos 
tipos de  esquecimento na 
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Quem fez, o que fez e como fez 
Resultado no contexto da perda de 

conhecimento 

casos múltiplos. organização. 
 

 De Holan, P.M.;  (2011) 

 Estudou o diferente mecanismo 
utilizado nas organizações para 
decretar um voluntário esquecimento 
organizacional  

 Com base em uma revisão de 
literatura, pesquisa anterior e original. 

 Foram identificados quatro 
mecanismos principais: ativos e 
tecnologias, rotinas e procedimentos, 
estrutura e entendimentos. Cada 
mecanismo é discutido e as 
implicações são atraídas para futuras 
pesquisas 

 Liebowitz, J. (2008) 

 Verificar como as organizações estão 
encontrando a melhor forma de 
desenvolver e implementar uma 
estratégia de KM. 

 Com base em uma revisão da 
literatura de gestão do conhecimento. 

 Enquanto tentam tecer KM em 
sua estrutura organizacional, alguns 
itens importantes são frequentemente 
ignorados. Estes incluem: a 
comunicação KM e plano de 
educação, e uma revisão pós-ação 
(AAR). 

Rubenstein-Montano, B. 
;Buchwalter,J.; Liebowitz, J. (2001) 

 Este artigo apresenta um estudo de 
caso da gestão do conhecimento na 
Administração de Segurança Social 
dos EUA.  

 Fornece recomendações sobre como 
a gestão do conhecimento pode 
proteger melhor os recursos valiosos 
ao seu conhecimento. 

 O estudo sugere que a partilha de 
conhecimento, formação e 
desenvolvimento global de um 
ambiente de trabalho propício à 
promessa de gestão do conhecimento 
para melhorar o desempenho de uma 
operação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Após a leitura dos artigos citados acima, observa-se que os estudos 

realizados pelos autores acima, apresentam contextos diferentes sobre a perda de 

conhecimento, referindo-se esta perda a: esquecimento, envelhecimento, 

desperdício, saída, perda por rotatividade, não utilização, falta de memória, entre 

outros.  Porém, todos estudam e abordam a importância de se buscar estratégias 

que possam minimizar a perda de conhecimentos nas organizações. 
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SEGUNDA BUSCA 

Método utilizado 

O presente estudo foi realizado em quatro etapas distintas: identificação das 

palavras-chave; buscas nas bases de dados; filtragem das publicações; análise 

bibliométrica; análise dos artigos. 

. Identificação das palavras-chave::identificaram-se, pormeio de 

leituraexploratória, quinzetermosassociados à perda de conhecimento: absent, 

absorbed, abstracted, bereavement, confusion, damage, deep, deprivation, 

disappeared, ecstatic, forfeiture, forget, gone, leakage, lost; loss, misbirth, 

miscarriage, misguided, miss, missing, missing, offscourings, perdition, perdu, 

prejudice, privation, ruination, seepage, strayed, undoing, undone, unlearning, 

vanishead, wastage, waste, wreck. Para a segunda busca optou-se por se utilizar os 

termos Lost e Loss, por serem as denominações que mais se fizeram presentes na 

busca anterior e na revisão de literatura. 

. Buscas na base de dados: com relação à escolha da base, selecionaram-se as 

bases de dados Webof Science e Scopus. A Web of Science é uma base 

multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas 

áreas. É também um índice de citações, informando, para cada artigo, os 

documentos por ele citados e os documentos que o citaram. Possui hoje mais de 

9.000 periódicos indexados (VAZ; SELIG; BORNIA, 20011).  AScopusfoi 

escolhidapor ser a maior base de resumos e referências bibliográficas de literatura 

científica, revisada por pares, permitindo uma visão multidisciplinar e integrada de 

fontes relevantes para a pesquisa bibliográfica sistemática. A leitura de resumos é 

recomendada para iniciar uma pesquisa bibliográfica sistemática, de ampla 

cobertura e metodologicamente correta (FREIRE, 2010).  Ambas as bases de dados 

foram escolhidas por serem reconhecidas no meio acadêmico e por serem 

pertinentes para o tema. A busca foi realizada no mês de abril de 2014 e atualizada 

em junho de 2015. Optou-se pela utilização apenas de publicações em periódicos, 

uma vez que já estão avaliados pelos pares, e assim constituem fonte mais 

confiável. Para obter estudos focados no tema de estudo, pesquisaram-se os termos 

nos títulos, resumos e palavras-chave. 
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. Filtragem das publicações: após a busca, as referências dos artigos foram 

importadas para o softwareEndNote® as publicações foram reunidas, e em seguida 

foram eliminadas aquelas que não eram artigos de periódico. Após, foram 

identificados aqueles artigos que não eram relevantes para a pesquisa. Esse 

processo foi realizado pela doutoranda com base na leitura dos títulos e resumos de 

cada publicação e eventualmente por meio do artigo completo – essa última opção 

foi utilizada nos casos em que o resumo não estava disponível ou suficientemente 

claro. Foram eliminados todos os artigos que receberam duas indicações de 

eliminação, resultando em um portfólio de 316 artigos, dos quais se obteve acesso 

ao texto completo de 69 artigos. 

. Análise Bibliométrica: realizou-se uma análise bibliométrica dos artigos 

levantados, de forma a identificar: a quantidade de publicações ao longo dos anos, 

palavras-chave mais utilizadas, os principais autores e os periódicos que mais 

publicam sobre o tema.  

. Análise dos artigos: essa análise foi realizada com dois focos: o primeiro com 

vistas a descrever resumidamente o trabalho em relação ao objetivo, método e 

resultado, e o segundo com vistas a identificar padrões nos estudos analisados, bem 

como pontos para aprofundamento das pesquisas. 

Constatou-se inicialmente que os 316 artigos do Portfólio 1, foram escritos por 

164 autores em 60 periódicos, utilizando 403 palavras-chave diferentes. Na Figura 7 

é apresentado o gráfico com as palavras chave com quatro ou mais repetições nos 

trabalhos do portfólio de análise. 

Figura 04 – Gráfico de frequência das palavras-chave (n = 403) 
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Nota: n = 403 e corte em 4 repetições 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
 

Observa-se que o termo ―knowledge management” aparece na pesquisa 
como o mais recorrente (30 repetições), em seguida com 13 repetições perda de 
conhecimento e com 9 repetições conhecimento, isso demonstra uma tendência de 
relacionamento entre os termos dos estudos de perda de conhecimento e gestão de 
conhecimento.   

 
 
 

Figura 05  – Gráfico da quantidade de publicações por ano 

 

Nota: n = 69 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Com relação ao número de publicações ao longo dos anos, percebe-se uma 

irregularidade nas quantidades de publicações ao longo dos anos, conforme a 

Figura 9. Buscou-se explicações para os picos de publicações encontradas em 2010 

e 2013 e a queda nos dois anos seguintes. Não foram encontradas explicações para 

tal comportamento, mas acredita-se que se trata de um comportamento normal 

relativo a temas emergentes e de interesse pela academia.  

Com relação aos autores que mais publicaram sobre o tema, conforme pode 

ser observado na Figura 9 verificou-se que dois deles possuem três publicações no 

portfólio 1, um possui duas publicações no portfólio 1, e todos os outros autores 

apresentam uma publicação sobre o tema de busca. Os autores encontrados na 

base com mais de duas publicações sobre o tema de busca foram: Durst,S., 

Wilhelm,S., Ibrahim,R. 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Gráfico da quantidade de publicações por autores 

 

Nota: n = 169 e corte em duas publicações 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Levantando os periódicos que mais publicaram sobre o tema, conforme pode 

ser observado na Figura 11 verifica-se que dos 60 periódicos encontrados, 18 deles 

publicaram mais de um artigo sobre o tema, correspondendo  a aproximadamente 30 

% das publicações. 

 

Figura 07 – Gráfico da quantidade de publicações por periódico 

 

Nota: n = 61 e corte em duas publicações 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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