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RESUMO 

 
A Gestão do Conhecimento em contratos de Outsourcing é o tema do presente trabalho 

final de mestrado que tem como propósito refletir sobre qual a fase do Ciclo de Vida do 

Outsourcing uma empresa deve investir mais recursos. Esta investigação utiliza o 

método estudo de caso, do tipo exploratório, e visa responder a seguinte questão de 

investigação: Como a partilha do conhecimento pode contribuir para diminuir o ponto de 

tensão no processo de Outsourcing? Os resultados apontam como fases maiores de tensão, 

as referentes à operação, sendo que a falta de revisão de requisitos é a uma das maiores 

lacunas apresentadas. Observou-se no caso que a condição de aliança e parceria assume 

contornos de “trincheira”, estando os intervenientes em muitas das situações em “guerra 

aberta”, numa negociação baseada em resultados financeiros e não em partilha. Partilha 

essa relativa às dimensões de contrato de serviços, que na maioria das vezes se encontra 

num limbo de responsabilidade e risco. 
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1 INTRODUÇÃO 

A constante procura de flexibilidade e capacidade de inovação é o que as grandes 

companhias, na maioria dos países, devem enfrentar. Isso devido a desenvolvimentos 

como a globalização, a Internet, ciclos de vida dos produtos mais curtas e alterações 

ambientais mais rápidas (Begg & Ward, 2004). Esta tendência tem levado as empresas 

procurarem uma maior flexibilidade, redefinindo modelos e estruturas, de forma a 

conseguirem atingir maior valor acrescido (Ivertsen, 2007). Uma opção para resolver 

este problema, que tem ganho bastantes adeptos, é focar nas competências de negócio, 

onde as empresas apresentam conhecimento, e deixar terceiros focar nas outras funções 

de suporte, de forma a suplantar possíveis desvantagens em termos competitivos (ITGI, 

2005). 

No entanto para uma empresa conseguir vantagens competitivas sustentáveis e 

comparativas através do Outsourcing, é reconhecido que, o que se pretende, é mais dos 

que preços baixos em “time and materials” ou em avanços tecnológicos (Begg & Ward, 

2004). Deve-se obter também uma parceria dinâmica entre os agentes do contracto. Este 

tipo de projetos pode ser colocado em risco devido a dependências entre as empresas, 

perda de conhecimento, luta de controlo e resistências por parte dos recursos humanos. 

Isso pode levar a perda de comunicação, cooperação e colaboração bem estruturadas, e 

a falta de Gestão do Conhecimento bem estruturada (Ivertsen, 2007) (Wit & Meyer, 

2005), argumentam que esta falta de comunicação leva ao eterno paradoxo da 

cooperação versus competição, em que a partilha do conhecimento entre parceiros de 

negócio é um desafio. 

Tendo em vista esta problemática, este Trabalho Final de Mestrado (TFM) visa, 

utilizando o método estudo de caso, responder a seguinte questão de investigação: 

“Como a partilha do conhecimento pode contribuir para diminuir o ponto de tensão no 
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processo de Outsourcing?”. Pretende-se assim analisar de que forma como a gestão do 

conhecimento pode contribuir para diminuir o conflito no ponto de maior tensão no 

processo de Outsourcing. 

Neste sentido pretende-se com este Estudo de Caso encontrar pontos de tensão, onde as 

várias dimensões/variáveis num contracto de serviços, são mais pressionadas e onde é 

mais sensível uma boa interpretação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) da Gestão 

do Conhecimento, em contractos de Information Technology Outsourcing. O determinar 

dos pontos de tensão poderá levar a fazer ajustes nos pesos das FCS, avaliar onde 

investir mais e criar mais valor, para que estes tipos de operações sejam bem-sucedidos. 

Outro aspeto prende-se com os modelos de serviço, que poderão sofrer algumas 

alterações consoante as variações no esforço dos FCS. Existe também a necessidade de 

interpretar onde as ferramentas de apoio poderão ter um papel mais significativo, 

nomeadamente as de Tecnologias de Informação. 

Este TFM está organizado em quatro capítulos. Logo após esta introdução é apresentado 

o referencial teórico, seguido da metodologia adotada, a descrição do estudo de caso 

realizado e as conclusões. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico está estruturado em três partes. Inicialmente, apresenta-se os 

principais aspetos relacionados com Outsourcing. Na sequência, trata-se dos conceitos e 

características da Gestão do Conhecimento. Por último, discute-se a relação entre gestão 

do conhecimento e Outsourcing, desenvolvendo a base conceitual para a realização da 

pesquisa de campo. 

2.1 OUTSOURCING 
 

O Outsourcing tem sido adotado pelas empresas, a ideia é que a empresa se concentre 

no que faz melhor do que os rivais, e entregue o restante a especialistas (Johnson, 

1997). Com a adoção do outsourcing a empresa define um recurso externo que faz algo 

pela empresa, numa área em que os recursos internos, não escolheram tornar-se 

especialistas (Brown, Lamming, Bessant, & Jones, 2000). 

2.1.1 DEFINIÇÃO DO OUTSOURCING E CICLO DE VIDA 
 

Neste trabalho, utiliza-se a definição de Outsourcing, sugerida por Brown, Lamming, 

Bessant e Jone (2000), em que o Outsourcing é um processo através do qual uma 

organização contrata outra, na perspetiva de manter com ela um relacionamento 

mutuamente benéfico, de médio ou longo prazo, com vista ao desempenho de uma ou 

várias atividades, que a primeira não pode ou não lhe convém desempenhar e que a 

segunda é tida como especialista. 

O processo de Outsourcing preocupa devido ao enorme número de detalhes que são 

considerados. O Outsourcing no seu âmago não é bom nem mau. O resultado é 

determinado na forma como é gerido, antes e depois da assinatura do contracto (Cullen, 

Seddon, & Willcocks, 2005). 
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O ciclo de vida do Outsourcing pode ser visualizado através de seis fases: estratégia, 

seleção, negociação, implementação, gestão e conclusão (Everett & Dixon, 2006) 

(Lacity & Willcocks, 2001, pp. 291-308). A Ilustração 1 apresenta o ciclo de vida do 

Outsourcing.  

 

 

Ilustração 1 – Ciclo de vida do Outsourcing  

Fonte: http://www.think180.com/Pages/FIGs/lifecycle.html 

Outra consultora (Cullen, Seddon, & Willcocks, 2005) define nove etapas, dividindo 

ainda mais as várias operações do outsourcing, como apresentado na Ilustração 2.  

 

Ilustração 2 - The Outsourcing Lifecycle 

Fonte: (Cullen, Seddon, & Willcocks, 2005) 

 

http://www.think180.com/Pages/FIGs/lifecycle.html
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Para efeito deste estudo foi utilizado o primeiro modelo, devido à sua aceitação mais 

generalizada. Os trabalhos de Lacity e Willcocks (2001) relativamente ao ciclo de vida da 

Gestão do Conhecimento são hoje considerados os mais relevantes nesta área. 

2.1.2 LIMITES E BARREIRAS DO OUTSOURCING 

 

Existe um consenso generalizado relativamente às barreiras ao Outsourcing, que 

normalmente colocam em risco este tipo de projetos (Ivertsen, 2007): 

 DEPENDÊNCIAS ENTRE OS INTERVENIENTES; 

 

A dependência entre os intervenientes tem que ser a mais equilibrada possível, seja de 

conhecimento, ou outra mais-valia, existe a noção que uma forte dependência de 

recursos de uma parte, provoca instabilidade nos contractos (Augustin, Heinzl, & 

Dibbern, 2010) 

 PERDA DE CONHECIMENTO DENTRO DOS CONTEXTOS APRESENTADOS – 

PROCESSOS, ESTRUTURA; 

 

Criação e transferência de conhecimento é uma fonte sustentável de vantagem 

competitiva (Osterloh & Frey, 1999, p. 3), desta forma, conhecimento representa valor, 

valor esse, seja na forma explícito ou tácito, é crítico para as organizações. A sua 

propriedade pode representar uma ameaça para os outros intervenientes. 

 LUTA PELO CONTROLO DO PROJETO; 

 

Enquanto o contracto avança, o integrador (contratado), averba controlo sobre pessoas, 

processos e tecnologias (Corbett, 2004, p. 149). Apresentando-se como elemento 

dominador do ciclo do contracto. 

 RESISTÊNCIA POR PARTE DO PESSOAL; 
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Um processo tem sempre interações humanas. Pode-se considerar que cada empregado 

tem os seus hábitos e tende a resistir à mudança. É do conhecimento geral, que atenção 

tem que ser prestada a potenciais grandes barreiras de aceitação (Busch, Gardoni, & 

Tollenaere, 2006, p. 5). 

Estas barreiras são aceites como as mais importantes. De uma forma geral, existe o 

conceito conhecimento em todas elas, provocando pelo facto um risco ao projeto: a não 

consideração de uma Gestão de Conhecimento. 

2.1.3 OUTSOURCING: MOTIVAÇÕES 

 

As empresas começaram a separar os modelos de serviço: associados ao negócio e de 

suporte ao negócio, podendo externalizar todos os componentes referentes ao suporte de 

negócio. Desta forma seria fácil às empresas canalizar todos os seus esforços: capital 

financeiro, humano, tecnológico e estrutural, no core business, removendo a sua atenção 

do suporte ao negócio. Assim sendo, e com o natural desvio de atenções por parte das 

empresas, estas atividades de suporte ao negócio estão referenciadas como de fraca 

prestação, com pouca capacidade evolutiva, de conhecimento ou escalamento.  

Os seus profissionais, ao não estarem integrados em ambientes adequados, facilmente 

estagnam, não conseguindo atingir patamares de conhecimento e níveis de prestação de 

serviços, apenas disponíveis a quem está integrado no meio. Por exemplo, que nível 

evolutivo terá um contabilista numa empresa de pneus? Assim o Outsourcing apresenta 

uma reorganização no modo como as empresas são estruturadas, fugindo largamente 

dos apresentados até à data, provenientes de uma era industrial, caminhado no sentido 

de uma maior atualidade da informação (Corbett, 2004). 

Dado que o Outsourcing melhora a performance de áreas de negócio em que as 

empresas não apresentam uma diferenciação competitiva, como anteriormente foi 
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referido, este também liberta capital e recursos para investimentos nas áreas que existe 

diferenciação competitiva, libertando assim custos diretos e custos de oportunidade.  

Indicadores referem que o Outsourcing reduz em média o custo em 9% e provoca um 

aumento da produtividade em 15% (Johnson, 1997). As principais motivações para o 

Outsourcing são (Johnson, 1997):  

 Desvio de recursos: humanos, técnicos e financeiros para o core business; 

 Desvio do esforço relativo aos processos internos, para maior enfoque nas 

necessidades dos clientes; 

 Massa crítica especializada em áreas de suporte, onde esta não apresenta 

valências; 

 A entrada em novos mercados, desperta muitas vezes acrescida dificuldade 

devido a fraca prestação das áreas de suporte de negócio. A existência de 

especialistas nestas áreas é visto como uma mais-valia; 

 Gestão e métricas nestas áreas nem sempre são de fácil controlo. A existência de 

entidades especializadas nestas áreas facilita as mesmas; 

 A reestruturação e a sua reinvenção das empresas podem ter resultados 

interessantes, como uma proximidade maior entre os extremos hierárquicos, 

originando numa orgânica mais ágil e adaptável; 

 Pode servir como charneira para uma reestruturação dos processos, limpando 

gorduras, e agilizando processos; 

 Acesso às melhores práticas da indústria em áreas em que não tem 

competências; 

 Os recursos agora estão mais disponíveis por mais tempo, devido a uma 

racionalização dos mesmos; 

 Os custos com recursos dedicados passam a custos mais flexíveis, passando de 

fixos para variáveis, também reduz os custos operacionais e garante um maior 

controlo sobre o orçamento; 

 O investimento passa agora a ser canalizado para o negócio devido a perceção 

maior nas necessidades do mesmo; 

 Partilha do risco de negócio com a entidade contratada. 
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A razão principal para o Outsourcing é reduzir custos. Mais de metade dos executivos 

apresenta como fator para o Outsourcing a redução de custos. A questão maior é o facto 

de esta redução não poderá ser superior a 10%~20% (Corbett, 2004), diferença entre os 

custos operacionais anteriores, e o que irá ser pago pelo serviço. A questão passa pelo 

facto de muitas empresas devido ao mercado muito agressivo baixarem custos do 

serviço de forma a conseguir passar essa fasquia, sacrificando pelo caminho muitos dos 

fatores enumerados anteriormente. 

Com a externalização de 60%~70% dos seus serviços (Corbett, 2004), não pertencentes 

ao core business, as organizações enfrentam algumas barreiras e limites no seu 

conhecimento de processos internos, e relações com o exterior. Esta falta de 

conhecimento poderá inibir avanços importantes para o seu melhor desempenho, isto 

depende em muito da falta de diálogo entre as partes, pois uma boa integração de 

serviços externos, obriga a uma constante iniciativa por parte da empresa de serviços, 

tentado explorar melhores caminhos, e apresentado as melhores justificativas para estes. 

 
Ilustração 3 – Utilização de IT Outsourcing 

Fonte: ZDNet Asia SMB IT Priorities Survey 2006/07 

De acordo com a tabela apresentada, os recursos mais “alugados” foram os centros de 

apoio, especializados ou não (Help desk), call centers, front offices em exibições, feiras 

e apresentações, segmentos de trabalho que exigem menos especialização, ou que o 

investimento na mesma é irrisório. Em um outro plano, coloca-se uma linha mais 
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especializada de técnicos, que asseguram as lacunas ao sistema, já com algum currículo 

laboral, sempre na vertente de operacionais, colocam-se sempre nas zonas de execução, 

nunca de Início ou de Definição: desenvolvimento de aplicações, manutenção de 

aplicações, manutenção de harware, operações de redes e apoio, operações de data 

center, suporte a armazenamento e backup, entre outros. Na fase de Definição colocam-

se os consultores, analistas seniores e gestores de projeto, estes deverão ser recursos 

partilhados. Da análise do gráfico acima, resulta ainda, o dado mais relevante, e este 

prende-se com o facto de no futuro, dar-se-á um incremento apreciável no investimento 

em serviços. 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Gestão do Conhecimento pode ser definida simplesmente como fazer o que é preciso de 

forma a retirar o mais possível, dos recursos do Conhecimento (Becerra-Fernandez & 

Sabherwal, 2010). 

Uma das razões que o conhecimento é considerado valioso é que ele está mais perto do 

que os dados ou informações para a ação. O conhecimento deve ser avaliado pelas 

decisões ou ações a que conduz. Melhor conhecimento deve conduzir a produtividade 

ou menor custo e deve facilitar as decisões mais sábias (Davenport & Pruzak, Working 

Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 1998).  

Nonaka e Takeuchi definem o processo da Gestão do Conhecimento como um processo 

de criação de conhecimento. Ele apresenta modelos de transferência de conhecimento, 

como um processo em espiral, em que cada tipo de conhecimento pode ser convertido 

em uma espiral no sentido horário. 

O processo de transformação do conhecimento é definido como a socialização, a 

externalização, internalização e combinação. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
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Tácito 

Socialização     Externalização   

De 
"Coleta"    "Verificar e Armazenar"   

Explicito 
Internalização    Combinação   

  "Reutilização"     "Disseminação"   

              

Tabela 1 - Modelo de Gestão de Conhecimento de Nonaka (Nonaka & Takeuchi, 

1995) 

Conhecimento encontra-se dividido em (King, 2009):  

 Conhecimento tácito habita na mente das pessoas e é impossível, ou pelo menos 

difícil, de articular.  

 Conhecimento explícito existe na forma de palavras, frases, documentos, dados 

organizados, programas de computador e outras formas explícitas. 

Enquanto o primeiro se encontra na forma de difícil manipulação, devido à dificuldade 

em explorar a sua complexidade, a segunda, encontra-se manipulável mas de difícil 

justificação de investimento. 

2.2.1 DEFINIÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Definindo de uma forma genérica: Gestão do Conhecimento, é o processo através do 

qual as organizações, extraem dos seus ativos, valor intelectual (Kaplan & Norton, 

2000). Adotando esta crença é possível dizer que: Gestão do Conhecimento atende às 

questões críticas de adaptação organizacional, sobrevivência e competências, quando 

confrontadas, pelo incremento descontínuo da mudança ambiental. Na sua essência, ela 

incorpora processos organizacionais que buscam uma combinação sinérgica de dados e 

capacidade de processamento das tecnologias de informação, e da capacidade criativa e 

inovadora dos seres humanos (Malhotra, 1998). 

2.2.2 CICLO DE VIDA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

De acordo com vários autores o ciclo de vida, ou processo da Gestão do Conhecimento 

é organizado da seguinte forma: 
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Ilustração 4 - Processo da Gestão do Conhecimento 2000 

(Turban, McLean, & Wetherbe, 2000) 

Ou de acordo com outros autores, a criação do conhecimento passa por um processo 

mais complexo de: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Processo da Gestão do Conhecimento 2010 

(Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2010) 

Aqui nestes dois exemplos está bem patente a mudança de paradigma, realizado pela 

necessidade de uma relação mais próxima entre os intervenientes. Na segunda 

ilustração, mais apontada aos dias de hoje, o aspeto socialização, troca e externalização, 

entra numa engrenagem, que dez anos antes apontava para linha objetivas de captura de 

conhecimento, onde o fator humano, nada mais era que uma componente do sistema, em 

que a interação de fatores humanos, tinha diminuída influência. 

2.2.3 LIMITES E BARREIRAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

De acordo com estudos feitos por organizações as principais barreiras para uma Gestão 

do Conhecimento são (report, 1998): 

 FALTA DE COMPROMETIMENTO DA GESTÃO DE TOPO; 

Criação 

Captura 

Refinamento 

Disseminação 

Gestão 

Armazenamento 

Descoberta 

Combinação 

SOCIALIZAÇÃO 

Captura 

Externalização 

INTERNALIZAÇÃO 

Partilha 

Socialização 

TROCA 

Aplicação 

Direção 

ROTINAS 
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A gestão de topo é responsável por cada atividade em todos os níveis da organização, é 

da sua competência desenvolver uma estrutura organizacional e tecnológica, bem como 

as decisões sobre os processos para a criação, partilha e uso do conhecimento. 

 FALTA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA; 

 

As tecnologias de informação proporcionam uma plataforma forte, para incrementar o 

impacto da Gestão do Conhecimento nas organizações, ajudando e alavancando o 

conhecimento sistematicamente e ativamente. 

 FALTA DE METODOLOGIA; 

 

A Gestão do Conhecimento é um grupo de processos e métodos claramente definidos. 

Apesar do comprometimento por parte da gestão de topo, uma boa estrutura 

organizacional, cultural e tecnológica, a Gestão do Conhecimento pode falhar devido a 

uma falta de metodologia. 

 FALTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL; 

A estrutura organizacional deverá igualar e suportar a estratégia das organizações, assim 

sendo é parte fundamental de um conhecimento interno, que se deseja claro e ao alcance 

de todos, fazendo deste uma ferramenta útil para uma boa Gestão do Conhecimento. 

 FALTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL; 

Cultura organizacional define o acreditar nas normas e costumes, seja da organização, 

seja dos seus agentes ativos, que conduz da melhor forma comportamentos e 

participação construtiva em projetos e processos, incrementando o valor em 

conhecimento. 

 FALTA DE PROGRAMAS DE MOTIVAÇÃO E INCENTIVO; 
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A motivação e o incentivo a uma participação ativa na Gestão do Conhecimento, seja 

ela extrínseca através de recompensas, ou intrínseca por uma cultura de reconhecimento 

interno, leva a que os agentes associados a uma Gestão do Conhecimento, incrementem 

a sua participação, o seu partilhar e criação de conhecimento. 

 CONSTANTES MUDANÇAS DE ATIVOS HUMANOS; 

As constantes mudanças nos ativos humanos, seja por reforma, mudança, ou outros 

fatores, leva a constantes perdas de competências e conhecimento, e em muitas das 

vezes esse capital intelectual não existe forma de o recuperar ou substituir. Preocupação 

deverá existir na sua captura e valorização. 

 FALTA DE RESPONSABILIDADE RELATIVAMENTE A PROBLEMAS E QUESTÕES; 

A Gestão do Conhecimento precisa que os agentes ativos dos processos assumam as 

suas competências no seu processo, bem como o próprio processo, e a própria Gestão 

do Conhecimento, como projeto ativo. O descuro e a falta de cultura organizacional 

num projeto de Gestão do Conhecimento leva à não participação em ações que não são 

da competência dos elementos do sistema. 

 RESISTÊNCIA À MUDANÇA POR PARTE DOS INTERVENIENTES; 

Uma constante resistência à mudança provocada por instabilidade na atribuição de 

competências, seja pela clareza, dificuldade técnica, ou falta de motivação, é uma 

barreira que deverá ser ultrapassada. Identificar elementos entrópicos, com atrito a 

novas ideias ou tarefas, estabelecer uma relação contextual, bem como trabalho em 

equipa, pode desbloquear essas situações. 

2.3 MOTIVAÇÕES E CONCEITOS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO OUTSOURCING 

 

Com vários trabalhos existentes a dar a indicação do quanto pode ser importante a 

Gestão do Conhecimento para o Outsourcing, dá-se a necessidade de perceber também 
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quais as propriedades que a Gestão do Conhecimento deverá ter, para conseguir ter o 

efeito desejado a quando da implementação de contratos de serviço. 

A partir do determinar e balizar, o âmbito das variáveis apresentadas define-se o 

propósito do estudo. Existe a necessidade de saber qual o tratamento e apresentação das 

dimensões definidas na Gestão do Conhecimento (FCS e Perspetiva de Análise), 

quando esta integra o Outsourcing, de maneira que a implementação de contratos seja o 

mais natural possível. 

Como fatores catalisadores para uma implementação com sucesso como os Fatores 

Críticos de Sucesso, ou as Perspectivas de Análise como variáveis funcionais é 

imperativo saber de que forma, por quem lida com estes processos, a Gestão do 

Conhecimento deverá ser colocada: a sua ergonomia, a sua fácil leitura, o seu fluxo 

entre intervenientes, entre outros fatores. 

A partilha do conhecimento ocorre em diferentes estruturas, por exemplo, em empresas 

que utilizam Outsourcing. As características do Outsourcing podem causar barreiras ou 

facilidades para a partilha do conhecimento. De acordo com os modelos de serviços 

existentes, seus ciclos de vida e os modelos de Gestão do Conhecimento existentes, é 

necessário encontrar pontos críticos onde será mais relevante o reforço e a insistência na 

existência de conhecimento para que um contracto de serviços seja concluído com 

sucesso. 

O tema da Gestão do Conhecimento apresenta-se como uma base sólida para a criação 

de valor em contractos de serviços de Outsourcing. Sendo que, em contractos de 

serviços, seja ele, por intermédio de ativos humanos ou outros, é fundamental ter 

presente uma fonte de conhecimento, sobre as várias vertentes: serviço, cliente, 
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fornecedor e terceiros. A Gestão do Conhecimento é cada vez mais referida como um 

conceito de gestão estratégico com aprendizagem organizacional. 

2.3.1 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO 

OUTSOURCING 
 

A fusão dos FCS de Outsourcing com o FCS de Gestão do Conhecimento dentro das 

famílias a que estes pertencem, levará à criação de FCS para uma implementação com 

sucesso de Gestão do Conhecimento em Outsourcing. Estes FCS são para serviços 

continuados, inseridos numa zona temporal definida, e que não contempla, por exemplo 

fatores negociais. 

Estratégicos Culturais 

Comprometimento estratégico dos 

intervenientes para aplicação da Gestão 

do conhecimento. 

Ao identificar as características culturais dos 

intervenientes, deverá ser prestada atenção à 

cultura do conhecimento. 

A estratégia a usar para a Gestão do 

conhecimento deverá ter viabilidade e ser 

implementada com consistência. 

Ao identificar diferenças culturais entre as partes, 

existe a necessidade de alterações organizacionais. 

Um comprometimento entre as partes 

sobre segurança e confidencialidade de 

forma a manter a inviolabilidade da 

partilha de conhecimento. 

Balancear as diferenças culturais deverá habilitar 

tomadas de decisão conjuntas. 

A performance controlada da Gestão do 

conhecimento deverá medir o progresso 

dos resultados e avaliar a reposicionar os 

FCS. 

 

Organizacionais Tecnológicos 

Cruzamento de competências nos papéis 

da Gestão do Conhecimento, deverão 

fazer cumprir o objetivo da mesma. 

Deverão existir redes que contribuam para a 

partilha do conhecimento, tanto de forma explícita 

como de forma tácita. 

O processo da Gestão do Conhecimento 

deverá ser a espinha dorsal da Gestão do 

Conhecimento no Outsourcing. 

Barreira sistemáticas de fricção deverão ser 

consideradas, tanto na perspectiva humana como 

tecnológica, relativamente às redes. 

Um sistema que incentive a Gestão do 

Conhecimento deverá assegurar a partilha 

do mesmo. 

Atenção deverá ser tida relativamente a fraude e 

sabotagem, quando consideramos partilha de 

conhecimento. 

 

Tabela 2 – Fatores Críticos de Sucesso para Gestão do Conhecimento no Outsourcing 

(Ivertsen, 2007) 
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Determinando dimensões e matrizes de variáveis existe a necessidade de cruzar 

informação e recolher dados específicos, de forma a apresentar parâmetros funcionais, 

que facilmente poderão ser inseridos nos processos existentes e outros a implementar. 

2.3.2 OUTRAS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO 

OUTSOURCING 
 

Como apresentado é de referir alguns princípios a serem discutidos: as barreiras e 

facilidades para uma Gestão do Conhecimento, os fatores para a criação de um modelo 

aceitável no geral, de forma a ser implementado, quais os fluxos de informação mais 

relevantes entre os participantes, qual o modelo de serviço para os diferentes 

intervenientes no contracto de serviço, numa Gestão do Conhecimento, e qual o papel 

de cada um deles num desses modelos? 

As diferentes perspetivas e dimensões existentes neste tema, e que é importante fazer 

orbitar qualquer estudo sobre Outsourcing, incluem: Fluxo de Conhecimento e Fatores 

Críticos de Sucesso, ambos associados como elementos alavancadores para uma 

implementação de contractos de serviços bem sucedidos. 

É de notar que a informação flui com maior força nas componentes de topo, mas existe 

a necessidade de versatilizar a mesma, dando o adequado apoio aos elementos 

intermédios bem como aos de primeira linha, a sua operação representa um espelho de 

quão boa pode ser a prestação de qualidade de um integrador. 

Para a partilha e crescimento da informação é necessário uma força paralela aos fatores 

tangíveis do projeto, e se no entanto estes apresentam metas e métricas com valores no 

curto e médio prazo, uma Gestão do Conhecimento, apenas apresenta resultados no 

longo prazo, não sendo considerado para situações de entrega de serviços de curta 

duração. 
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A partilha da informação, o seu crescimento, organização e estrutura, a sua ergonomia, 

fluxo e apresentação é por demais indispensável para quem trabalha em “serviços para 

alimentar serviços”, tentando eliminar fatores entrópicos que se promovem como 

proprietários do conhecimento. Bem como eliminar as fronteiras entre as diferentes 

perspetivas, obrigando a um focos num só sentido por todas as partes. 

Ilustração 6 – The Outsourcing Lifecylce overview 

 

Fonte:http://www.deltaintech.com/news/2011/1/22/identifying-outsourcing-

opportunities.aspx 

O estudo pretende definir métricas e quantificar as variáveis apresentadas – Perspetivas 

de Análise e Fatores Críticos de Sucesso para uma implementação de com sucesso da 

Gestão do Conhecimento. 

Nesta fase do contracto de serviço, todos os pressupostos e requisitos definidos são 

colocados à prova, entre eles a Gestão do Conhecimento, em que, é testado o antes e o 

depois, as lacunas e as necessidades de reforço. Existe a necessidade de sentir que 

existem variáveis que necessitam um principal destaque e áreas de ação com 

investimento adicional. 

http://www.deltaintech.com/news/2011/1/22/identifying-outsourcing-opportunities.aspx
http://www.deltaintech.com/news/2011/1/22/identifying-outsourcing-opportunities.aspx
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Neste caso determinar como estas variáveis deverão ser trabalhadas, em termos 

funcionais e de processos, com maior ou menor investimento de esforço, de forma a 

uma implementação de serviço com o mínimo de atrito. 

É necessário que entre os vários intervenientes a informação flua, mas também é 

necessário que as unidades orgânicas referidas anteriormente se manifestem, como seres 

dinâmicos e fontes de valor, através das suas competências (habilidades, aptidões e 

técnicas), (Gottschalk, P., Solli-Saether, H., 2005).Várias questões apresentam vários 

protagonistas: cliente, fornecedor, individuo e terceiros.  

 NA PERSPETIVA DO CLIENTE. 

O próprio cliente apresenta várias perspetivas sobre o conhecimento, o utilizador 

comum apresenta conhecimento da tarefa, da atividade, o especialista apresenta 

conhecimento do processo, dos dados técnicos e o gestor, consultor, assessor, apresenta 

conhecimentos estruturais, holísticos, sobre todo o puzzle que é empresa.  

O fornecedor apresenta necessidade de conhecimento em zonas próprias mas de 

interesse comum, o elemento de primeira linha, necessita conhecimentos das atividades 

e dos processos, a segunda linha, dos processos, e o gestor da estrutura. 

 NA PERSPETIVA DO FORNECEDOR. 

O fornecedor apresenta uma perspetiva própria do conhecimento, este trás mais-valia 

para o cliente - o contrário também é verdade, mas na perspetiva de reverse engeneering 

– especialização em campos onde o cliente apresenta lacunas, a primeira linha com 

atividades próprias e tarefas encaixadas no modelo de serviço, a segunda linha com 

especialização, heterogenia de conhecimento alargado sobre os sistemas, escalabilidade 

nas soluções e accountability, o gestor com o recolher de dados e necessidades, 

apresentando valor através de um crescimento mútuo do conhecimento. 

 NA PERSPETIVA DO INDIVIDUO. 
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Seja em que lado da barreira que este esteja, o individuo é mais ou menos importante 

dependendo da maturidade estrutural do meio em que este se vê envolvido. O individuo 

como fonte de conhecimento é uma verdade absoluta, mas não pode ser verdade 

absoluta é o individuo como proprietário do conhecimento. A propriedade do 

conhecimento é institucional, seja uma empresa, uma nação ou o mundo inteiro, o 

individuo como detentor absoluto do conhecimento, é a primeira premissa para perdas 

avultadas do mesmo. 

 NA PERSPETIVA DE TERCEIROS. 

Elementos concorrentes ao projeto interagem com este, nas mais diversas formas, e não 

poderão nem deverão ser descartados como parte integrante do sistema. Apresentam 

informação útil na fronteira do mesmo, ajudando a limitar o âmbito, colmatando lacunas 

de conhecimento especializado e de serviço. Podendo também ser considerados como 

antigos fornecedores do serviço bem como possíveis herdeiros do mesmo, apresentando 

por isso importância nos fatores de transição. 
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3. METODOLOGIA 
 

O método utilizado nesta investigação foi o Estudo de Caso. De acordo com Yin (2008), 

o estudo de caso é apropriado quando o objetivo da investigação é entender em 

profundidade determinado tópico. O caso foi escolhido por conveniência, considerando 

a existência de Outsourcing e Gestão do Conhecimento. 

Segundo Yin (2008), este método compreende a recolha de dados de múltiplas fontes. 

Nesta investigação os dados foram recolhidos por meio de 14 entrevistas, realizadas 

com especialistas na área de Outsourcing e Gestão do Conhecimentos. Foram 

entrevistas a especialistas de diferentes áreas, nomeadamente, planeamento, operação, 

negociação e transformação, onde se inclui elementos seniores com mais de 20 anos de 

experiência, bem como elementos mais juniores. Dentre os entrevistados procurou-se 

selecionar indivíduos com experiência em contractos com Gestão do Conhecimento, 

bem como contractos sem Gestão do Conhecimento. Ainda é importante referir que o 

volume de negócio e a grandeza dos contractos que estes entrevistados são responsáveis 

é bastante significativo. 

Para as entrevistas foi elaborado um guião (Anexo 1). As entrevistas foram realizadas 

presencialmente, em ambiente informal, sendo que no caso de alguns foi necessário 

agendamento. Duraram aproximadamente 30 minutos cada. Durante as entrevistas, 

tópicos às respostas foram reunidos em papel, de forma a montar uma linha de 

raciocínio. Estas foram mostradas aos entrevistados. 
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Os especialistas entrevistados foram distribuídos pelas seguintes categorias: 

Categoria de Especialistas Número Fase de Maior Ação 

Service Delivery Manager 5 

Implementação, Gestão, 

Conclusão 

Account Dedicated Service Desks 3 

Implementação, Gestão, 

Conclusão 

Managed Infrastructure Services 2 

Implementação, Gestão, 

Conclusão 

Service Business Group 1 

Estratégia, Seleção, 

Negociação 

Professional Integration Services 1 

Estratégia, Seleção, 

Implementação 

Business Development Services 1 Estratégia, Seleção 

Sales Specialist 1 
Estratégia, Seleção, 

Conclusão 

Total 14  

 

Tabela 3 - Lista de competências dos entrevistados 

 

Em relação a análise dos dados, procurou-se agrupar as perspectivas dos entrevistados 

no que diz respeito aos Fatores Críticos de Sucesso. Assim tem-se diferentes matrizes, 

em que associamos as conclusões dos intervenientes, sobre as diferentes barreiras, seja 

de Outsourcing, seja de Gestão do Conhecimento. Para além disso, procurou-se 

confrontar as respostas dos entrevistados, na perspetiva de quais os Fatores Críticos de 

Sucesso, que mais impacto terão no ponto de tensão selecionado. Para esse efeito 

agruparam-se os fatores, no sentido negativo, ou seja, o tema a descortinar da resposta, 

define-se pelo fato de o entrevistado se deparar com este problema vezes sem conta. As 

respostas foram enquadradas em temas, em que os entrevistados não foram forçados a 

lista de temas, mas a criar uma linha lógica nas respostas (Yin, 2008). 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

Para efeitos de enquadramento, os elementos entrevistados, fazem parte de uma 

multinacional, terceira mundial no mercado da prestação de serviços de IT, com mais de 

170.000 funcionários, suporta perto de metade das empresas pertencentes ao Fortune 

Global 500 e está presente em cerca de 70 países. A nível nacional está presente nas 

maiores cadeias retalhistas nacionais, nos principais bancos nacionais, bem como em 

outras empresas pertencentes ao PSI20. Apresenta um produto próprio para Gestão 

Documental, que tem como principal referência alguns institutos públicos de dimensão 

apreciável. 

4.2  ANÁLISE DO CASO 

 

Tendo em vista o referencial teórico apresentado, foram criadas um conjunto de 

questões que servem de base para a análise do caso.  

 Ciclo de Vida do Outsourcing 

O ciclo de vida do Outsourcing pode ser dividido em seis etapas: Estratégia (1), Seleção 

(2), Negociação (3), Implementação (4), Gestão (5) e Conclusão (6). Os entrevistados 

foram questionados sobre qual delas existe a maior tensão entre os intervenientes. As 

fases mais citadas foram Implementação (8 pessoas) e Gestão (8 pessoas). A outra fase 

citada foi Negociação (3 pessoas). 

Em relação a exemplos de tensão que poderiam apresentar, os entrevistados referiram a 

“Falta de aliança e parceria” (7 pessoas) e “Falta de organização de processos e tarefas” 

(7 pessoas).  
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 Fatores que contribuem para a redução da tensão: 

Relativamente a fatores que poderiam contribuir para uma redução da tensão nesta fase, 

o principal apresentado refere-se a “Planeamento Estratégico”, com oito (8) respostas. 

 Fatores relacionados ao processo como elementos mitigadores da tensão: 

Como principal fator que poderia dinamizar todo o processo, e ajudar a mitigar a tensão 

nestas fases, é-nos apresentado a existência de “Organização de Processos e Tarefas”, 

com seis respostas (6). 

 Fatores associados às pessoas envolvidas nos projetos: 

A principal razão para o aumento de tensão nas fases apresentadas, relativamente ao 

fator humano, prende-se com a “Falta de competências adequadas”, com seis (6) 

respostas nesse sentido. 

 Aspetos relacionados com a tecnologia para redução de tensão nas fases 

apresentadas: 

Como fator tecnológico principal para uma redução de tensão nas fases acima, foi 

definida a existência de “Estruturas tecnológicas adequadas”, com oito (8) referências. 

 Como partilha de conhecimento pode contribuir para a redução de tensão entre 

os intervenientes nestas fases: 

Através de Processos e métodos de partilha de conhecimento, foi a opção mais 

levantada, com seis (6) opções. 

 Ferramentas que auxiliam na redução da tensão 
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Neste âmbito os aspetos mais referidos prendem-se com “Estruturas tecnológicas 

adequadas”, Metodologia no processo de criação de conhecimento” e “Documentação e 

estruturas de apoio ao conhecimento explícito”, com seis (6) consensos. 

 Cada interveniente pode contribuir para a partilha de conhecimento e desta 

forma atenuar as fases de tensão: 

Através de “Processos de partilha de conhecimento”, com cinco (5) opções. 

 A luta pela predominância de conhecimento entre as partes é uma fonte de 

tensão: 

Devido a uma “Falta de balanço no conhecimento entre as partes, com sete (7) 

respostas. 

 Relativamente à mudança: 

Esta é uma fonte de tensão pois existe uma “Resistência à mudança por parte dos 

intervenientes. 

Existe presente nas temáticas a possível influência das áreas de ação de cada um dos 

intervenientes, como tal, é de forma compreensível que alguém como o papel de 

Account Dedicated Service Desks, tenha uma opinião mais focada com a Gestão de 

contratos, ou mesmo alguns dos Service Delivery Managers, foquem mais as áreas de 

Implementação. 
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5. CONCLUSÃO 

O tema da tensão surge com o objetivo exploratório, de sentir a apresentação de 

contratos de serviços no seu maior desafio, que será a disrutura cultural, de forma a 

sensibilizar os agentes, a enfrentar estas situações de uma forma mais aberta. A 

constante luta pelo preço mais baixo tentando valor acrescido de serviço, não têm sido 

benéficas para um mercado, que se pretende seja de partilha e aliança. 

As fases que se destacam no ciclo de vida do Outsourcing, como de maior tensão: 

Implementação e Gestão, justifica-se devido à falta de forecast nos serviços contratados, 

em que o preço é a única justificação para o serviço. 

Relativamente à Gestão do Conhecimento, este apresenta-se pobre, sem estruturas e 

metodologias, com intervenientes de visão curta, sem estratégia ou cultura de 

conhecimento. Não vêm no conhecimento a mais-valia que este representa, e se em 

algumas situações existe informação, falha na conversão desta em conhecimento. 

Existem outros fatores entrópicos a considerar, que foram tema nas perspetivas de 

análise, que se prendem com: falta de competências adequadas e falta de organização 

nos processos e tarefas, ambos interligados, bem como processos de partilha de 

conhecimento. Não existe incentivo à partilha, o conhecimento que existe é tácito e nem 

os erros cometidos tem alterado essa situação. Não existem processos de extração de 

conhecimento, ou sua criação, é imperativo criar uma cultura de conhecimento. 

Outro fator também a ter linha de conta é a falta de partilha de responsabilidades, 

conhecimento e risco, nos contratos de serviços, sendo que os contraentes pretendem 

não só contratar serviços, mas também assunção de risco e de conhecimento, mostrando 

uma perda de responsabilidade, que pode ser fatal em muitas situações. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO I – GUIÃO DE ENTREVISTAS 

1 SEGUINDO UM CICLO DE VIDA DO OUTSOURCING COM SEIS FASES (VER ABAIXO), 

EM QUAL DELAS EXISTE A MAIOR TENSÃO ENTRE OS INTERVENIENTES? POR QUÊ? 

QUE EXEMPLO DE TENSÃO PODERIA APRESENTAR? 

CICLO DE VIDA DO OUTSOURCING: ESTRATÉGIA(1) – SELEÇÃO(2) – NEGOCIAÇÃO(3) – 

IMPLEMENTAÇÃO(4) – GESTÃO(5) – CONCLUSÃO(6) 

2 O QUE PODE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA TENSÃO NESTA FASE?  

3 QUE ASPETOS RELACIONADOS COM O PROCESSO PODEM CONTRIBUIR PARA A 

REDUÇÃO DA TENSÃO NESTA FASE? 

4 QUE ASPETOS RELACIONADOS ÀS PESSOAS PODEM CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO 

DA TENSÃO NESTA FASE? 

5 QUE ASPETOS RELACIONADOS COM A TECNOLOGIA PODEM CONTRIBUIR PARA A 

REDUÇÃO DA TENSÃO NESTA FASE? 

6 COMO A PARTILHA DO CONHECIMENTO PODE CONTRIBUIR PARA REDUZIR A 

TENSÃO ENTRE OS INTERVENIENTES NESTA FASE? 

7 QUE FERRAMENTAS PARA PARTILHA DO CONHECIMENTO CONSIDERA MELHOR 

PARA REDUZIR A TENSÃO ENTRE OS INTERVENIENTES NESTA FASE? 

8 COMO CADA INTERVENIENTE PODE CONTRIBUIR PARA A PARTILHA DO 

CONHECIMENTO NESTA FASE? E COMO ISTO PODERIA REDUZIR A TENSÃO NESTA 

FASE? 

9 CONSIDERA QUE A LUTA PELA PREDOMINÂNCIA DO CONHECIMENTO ENTRE AS 

PARTES É UMA FONTE DE TENSÃO? QUAL A RAZÃO? 

10 E RELATIVAMENTE À RESISTÊNCIA À MUDANÇA, CONSIDERA TAMBÉM UMA FONTE 

DE TENSÃO? PORQUÊ? 
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7.2 ANEXO II – RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

P1 Seguindo um ciclo de vida do Outsourcing com seis fases (ver abaixo), em qual 

delas existe a maior tensão entre os intervenientes? Por quê? Que exemplo de tensão 

poderia apresentar? 

Ciclo de Vida do Outsourcing:  

 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Fase 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 4   

Falta de aliança e 

parceria 
  1       1 1 1 1     1   1 7 

Falta organização de 

processos e tarefas 
      1     1     1 1 1 1 1 7 

          

P2 O que pode contribuir para a redução da tensão nesta fase?  

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Planeamento estratégico 1   1     1       1 1 1 1 1 8 

                     

P3 Que aspetos relacionados com o processo podem contribuir para a redução da 

tensão nesta fase? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Organização de 

processos e tarefas 
  1 1 1   1             1 1 6 

                     

P4 Que aspetos relacionados às pessoas podem contribuir para a redução da tensão 

nesta fase? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Competências adequadas   1       1 1     1     1 6 

                     

P5 Que aspetos relacionados com a tecnologia podem contribuir para a redução da 

tensão nesta fase? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Estruturas tecnológicas 

adequadas 
      1   1 1   1 1 1   1 1 8 

                     

P6 Como a partilha do conhecimento pode contribuir para reduzir a tensão entre os 

intervenientes nesta fase? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Processos de partilha de 

conhecimento 
          1 1   1 1   1   1 6 
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P7 Que ferramentas para partilha do conhecimento considera melhor para reduzir a 

tensão entre os intervenientes nesta fase? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Estruturas tecnológicas 

adequadas 
  1       1   1 1 1       1 6 

Metodologia nos 

processos de criação de 

conhecimento 
    1 1   1     1     1 1   6 

Documentação e 

estruturas de apoio ao 

conhecimento explícito 
            1   1 1 1 1   1 6 

                     

P8 Como cada interveniente pode contribuir para a partilha do conhecimento nesta 

fase? E como isto poderia reduzir a tensão nesta fase? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Processos de partilha de 

conhecimento 
      1     1   1     1   1 5 

                     

P9 Considera que a luta pela predominância do conhecimento entre as partes é uma 

fonte de tensão? Qual a razão? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Balanço no 

conhecimento entre as 

partes 
  1   1 1 1 1           1 1 7 

                     

P10 E relativamente à resistência à mudança, considera também uma fonte de tensão? 

Porquê? 

Entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot 

Resistência à mudança 

por parte dos 

intervenientes 
  1 1   1 1 1   1     1 1   8 

 


