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1 OBJETIVO 

 

Elaborar uma proposta de implantação de Gestão do Conhecimento para um 

estabelecimento hoteleiro em Florianópolis. 

  

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para formular a proposta de implantação de Gestão do Conhecimento em um 

hotel, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

o Analisar o modelo de gestão atual do hotel, por meio de ferramenta de 

diagnóstico da Fundação Nacional da Qualidade; 

o Propor um modelo não prescritivo de Gestão do Conhecimento; 

o Analisar as ferramentas atuais de Gestão do Conhecimento do hotel, por meio 

de modelo proposto; 

o Definir principais ferramentas a serem implantas para direcionar o modelo de 

gestão atual à um modelo que contemple Gestão do Conhecimento;  

o Desdobrar as ações em uma matriz 5W2H com objetivo de implantar as 

ferramentas definidas. 

 

 

3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Os objetivos desta proposta serão atingidos por meio de cinco etapas (figura 01): 

1. Aplicação Diagnóstico Fundação Nacional da Qualidade (FNQ): permitirá 

avaliar o grau de maturidade do modelo de gestão do hotel exemplo;  

2. Desenvolvimento de Modelo de Gestão do Conhecimento (GC): com base 

na teoria de gestão do conhecimento, será proposto um modelo; 

3. Aplicação Diagnóstico do Modelo de Gestão do Conhecimento (GC): 

permitirá identificar o grau de maturidade do modelo de gestão do 

conhecimento do hotel exemplo perante o modelo proposto; 

4. Definir Ferramentas para atender o Modelo de Gestão do Conhecimento 

(GC): com base na maturidade do modelo de gestão  do conhecimento, 
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serão propostas ferramentas para permitir a gestão do conhecimento no 

hotel exemplo; 

5. Desdobrar Ferramentas em ações (5W2H): plano operacional para 

programar as ferramentas propostas. 

 

Aplicação 
Diagnóstico FNQ

(8 horas)

Desenvolvimento
de Modelo de

GC
(14 horas)

Aplicação 
Diagnóstico do
Modelo de GC

(4 horas)

Definir
Ferramentas para
Atender o Modelo

de GC
(8 horas)

Desdobrar 
Ferramentas em 

Ações (5W2H)
(8 horas)

 
Figura 01 – Etapas da Metodologia de Trabalho 

 

 

4 CRONOGRAMA 

 

Para elaborar a proposta será seguido o cronograma (quadro 01): 

Etapas 20/05 27/05 03/06 10/06 03/07 
Aplicar do diagnóstico da FNQ      
Propor modelo não prescritivo      
Aplicar diagnóstico com base em modelo      
Definir principais ferramentas      
Matriz 5W2H      
Analise de proposta preliminar      
Ajuste na proposta      
Apresentação      

Quadro 01 – Cronograma 
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5 CONSIDERAÇÕES DA APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO FNQ 

 

O Modelo de Excelência da Gestão (MEG)  da Fundação Nacional da Qualidade 

(FNQ) é baseado  em 11 fundamentos. Como fundamentos podemos definir os pilares, a base 

teórica de uma boa gestão. Esses fundamentos são colocados em prática por meio dos oito 

critérios (figura 02).  

São considerados fundamentos do MEG da FNQ: pensamento sistêmico, 

aprendizado organizacional, cultura de inovação, liderança e constância de propósitos, 

orientação por processos e informações, visão de futuro, geração de valor, valorização de 

pessoas, conhecimento sobre o cliente e o mercado, desenvolvimento de parcerias e 

responsabilidade social. E como critérios: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, 

informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados.  

 

 
Figura 02 – Critérios do MEG da FNQ 

 

A FNQ disponibiliza uma ferramenta de diagnóstico para avaliar o grau de 

maturidade do modelo de gestão, considerando todos os critérios. Após aplicar esta 

ferramenta no hotel exemplo obteve-se o seguinte resultado (percentagem de maturidade): 

• Liderança: 50%; 
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• Estratégias e planos: 8,33%; 

• Clientes: 16,41%; 

• Sociedade: 0%; 

• Informações e conhecimento: 75%; 

• Pessoas: 10%; 

• Processos: 38,24%; 

 

 

Descrevendo: “A organização apresenta muitas práticas de gestão e rotinas 

disseminadas nas principais funções e áreas, podendo haver alguma incoerência entre elas e as 

estratégias. Começa a haver refinamento das práticas mais importantes, sendo que alguns 

resultados já são decorrentes das práticas gerenciais. Há séries históricas para muitos 

indicadores, sendo que alguns já apresentam tendências favoráveis. As informações 

comparativas estão em início de uso para a determinação do nível atual de desempenho”. 

 

Os resultados obtidos permitem definir diretrizes norteadoras para definição das 

ferramentas na seção 8: 

• O modelo de gestão é relativamente imaturo, assim as ferramentas devem 

ser implementadas de forma gradual em um período de 4 anos (2008-

2011); 

• Os clientes (16,41%) e colaboradores (10%) devem ser mais envolvidos na 

implantação; 

• O planejamento (8,33%) e sua execução – por meio de processos (38,24%) 

– devem ser fortemente alinhados; 

• O atual papel das lideranças (50%) e a disseminação da informação (75%) 

devem funcionar como alicerce para implantação do modelo de gestão do 

conhecimento. 
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6 PROPOSTA DE MODELO NÃO PRESCRITIVO 

 

 

A Gestão do Conhecimento está presente para auxiliar as organizações no 

processo de gerar, sistematizar, codificar e disseminar os conhecimentos criados por ela 

própria e com isso buscar a excelência organizacional. Posteriormente isto servirá para indicar 

uma informação e por conseqüência gerar conhecimento.  

Angeloni (1999), afirma que as organizações de conhecimento são aquelas 

voltadas a criação, o armazenamento e o compartilhamento do conhecimento, através de um 

processo cíclico catalisador a partir de três dimensões: infra-estrutura organizacional, pessoas 

e tecnologias visando a obtenção dos objetivos individuais e organizacionais.  

Logo, não existem modelos e fórmulas prescritivas, preparadas com o propósito 

de indicar um mesmo caminho a todos, o que existe é a criação compartilhada e a implantação 

de projetos específicos, especialmente para cada situação e finalidade dentro das empresas. A 

sistematização destas informações é necessária até mesmo para facilitar o processo, ainda 

mais nos dias atuais onde as informações precisam estar disponíveis em vários meios e 

atualizados com a maior velocidade possível. 

Porém, nada disto terá valor se não houver a interação entre os profissionais de 

todos os níveis da empresa no compartilhamento e utilização daquelas informações. A 

mudança comportamental das empresas é necessária para que a cultura da gestão do 

conhecimento seja absorvida por todos e disseminada para os novos empregados, como um 

valor intrínseco da estratégia da empresa e não um modismo para ser trocado por outro em um 

futuro próximo.  

Segundo Nonaka (1997), as organizações de conhecimento podem ser definidas 

como aquelas que criam sistematicamente novos conhecimentos, disseminando-os por toda a 

organização e incorporando-os rapidamente em novas tecnologias e produtos.  

Um dos primeiros teóricos organizacionais a chamar a atenção e a avaliar as 

implicações para o fato de tanto o trabalho técnico quanto o não técnico serem, cada vez mais, 

baseados no conhecimento, foi Peter Drucker (1993): “Sabemos que a organização está 

rapidamente mudando de uma base de trabalhadores braçais para trabalhadores do 

conhecimento. Entretanto, sabemos muito pouco sobre o gerenciamento de trabalhadores do 

conhecimento e do trabalho nessa base, como integrá-lo e como medi-lo”.  

No último século ocorreram enormes avanços nos sistemas gerenciais e 

produtivos, além daqueles ocorridos na área tecnológica. As organizações industriais de hoje 
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podem ainda ter fortes traços de similaridade com àquelas estudadas na época de Taylor e 

Fayol, porém a interação humana no processo é muito menor do que naqueles tempos. Isto 

nos leva  a refletir, sobre a visão de Deming (1992) acerca deste assunto, já que para ele a 

causa de nossos problemas de hoje, provém de nossa espetacular capacidade de progresso nos 

sistemas de gerência. O avanço com sucesso pela busca da produção máxima ao longo das 

décadas, acabou por criar uma nova necessidade para as organizações, já que antes as 

habilidades humanas eram mínimas e que hoje se tornaram essenciais. 

Peter Senge (1990), considera que as pessoas de uma organização expandem 

continuamente sua capacidade de criar resultados que realmente desejem, fazendo com que o 

todo seja mais eficaz que a soma de suas partes. É a base da organização que aprende, na qual 

as pessoas são o principal meio de alavancagem para os processos de mudança. 

Nos estudos de Nonaka e Takeuchi (1995), a criação de conhecimento leva a 

inovação contínua e por conseqüência a vantagem competitiva. A principal contribuição 

destes autores é a identificação dos dois tipos de conhecimento – Tácito e Explícito, e suas 

conversões – Socialização, Externalização, Internalização e Combinação. 

 

 Tácito Explícito 

Tácito Socialização Externalização 

Explícito Internalização Combinação 

Quadro 02 – Conhecimento 

Fonte: Nonaka e Takeuchi 

 

Para este estudo utilizamos quatro modelos de Gestão do Conhecimento que nos 

possibilitou então a proposta de um quinto modelo híbrido, são eles: 

 

6.1 O Modelo Angeloni 

 

O modelo Angeloni propõe que a Gestão do Conhecimento está baseada a partir 

de três dimensões que em conjunto forma a Organização do Conhecimento: 

• Infra-estrutura Organizacional  - Visa criar uma infra-estrutura que 

propicie a criação, disseminação, a utilização e o armazenamento do 

conhecimento organizacional. Está subdividida em Estrutura, Estilo 

Gerencial, Cultura e Visão Holística; 



 9 

• Pessoas - Principal ativo das organizações, aqui a autora propõe os 

seguintes pontos relacionados com as pessoas e que são de extrema 

importância para o processo, tendo as variáveis: Modelos Mentais, 

Intuição, Criatividade e Inovação, Compartilhamento e Aprendizagem; 

• Tecnologia - Suporte indispensável ao desenvolvimento das atividades 

organizacionais do homem na era do conhecimento, o objetivo desta 

dimensão é a implantação de uma infra-estrutura tecnológica que 

possibilite a criação, disseminação e o armazenamento das informações e 

dos conhecimentos da organização, possibilitando o trabalho colaborativo:

 Gestão de Competências, Redes, Groupware, Workflow,  GED/EED, 

Portais e Datawarehouse – Datamining. 

 

 

6.2 O Modelo Terra 

 

No Modelo Terra, o autor cria 7 dimensões para abordar a Gestão do 

Conhecimento onde, para ele, este gerenciamento é a única vantagem competitiva que a 

empresa dispõe. Em seus estudos verificou que os trabalhadores deixavam cada vez mais o 

trabalho baseado no esforço fisco para àqueles baseados estritamente no conhecimento, 

criando, aprendendo e desenvolvendo novos conceitos, produtos e serviços baseados 

estritamente no conhecimento. (Terra, 2001). 

 

DIMENSÃO 1 Fatores Estratégicos e o papel da alta administração 

DIMENSÃO 2 Cultura e Valores Organizacionais 

DIMENSÃO 3 
Estrutura Organizacional 

 

DIMENSÃO 4 Administração de Recursos Humanos 

DIMENSÃO 5 Sistemas de Informação 
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DIMENSÃO 6 Mensuração de Resultados 

DIMENSÃO 7 Aprendizado com o Ambiente 

Fonte: Os Autores 

 

 

6.3 O Modelo Rodriguez y Rodriguez 

 

No Modelo Rodrigues y Rodrigues, a flexibilidade, delegação e a descentralização 

de decisão, permitem arranjos que podem ir além de uma estrutura piramidal invertida, dando 

lugar para o compartilhamento de informações, trabalho em equipe e sinergia. O autor propõe 

um modelo baseado em pilares: 

 

ORGANIZAÇÃO PESSOAS AMBIENTE 

Estrutura Crença Sócio-Político-Econômico 

Processo Valores Negócios 

Sistema Padrões de Comportamento Prioridades 

Tecnologia Atitudes Formas de Atuação 

Fonte: Os Autores 

 

 

6.4 O Modelo Rivadávia 

 

No Modelo Rivadávia, a utilização da metáfora guarda-chuva, corrobora a 

intenção da gestão do conhecimento, pois agrega dentro de si, as mais variadas abordagens 

gerenciais e ferramentas de gestão. 

c 
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Proposta de Mapeamento Conceitual Integrativo da GC  
 

 
Fonte: Alvarenga Neto 

 

 

6.4 Proposta de um modelo híbrido 

 

Com base nos modelos Angeloni, Terra e Rodrigues y Rodrigues e Rivadávia 

propõem-se o modelo com ‘x’ dimensões: 

• Estrutura organizacional preocupa-se com as variáveis: 

o Modelo de planejamento estratégico compartilhado; 

o Visão holística (sistêmica) dos processos; 

o Responsabilidade sócio-ambiental; 

o Cultura horizontal com foco em compartilhamento de 

conhecimento; 

o Distribuição de responsabilidades (estilo gerencial) e resultados; 

o Estrutura por processo. 

• Pessoas foca nas vaiáveis: 

o Seleção e recrutamento direcionados para perfis de colaboração; 

o Avaliação por competência (360º); 
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o Aprendizagem continua; 

o Incentivo e/ou facilidade para criatividade e inovação; 

o Compartilhamento do conhecimento; 

• Tecnologia considera as variáveis: 

o Rede acessível; 

o Data warehouse, Data mining e Business Intelligent; 

o Portal (Intranet); 

o Software de comunicação; 

o Software de compartilhamento. 

• Controle define por meio das variáveis: 

o Ferramenta para acompanhar objetivos e metas (ex.: BSC); 

o Inteligência Competitiva. 

 

 

7 APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO COM BASE NO MODELO  

 

Para avaliar a maturidade do modelo de gestão do conhecimento do hotel exempo 

em relação ao modelo proposto, foi aplicado   diagnóstico (quadro 02) que identifica para 

cada variável: 

• Aderência: apresenta qual prática atende a variável atualmente; 

• Tendência: identifica quanto tempo a ação está sendo implementada; 

• Evidência: vinculo a prática a um padrão. 

  

Dimensão: Estrutura organizacional 
Variável Aderência  Tendência Evidência 

(Exemplo) 
Modelo de planejamento 
estratégico compartilhado 

Planejamento 
Estratégico 
construído pelos 
Gerentes 

Mais 3 anos Plano 

Visão holística (sistêmica) dos 
processos 

Em nível de gerencia 
 

  

Responsabilidade sócio-ambiental 
 

   

Cultura horizontal com foco em 
compartilhamento de 
conhecimento 

Três níveis 
hierárquicos 
Sistemática de 
reunião (diária, 
semanal ou quinzena) 

Mais 3 anos Não há 
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Distribuição de responsabilidades 
(estilo gerencial) e resultados; 

Primeiro e segundo 
nível. Participação 
nos resultados para 
gerentes. 

Mais 3 anos Plano de negócio 
e orçamento 

Estrutura por processo 
 

   

Dimensão: Pessoal 
Variável Atende 

(Citar ferramenta) 
Tendência Evidência 

(Exemplo) 
Seleção e recrutamento 
direcionados para perfis de 
colaboração 

   

Avaliação por competência (360º) 
 

   

Aprendizagem continua Realizado 
treinamentos e 
incentivos 

Mais 3 anos  

Incentivo e/ou facilidade para 
criatividade e inovação 

   

Compartilhamento do 
conhecimento 

Reuniões periódicas Mais 3 anos  

Dimensão: Tecnologia 
Variável Atende 

(Citar ferramenta) 
Tendência Evidência 

(Exemplo) 
Rede acessível Rede Internet para 

primeiro e segundo 
nível 

  

Data warehouse, Data mining e 
Business Intelligent 

Software de Gestão 
não efetivamente 
utilizado como CRM 

  

Portal (Intranet) Intranet com contatos 
 

  

Software de comunicação Skype para reuniões 
sistemáticas 

  

Software de compartilhamento 
 

   

Dimensão: Controle 
Variável Atende 

(Citar ferramenta) 
Tendência Evidência 

(Exemplo) 
Ferramenta para acompanhar 
objetivo e metas (ex.: BSC) 

   

Inteligência Competitiva BI considerando 
informações de 
mercado 

Mais 5 anos  

Quadro 03 – Diagnóstico Modelo Proposto 

 

O diagnóstico identificou as variáveis abaixo como sendo as mais críticas em 

relação a maturidade no hotel exemplo: 
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• Dimensão - Estrutura Organizacional; 

o Visão holística (sistêmica) dos processos (apenas em nível 

gerencial); 

o Responsabilidade sócio-ambiental; 

o Estrutura por Processo; 

• Dimensão – Pessoas; 

o Seleção e recrutamento direcionados para perfis de colaboração; 

o Avaliação por competência (360º); 

o Incentivo e/ou facilidade para criatividade e inovação; 

• Dimensão – Tecnologia; 

o Rede acessível (apenas para gerencia); 

o Data warehouse, Data mining e Business Intelligent (não utilizado 

como CRM); 

o Portal (Intranet); 

o Software de Compartilhamento; 

• Dimensão – Controle; 

o Ferramenta para acompanhar objetivos e metas (ex.: BSC). 

 

 

8 PRINCIPAIS FERRAMENTAS 

 

Com base nas diretrizes norteadoras definidas na seção 5 e nas variáveis 

numeradas na seção 7, propõem a implantação dos seguintes programas/ferramentas (figura 

03) para elevar o nível de Gestão do Conhecimento do hotel exemplo: 

 

1. Sensibilização - 2008 à 2011, com o objetivo de envolver e comunicar a 

todos os colaboradores os objetivos e importância da Gestão do 

Conhecimento e o impacto que esta terá nas suas rotinas. Em 2008 será 

lançada uma gincana com o objetivo de difundir os conceitos da Gestão do 

Conhecimento e seus impactos e um programa de endomarketing 

continuado, enfocado as demais ferramentas; 
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2. Equipes de Aperfeiçoamento de Processos – 2008 à 2010, estabelecer 

equipe multidisciplinar para “redesenhar” todos os processos onde, todas 

as áreas devem possuir representantes nesta equipe; 

 

3. Programa de Responsabilidade Sócio-Ambiental – 2009 à 2011, criação de 

um fórum de Responsabilidade Sócio-Ambiental (interno) para discutir o 

tema e propor soluções; 

 

 

4. Recrutamento e Seleção Baseado em Processos e Cooperação – 2010 à 

2011, implantação de novo processo de recrutamento e seleção com foco 

nos processos definidos e cooperação; 

 

5. Avaliação por competência – 2010 à 2011, implantar processo de 

avaliação por competência (360º) baseado nos processos definidos; 

 

 

6. Sala do Pensamento – 2009 à 2011, estruturação de uma sala descontraída 

- com café, sofás, murais e computadores – onde os colaboradores podem 

conversar “livremente”. Haverá um mural com as sugestões e críticas dos 

clientes para que os colaboradores avaliem e proponham 

encaminhamentos; 

 

7. Inclusão Digital – 2009 à 2011, cursos de inclusão digital (informática 

básica, sistema operacional, ferramentas e portais) que serão ministrados 

para todos os colaboradores. Além dos cursos será estruturado um portal 

para troca de informações e compartilhamento de idéias; 

 

 

8. BSC – 2009 à 2011, desenvolvimento e implantação do Balanced 

ScoreCard para acompanhar os objetivos e metas da empresa; 
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Sensibilização

20082008 20092009 20102010 20112011

Equipes de Aperfeiçoamento de Processos

Programa de Responsabilidade Sócio-Ambiental

Rec. E Sel. Bas.em Proc. e Coop.

Avaliação por Competência

Sala do Pensamento

Inclusão Digital

BSC
 

Figura 03 – Ferramentas Propostas
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9 MATRIZ 5W2H 

Descrição da Etapa 
(What) 

Justificativa 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

Inicio-
Término 
(When) 

Setor 
(Where) 

Implantação 
(How) 

Investimento 
(How Much) 

Sensibilização 
Gincana do Conhecimento 2008 2008 R$ 8 mil 
Lançamento do Endomarketing 

– Gestão do Conhecimento 
2008 R$ 30 mil 

Gincana do Conhecimento 2009 2009 R$ 8,8 mil 
Lançamento do Endomarketing 
– Equipes de Aprefeiçoamento 

de Processos 
2009 R$ 5 mil 

Lançamento do Endomarketing 
– Programa de Responsabilidade 

Sócio-Ambiental 
2009 R$ 5 mil 

Lançamento do Endomarketing 
–Sala do Pensamento 

2009 R$ 5 mil 

Lançamento do Endomarketing 
– BSC 

2009 R$ 5 mil 

Gincana do Conhecimento 2010 2010 R$ 9,6 mil 
Lançamento do Endomarketing 
– Avaliação por Competência e 
novo processo de recrutamento e 

seleção 

2010 R$ 5,5 mil 

Gincana do Conhecimento 2011 

Envolver e sensibilizar 
todos os colaboradores em 

relação à Gestão do 
Conhecimento 

Núcleo de 
Gestão de 
Pessoas 
(NGP) 

2011 

Em toda 
empresa 

Estruturando e 
implementado com 

equipe interna. 

R$ 10,4 mil 
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Descrição da Etapa 
(What) 

Justificativa 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

Inicio-
Término 
(When) 

Setor 
(Where) 

Implantação 
(How) 

Investimento 
(How Much) 

 
Equipes de Aperfeiçoamento de Processos - EAP 

Contratação de consultoria 
externa para orientar a EAP 

Diretor 2008 Direção R$ 93,6 mil 

Definição de integrantes da EAP NGP 2008 - 

Capacitação da EAP 
Consultoria 

Externa 
2008 R$ 3 mil 

Estruturação do Macro-Processo EAP 2008 
Validação do Macro-Processo Gestores 2008 

Estruturação dos Processos EAP 2009 
Validação dos Processos Gestores 2009 

Desenvolvimento dos Padrões EAP 2009 
Implantação dos Padrões 

Atender as variáveis: 
- Visão holística 

(sistêmica) dos processos 
(apenas em nível 

gerencial) 
- Estrutura por Processo 

EAP 2010 

Toda 
empresa 

Condução de EAP 
por meio de 

consultoria externa 

R$ 83,2 mil 

Programa de Responsabilidade Sócio-Ambiental 

Criação do Fórum de 
Responsabilidade Sócio-

Ambiental 

Núcleo de 
Gestão 

Organizacional 
(NGO) 

2009 - 

Lançamento do Programa de 
Responsabilidade Sócio-

Ambiental 

Núcleo de 
Gestão 

2009 R$ 2 mil 

Implantação de coleta seletiva 
de lixo 

Fórum 2009 R$ 6 mil 

Implantação de tratamento de 
resíduos 

Fórum 2010 R$ 6,6 mil 

Implantação de demais soluções 
propostas pelo Fórum 

Atender a variável: 
- Responsabilidade 

sócio-ambiental 

Fórum 2010-2011 

Toda 
empresa 

Condução do 
Programa pelo 

Fórum 

A definir 
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Descrição da Etapa 
(What) 

Justificativa 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

Inicio-
Término 
(When) 

Setor 
(Where) 

Implantação 
(How) 

Investimento 
(How Much) 

Recrutamento e Seleção Baseado em Processos e Cooperação 
Contratação de consultoria 

externa 
Direção 2010 R$ 15 mil 

Estruturação de novo processo 
de recrutamento e seleção 

Consultoria e 
NGP 

2010 - 

Implantação de novo processo 
de recrutamento e seleção 

Atender a variável: 
- Seleção e 

recrutamento 
direcionados para perfis 

de colaboração Consultoria 2010 

Toda 
empresa 

Por meio de 
consultoria externa 

- 

Avaliação por competência 
Contratação de consultoria 

externa 
Direção e 

NGP 
2010 R$ 28 mil 

Estruturação de avaliação por 
competência (360º) 

Consultoria e 
NGP 

2010 - 

Implantação de piloto em apenas 
um setor da avaliação por 

competência (360º) 

Consultoria e 
NGP 

2010 - 

Implantação em todos os setores 
da avaliação por competência 

(360º) 

Atender a variável: 
- Avaliação por 

competência (360º) 

Consultoria e 
NGP 

2011 

Toda 
empresa 

Por meio de 
consultoria externa 

- 

Sala do Pensamento 
Definição da sala NGP 2009 - 

Estruturação da sala (café, sofás, 
murais e computadores) 

NGP 2009 R$ 8 mil 

Coordenação do mural 

Atender a variável: 
- Incentivo e/ou facilidade 

para criatividade e 
inovação; 

- Rede acessível  NGP 2009-2011 

Toda 
empresa 

Definindo e 
estruturando espaço 

- 
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Descrição da Etapa 
(What) 

Justificativa 
(Why) 

Responsável 
(Who) 

Inicio-
Término 
(When) 

Setor 
(Where) 

Implantação 
(How) 

Investimento 
(How Much) 

Inclusão Digital 
Contratação de escola de 

informática 
NGP 2009 R$ 60 mil 

Desenvolvimento de 
cronograma de cursos e seus 

respectivos públicos 
Escola 2009 - 

Implantação dos Cursos Escola 2009-2011 

Por meio de escola 
de informática 

- 
Definição de necessidades para 

Portal 
EAP 2009 R$ 23 mil 

Contratação de empresa 
desenvolvimento de Portais 

NGO 2009 - 

Desenvolvimento do Portal Desenvolvedora 2009 - 
Implantação do Portal 

Atender as variáveis: 
- Data warehouse, Data 

mining e Business 
Intelligent 

- Portal (Intranet) 
- Software de 

Compartilhamento 

Desenvolvedora 2010 

Toda 
empresa 

Por meio de 
empresa 

dedesenvolvimento 

- 
BSC 

Contratação de consultoria 
externa 

Direção 2009 R$ 75 mil 

Desenvolvimento do BSC Consultoria 2009 - 
Implantação e acompanhamento 

do BSC 

Atender a variável: 
- Ferramenta para 

acompanhar objetivos e 
metas (ex.: BSC) Consultoria 2010-2011 

Toda 
empresa 

Por meio de 
consultoria externa 

- 

Quadro 04 – 5W2H 

 

 

 


