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RESUMO 

Após acelerado crescimento do setor de incorporação imobiliária em um curto período de cerca de dez 
anos, o mercado brasileiro está enfrentando uma crise de confiança e de excesso de oferta gerada por 
fatores políticos e econômicos. A área de desenvolvimento imobiliário nas grandes incorporadoras é 
responsável pela aquisição e criação de novos negócios e pelo direcionamento do crescimento dessas 
empresas. Como as incorporadoras cresceram rapidamente, não houve tempo hábil para a formação 
adequada dos profissionais que atuam na área de desenvolvimento imobiliário. Durante períodos de crise, 
o setor e a maioria das empresas nele presentes possuem o costume de diminuir o quadro de profissionais, 
principalmente dessa área. Tendo isso em vista, o presente trabalho tem como objetivo a proposição de 
um modelo de sistema de gestão do conhecimento que possa ser aplicado na área de desenvolvimento 
imobiliário de grandes incorporadoras, analisando a forma que o conhecimento deve ser gerado nas áreas, 
repassado entre os profissionais e registrado na empresa para garantir que os aprendizados do passado não 
sejam perdidos junto com a saída dos profissionais que os geraram. Dessa forma o conhecimento da área 
é tratado como um ativo e permanece na companhia. Serão analisadas ainda as dificuldades para 
aplicação do modelo e o sucesso da utilização da gestão do conhecimento na área de desenvolvimento 
imobiliário de uma empresa de grande porte do setor. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma 
revisão bibliográfica por meio de consultas a artigos técnicos, dissertações, teses, livros e alguns estudos 
de caso sobre o tema.  
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