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RESUMO 

 

Na atual sociedade do conhecimento, o uso intensivo e a adequada gestão do capital 

intelectual e dos ativos intangíveis estão sendo vistos como condições básicas para o sucesso 

das organizações, tanto privadas quanto públicas, na medida em que se revelaram como 

geradores de valor e riquezas mais importantes que capital e trabalho. Neste cenário, a Gestão 

do Conhecimento surge como um método para mobilizar o conhecimento organizacional, 

tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos e o aumento da inteligência corporativa 

para dar resposta ao meio ambiente, com inovação e competência, a partir da utilização de 

metodologias e tecnologias específicas. No setor público, busca-se, por meio da Gestão do 

Conhecimento, a melhoria da eficiência, eficácia, efetividade e qualidade das políticas e dos 

serviços públicos prestados ao cidadão e à sociedade. Contudo, a implementação da Gestão do 

Conhecimento em uma organização exige, inicialmente, a adoção de um processo de medição 

e avaliação do seu desempenho no uso correto e sistemático de seus ativos de conhecimento, 

identificando potencialidades, assim como as lacunas e áreas a serem melhoradas, cujos dados 

e informações possam servir de base para a construção de um plano estratégico de Gestão do 

Conhecimento. À vista disso, o objetivo deste estudo foi diagnosticar o nível de preparação 

atual em Gestão do Conhecimento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília (IFB), instituição de educação superior, básica e profissional, vinculada ao Ministério 

da Educação. A pesquisa constituiu-se em um estudo de caso, de abordagem descritivo-

exploratória, e teve como população-alvo os gestores da alta e média gestão do IFB, 

selecionados a partir de critérios intencionais, tais como tempo de ingresso na instituição e em 

exercício de cargo de direção. A coleta de dados e a análise dos resultados foram feitas com 

base nos procedimentos metodológicos e no sistema de quantificação do método 

Organizational Knowledge Assessment (OKA), desenvolvido pelo Banco Mundial, com o 

propósito de avaliar a capacidade das organizações em mobilizarem informações e 

conhecimento para alcançar seus objetivos estratégicos e agregar valor a produtos e serviços, 

a partir das pessoas, processos e sistemas. Considerando-se a literatura revisada e os 

resultados finais deste estudo, concluiu-se que o IFB apresenta desempenho mediano na 

gestão dos processos de criação, captura, armazenamento, transferência e aplicação do 

conhecimento, em decorrência do pouco tempo de sua criação, da cultura organizacional 

instalada e da não formalização de um programa de Gestão do Conhecimento até a presente 

data. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Diagnóstico da 

Gestão do Conhecimento. Método OKA. IFB. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In current knowledge society, the intensive use and proper management of intellectual capital 

and of intangible assets are been regarded as basic conditions for the success of organizations, 

both private and public, in that it proved as generators of value and wealth more important 

than capital and labor. In this scenario, the Knowledge management arises as a method to 

mobilize the organizational knowledge in order to achieve the strategic goals and to increase 

the business intelligence to respond to the environment with innovation and expertise, through 

the use of methodologies and specific technologies. In the public sector, by means of 

knowledge management, we seek the improvement of efficiency, effectiveness, 

responsiveness and quality of policies and public services provided to citizens and society. 

However, the implementation of Knowledge Management in an organization requires, firstly, 

the adoption of a process of measuring and evaluating their performance in an appropriate and 

systematic use of knowledge assets, identifying potentialities as well as gaps and areas for 

improvement, whose data and information can serve as a basis for building a strategic plan for 

knowledge management. In view of this, the objective of this study was to diagnose the 

current level of preparation in knowledge management of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Brasília (IFB), higher, basic and professional education institution 

under the Ministry of Education. The research consisted of a case study of descriptive and 

exploratory approach, and had as target population IFB managers of high and middle 

management, selected from intentional criteria such as length of time enrolled in the 

institution and exercise of management position. Data collection and analysis of the results 

were based on the system of quantification and methodological procedures from the 

Organizational Knowledge Assessment Method (OKA), developed by the World Bank, with 

the purpose of evaluating the ability of organizations to mobilize information and knowledge 

in order to achieve their strategic objectives and add value to products and services, through 

people, processes and systems. Considering the reviewed literature and the final results of this 

study, it was concluded that the IFB has average performance in managing the processes of 

creation, capture, storage, transfer and application of knowledge, due to the short time of its 

inception, the installed organizational culture and the lack of formalization of a knowledge 

management program until the present date. 

 

Keywords: Knowledge Management. Organizational Learning. Diagnosis of Knowledge 

Management. OKA Method. IFB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“A pesquisa só tem valor quando comunicada. É 

desse modo que ela contribui para o progresso 

dos conhecimentos de que dispomos. Também é 

desse modo que ela pode contribuir para 

melhorar nossa qualidade de vida e nossa vida 

em sociedade.” 

(Laville e Dionne) 

 

Toffler (1980) dividiu a história da civilização em três revoluções ou eras específicas 

de transformação, as quais denominou de ondas, a saber: a revolução agrícola (primeira 

onda), a revolução industrial (segunda onda) e a revolução da informação ou tecnológica 

(terceira onda). Muito embora Toffler (2002) já preveja a chegada da quarta onda, que se 

caracterizará pela convergência do desenvolvimento da biologia com a tecnologia da 

informação, vivemos hoje o apogeu da terceira onda, cuja sociedade passou a ser conhecida 

como a “Sociedade do Conhecimento”. Esta sociedade representaria a combinação das 

configurações e aplicações da informação e do conhecimento com as tecnologias da 

comunicação, em todas as suas possibilidades, para além do mundo da internet, inclusive 

redefinindo a economia global. (SQUIRRA, 2005). 

Diante dessa conjuntura, a United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) tem orientado suas ações para iniciativas que promovam a criação e 

a sustentação de uma sociedade do conhecimento para todos, dentre elas a realização de uma 

análise das formas de conhecimento existentes e de como aprimorar o seu compartilhamento, 

bem como a promoção de uma abordagem mais participativa e inclusiva para o acesso ao 

conhecimento. (UNESCO, 2005). 

No mundo corporativo, assiste-se ao surgimento de uma nova configuração das 

relações de produção e de trabalho, em função da crescente e contínua construção do 

conhecimento. No atual cenário organizacional, trabalhar significa aprender, construir e 

compartilhar saberes, que passam a ter muito valor para as organizações, na medida em que se 

revelaram um fator gerador de riquezas mais importante que capital e trabalho. (LÉVY, 1999; 

STEWART, 2002). 

Segundo Drucker (1999a), o conhecimento deve ser considerado o principal 

patrimônio da organização, de modo que as empresas mais inovadoras e competitivas serão 
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aquelas que desenvolverem a habilidade de gerenciar o conhecimento, incorporando-o aos 

seus produtos e serviços. Ainda na concepção desse autor, “as atividades que ocupam o lugar 

central das organizações não são mais aquelas que visam produzir ou distribuir objetos, mas 

aquelas que produzem e distribuem informação e conhecimento”. (DRUCKER, 1999b, p. 

208). 

Nessa perspectiva, a Gestão do Conhecimento (GC) propicia às organizações, uma 

nova visão e enfoque do uso dos seus recursos intangíveis, de modo a que os resultados dessa 

gestão, sejam convertidos em inovação, criação de valor e vantagem competitiva. Contudo, 

para que a organização saiba o real valor dos seus ativos intangíveis, é necessário adotar um 

processo de medição e avaliação do desempenho desses ativos. (KRENG; TSAI, 2003). 

Na revisão da literatura foi possível constatar que a institucionalização da Gestão do 

Conhecimento exige das organizações, inicialmente, a realização de um diagnóstico que 

permita a obtenção de informações e coleta de dados sobre as formas de conhecimento 

existentes, sua capacidade e nível de preparação no uso adequado e sistemático de seus ativos 

intangíveis, assim como as lacunas e áreas a serem melhoradas dentro dos processos de 

Gestão do Conhecimento, podendo essas informações servirem de base para a geração ou 

atualização de um Programa de Gestão do Conhecimento na organização (TERRA, 2001). 

Corroborando o entendimento, Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 194) afirmam que “as 

organizações só podem administrar eficientemente o conhecimento se tiverem o trabalho de 

identificar índices significativos do estado da base do conhecimento, ou seja, produzir um 

diagnóstico da situação atual”. 

Uma vez que definir a estratégia a partir da informação, avaliando as oportunidades, 

ou, ameaças existentes e a sua capacidade de acionar os seus ativos para responder aos novos 

desafios deve ser a ocupação principal dos líderes e tomadores de decisão, o diagnóstico da 

Gestão do Conhecimento levanta uma série de informações de grande relevância e utilidade 

para o planejamento das ações e atividades em uma organização, permitindo aos gestores 

identificarem os pontos bem consolidados e pontos que representam desafios às diversas áreas 

da organização no contexto da Gestão do Conhecimento. (McGEE; PRUSAK, 1994). 

Neste ponto, vale ressaltar, que no cumprimento de sua missão e objetivos 

estratégicos, as organizações podem apresentar dois tipos de lacunas, sendo elas: lacuna de 

estratégia, a que reside entre o que a organização deve fazer para cumprir sua missão e o que 

ela faz, efetivamente; e lacuna de conhecimento, referente ao hiato existente entre o que ela 

deve saber para executar suas estratégias, e o que de fato ela sabe. (ASIAN PRODUCTIVITY 

ORGANIZATION, 1999). 
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Tais constatações fortaleceram a compreensão de que avaliar a forma como uma 

organização lida com seus ativos de conhecimento se constituiria num estudo de relevância, 

sobretudo em se tratando de uma organização pública, cujo fim maior é o de garantir a 

qualidade, a eficiência e a celeridade na prestação de serviços aos cidadãos, bem como o 

desenvolvimento econômico e social (WIIG, 2002). Para melhor explicitar de que forma a 

temática foi explorada, faremos uma apresentação, em seguida, do contexto e do problema 

que nortearam esta pesquisa, com ênfase para os seus objetivos. 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Na medida em que o assunto de pesquisa surge da prática quotidiana que o 

investigador realiza como profissional, é provável que alcance a clareza necessária na 

delimitação e resolução do problema a ser investigado (TRIVIÑOS, 2009). Por conseguinte, a 

motivação para a pesquisa, em função do referencial teórico e empírico, evoluiu naturalmente 

para a decisão em diagnosticar a Gestão do Conhecimento no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), tendo em vista a experiência que acumulamos, ao 

longo dos 31 anos como profissional do quadro permanente de pessoal da Administração 

Pública Federal, sendo que destes, 23 anos atuando como psicóloga no ambiente 

organizacional dos Institutos Federais (IFs), notadamente nas áreas de gestão estratégica e 

desenvolvimento de pessoas.  

No universo das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o IFB define-se 

como um produtor e difusor de conhecimentos, sendo a sua missão institucional: 

 

Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, por meio da produção e difusão de conhecimentos, contribuindo para a 

formação cidadã e o desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2014a, p. 15). 

 

Por ser uma organização do conhecimento, que atua diretamente com a produção e 

disseminação de educação, ciência e tecnologia, a realização de um diagnóstico que permita à 

instituição identificar suas potencialidades e fragilidades em Gestão do Conhecimento, torna-

se, particularmente, vital para o IFB, uma vez que a GC concorre diretamente para a 

promoção e o fortalecimento de sua missão institucional e o cumprimento de seus objetivos 

estratégicos.  

Diante do exposto e em face da constatação do entendimento existente entre os 

autores, de que as iniciativas de Gestão do Conhecimento precisam ser continuamente 
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avaliadas, em todos os níveis da organização, de modo a que se averigue quais recursos de 

conhecimento são utilizados e quais precisam ser desenvolvidos e/ou aprimorados, surgiu a 

questão que norteou a condução desta pesquisa, sendo ela: qual a capacidade ou nível de 

preparação atual do IFB em Gestão do Conhecimento, considerando-se os elementos e 

dimensões do conhecimento e o sistema de quantificação inerentes ao método Organizational 

Knowledge Assessment (OKA)? O método Organizational Knowledge Assessment (OKA) foi 

desenvolvido pelo Banco Mundial e adotado para diagnóstico da GC por inúmeras 

organizações brasileiras, públicas e privadas, inclusive as IFES. (FONSECA, 2006; 

FRESNEDA et al., 2009).  

Por meio deste estudo, foi possível coletar e registrar dados e informações acerca da 

realidade do IFB em Gestão do Conhecimento, com o intuito de se identificar qual a sua 

maturidade atual na aplicação dos processos de criação, captura, armazenamento, 

disseminação e aplicação do conhecimento, na sua dinâmica organizacional, culminando com 

a apresentação dos resultados e conclusões.  

De um modo geral, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, de natureza aplicada, 

com foco social, podendo também ser caracterizada como pesquisa-ação participativa. A 

análise do problema foi feita por meio de abordagem quali-quantitativa. Quanto aos seus 

objetivos, a pesquisa é do tipo descritivo-exploratória. (RICHARDSON, 1999; SANTOS 

FILHO; GAMBOA, 2001; MARCONI; LAKATOS, 2003; THIOLLENT, 2008; TRIVIÑOS, 

2009).  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A partir da definição dos objetivos geral e específicos desta pesquisa, a seguir 

apresentados, procurou-se delimitar e explicitar a questão norteadora, avançar nos 

conhecimentos sobre o tema e oferecer indicações do percurso metodológico e instrumental a 

serem seguidos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Diagnosticar o nível de preparação atual do IFB em Gestão do Conhecimento, a partir 

dos elementos e dimensões do conhecimento e do sistema de quantificação do método OKA. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a situação atual da Gestão do Conhecimento no IFB, segundo a 

percepção dos seus gestores da alta e média administração, utilizando-se a 

metodologia de aplicação do Método OKA proposta por Camões (2010). 

 Analisar as dimensões do conhecimento incorporadas pelo método OKA, que 

representem os pontos fortes ou lacunas a serem melhoradas nas práticas 

organizacionais da instituição referentes à Gestão do Conhecimento. 

 Comparar qualitativamente a avaliação feita pela alta e média gestão sobre a Gestão 

do Conhecimento no IFB. 

 Sugerir ações que auxiliem a instituição na minimização/superação das suas 

deficiências/fragilidades em Gestão do Conhecimento, com base nos resultados 

obtidos.  

 Propor modelos de Plano de Gestão do Conhecimento, adequados às organizações 

públicas, a partir da literatura revisada, tendo em vista uma futura 

institucionalização da Gestão do Conhecimento no âmbito do IFB. 

 

Visando introduzir, na seção seguinte, as perspectivas sobre a importância da 

realização deste estudo, ressalta-se, inicialmente, que partimos do princípio de que toda 

empresa, de alguma forma, gerencia o conhecimento, e mesmo não conhecendo ou utilizando 

o termo relativamente novo “gestão do conhecimento”, executam processos que podem ser 

classificados como práticas de Gestão do Conhecimento. Desta forma, necessitam reunir e 

organizar informações relevantes sobre como se institucionaliza e se pratica a GC e as 

consequentes implicações para a execução e formulação de suas estratégias de negócio, 

tornando-se relevante, que se realizem estudos nesse sentido. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Diante da instauração da economia da informação, a sobrevivência das organizações 

em ambientes de negócio complexos e inconstantes, dependerá cada vez mais do resultado da 

mobilização dos seus ativos de informação e de conhecimento. Uma vez reconhecidos como 

ativos corporativos valiosos, a informação e o conhecimento precisam ser devidamente 

compreendidos e gerenciados por meio de práticas e ferramentas apropriadas. 
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Outro aspecto que corrobora a conveniência desta pesquisa é o fato de que, não 

obstante a atual aceitação e entendimento da importância do conhecimento no gerenciamento 

das organizações constatou-se, na análise do contexto teórico e empírico, que a incorporação 

da gestão estratégica do conhecimento ao modelo de gestão e da maneira de trabalhar das 

organizações brasileiras ainda é incipiente, prevalecendo os discursos frente às ações, 

sobretudo no âmbito da Administração Pública (AP), propiciando um campo vasto e fértil 

para pesquisas e estudos. 

No segmento da Administração Pública Brasileira (APB), a despeito dos esforços já 

empreendidos pelo Governo Federal, o conceito “gestão do conhecimento” ainda é abstrato e 

desconhecido, por vezes confundido com “gestão da informação”, não só pela grande maioria 

dos servidores, como também, por muitos dirigentes, inclusive da alta administração. Por 

conseguinte, as práticas e processos da Gestão do Conhecimento deixam de ser uma 

prioridade estratégica para um grande contingente de gestores públicos, permanecendo o tema 

alijado das discussões internas, mesmo quando se tem o entendimento de sua importância 

para o desempenho organizacional. 

Verificou-se ainda, que à exceção de algumas grandes empresas estatais e alguns 

ministérios, onde a Gestão do Conhecimento está de alguma forma sendo analisada, planejada 

ou aplicada, na maioria das organizações públicas a prática e projetos de GC são 

desenvolvidos de forma dispersa e fragmentada resumindo-se, em grande medida, às 

iniciativas isoladas e esforços pulverizados de áreas funcionais, a exemplo de departamentos 

como o de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos) e o de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação (TIC). Consequentemente, os resultados em GC ainda são tímidos e, em geral, 

não alinhados à estratégia ou objetivos maiores da organização. 

Em se tratando da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o 

cenário da Gestão do Conhecimento é ainda mais preocupante. Presente em todos os estados 

brasileiros, a Rede é atualmente constituída por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, por dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), por 25 Escolas 

Técnicas vinculadas às Universidades Federais e pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR)
1
, onde são oferecidos cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos 

superiores de tecnologia e licenciaturas, entre outras modalidades educacionais, destacando-se 

que, no conjunto de todos os Campi pertencentes aos Institutos Federais (IFs), chega-se a 

                                                           
1
 Informações disponíveis em: <http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento>. Acesso em: 3 jul. 2014. 
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soma de 354 unidades de ensino, com previsão de expansão até o final de 2014, para 562 

unidades
2
. 

Não obstante a abrangência e importância dessas instituições no contexto da Educação 

brasileira, além de lidarem diretamente com a criação e a disseminação do conhecimento 

como atividade fim, verificou-se uma escassa produção científica relacionada à como 

gerenciam os processos de criação, armazenagem, recuperação, compartilhamento e aplicação 

do conhecimento, desvelando-se a necessidade de se realizar pesquisas com este foco, 

direcionadas para este setor.  

Neste contexto, a revisão da literatura revestiu-se de certo grau de dificuldade, 

resultando na identificação de apenas 11 trabalhos relacionados à Gestão do Conhecimento 

nos Institutos Federais de Educação, entre teses e dissertações, livros, artigos, estudos e 

trabalhos acadêmicos de um modo geral, ratificando-se a escassez mencionada, ainda que 

possam não representar o universo dos estudos existentes. Quanto à realização do diagnóstico 

da situação da Gestão do Conhecimento, verificou-se sua realização tão somente nos 

seguintes IFs: Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), conforme Zapelini et al. (2008); 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Mossoró, a partir de Oliveira 

(2010); Instituto Federal da Bahia (IFBA), segundo Silva (2010); Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA), de acordo com Lima (2013); e junto às áreas de Administração e 

Planejamento do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), do 

Maranhão (CEFET/MA) e o do Paraná (CEFET/PR), hoje transformados em Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com base no estudo de Batista (2006). 

Face ao exposto, considerou-se que a realização do diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento em Instituto Federal reveste-se de significativa relevância, tendo em vista as 

incipientes iniciativas neste sentido e a diminuta produção científica sobre o tema, no âmbito 

desse importante segmento da educação e, sobretudo, pela constatação de que as iniciativas de 

GC, nessas instituições, ainda requerem delineamento, planejamento, sistematização e 

formalização, em consonância com os objetivos estratégicos institucionais. 

No caso específico do IFB, instituição objeto deste estudo, passados cinco anos de sua 

criação e ainda não tendo implementado nenhum programa e/ou estratégia de Gestão do 

Conhecimento claramente articulada, entende-se oportuno diagnosticar o estágio atual da GC 

na organização, especialmente, por também se encontrar em fase de construção do seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o próximo quinquênio (2014-2018), uma vez 

                                                           
2
 Informações disponíveis em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 3 jul. 

2014. 



31 

 

que a aprendizagem e o desenvolvimento organizacional são significativamente ancorados 

pela GC.  

Vale contextualizar que, por ocasião em que prestamos assessoria ao IFB, durante o 

ano de 2013, a convite da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI), tivemos a 

oportunidade de introduzir o tema Gestão do Conhecimento nos encontros realizados, com 

base nas atividades acadêmicas e conteúdos trabalhados nas disciplinas do Mestrado 

Profissional em Gestão em Organizações Aprendentes (MPGOA), em especial “Gestão do 

Conhecimento e Modelagem da Informação”. Essas reflexões iniciais sobre GC, no contexto 

da instituição, contribuíram para ampliar a compreensão dos seus gestores sobre a importância 

do tema e consolidar o interesse pela realização de um diagnóstico de suas práticas nessa área, 

o que veio a se constituir no nosso tema de pesquisa. 

Além da receptividade e interesse demonstrados pelos gestores do IFB em relação à 

temática e à realização da pesquisa, constatou-se que a instituição, a despeito das suas 

fragilidades de gestão, inerentes ao fato de contar com apenas cinco anos de existência como 

Instituto Federal, detém potencialidades e recursos concretos, em pessoas, infraestrutura e 

tecnologias, para uma futura implantação de um Programa de Gestão do Conhecimento 

(PGC). 

Espera-se, portanto, que os resultados da pesquisa concorram para consolidar o 

comprometimento dos gestores do IFB em relação à elaboração de um plano estratégico que 

eleve o grau de maturidade da instituição em GC, como forma de incentivar a criação de 

mecanismos que visem à melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade dos seus 

processos e serviços prestados ao Estado e à Sociedade, conduzindo-a a um posicionamento 

de excelência institucional e gerencial no âmbito da Administração Pública Federal (APF). 

Por fim, e não menos importante, presume-se que a realização deste estudo, tendo em vista a 

importância e visibilidade usufruídas pelo IFB no contexto da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, sirva de estímulo e suporte para pesquisas do gênero 

em outras organizações públicas, notadamente nos demais Institutos Federais, o que confere 

uma maior relevância à sua concretização.  

Trataremos em seguida, visando orientar o leitor na localização dos aspectos da 

pesquisa que lhes sejam mais interessantes, sobre a estrutura desta dissertação.  
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este estudo encontra-se estruturado a partir de cinco capítulos. No primeiro e corrente 

capítulo, constituído pelos itens introdutórios, contextualiza-se a pesquisa, apresentam-se o 

problema, os objetivos geral e específicos, a justificativa e relevância do estudo, bem como a 

sua forma de organização. 

Em concordância com o pensamento de Triviños (2009, p. 99), quando afirma que 

“[...] os fatos sociais e educacionais, geralmente complexos, não só precisam como exigem 

um suporte de princípios que permitam atingir os níveis da verdadeira importância do que se 

estuda”, o segundo capítulo corresponde à fundamentação teórica, onde se procura apresentar 

as ideias e teorias que serviram de alicerce à pesquisa em pauta, mediante a revisão 

sistemática de literatura.  

Ainda nesse capítulo, procurou-se definir, com maior nitidez, os contornos do 

problema a ser estudado, recorrendo-se a quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o 

assunto, tendo como eixos temáticos de revisão: Aprendizagem Significativa e Aprendizagem 

Organizacional; Organizações aprendentes; Gestão do Conhecimento (conceitos, princípios, 

importância, processos, avaliação e diagnóstico do conhecimento); Gestão do Conhecimento 

na Administração Pública (filosofia, modelos e práticas, avanços, obstáculos e diretrizes); e 

Método Organizational Knowledge Assessment (OKA). 

No terceiro capítulo são expostos os procedimentos metodológicos da pesquisa, sua 

delimitação e perspectivas, formas de coleta e análise dos dados, participantes e categorias de 

análise da pesquisa que nortearam a investigação. Enfatiza-se, nesse capítulo, o instrumento 

escolhido para realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento, o OKA, considerando-

se sua arquitetura, seu sistema de quantificação e ferramentas de coleta de dados, bem como 

as etapas seguidas para sua aplicação, baseada em metodologia específica proposta por 

Camões (2010), e respaldada por Fonseca e Fresneda (2013). 

O quarto capítulo compõe-se pela análise e discussão dos resultados da pesquisa, com 

ênfase para os que foram gerados pelo SysOKA, software utilizado para suporte da 

metodologia OKA, tendo em vista a medição do conhecimento organizacional. Tais 

resultados, obtidos a partir de aplicação de questionário estruturado, foram interpretados 

quali-quantitativamente, em função da natureza e realidade da instituição diagnosticada. 

Finalmente, no quinto capítulo são tecidas as conclusões do estudo. Aqui procuramos 

fazer uma reflexão sobre as contribuições gerais e específicas do trabalho, além de apresentar 

sugestões e recomendações para estudos futuros. Complementando essa estrutura, têm-se as 
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referências do material publicado e citado em amparo ao conteúdo de pesquisa, bem como os 

apêndices e anexos pertinentes ao estudo. 

Consideramos oportuno, também descrever, em linhas gerais, o arcabouço teórico que 

serviu de base ao desenvolvimento desta pesquisa. Neste sentido, contou-se, nas primeiras 

iniciativas de revisão da literatura, com as orientações e indicações recebidas dos professores 

do MPGOA, notadamente dentro das disciplinas Gestão do Conhecimento e Modelagem da 

Informação; Teorias da Aprendizagem; Abordagens Contemporâneas da Gestão 

Organizacional; e dos seminários temáticos Educação Corporativa e “Aprender a Aprender”. 

Num esforço para que a revisão de literatura fosse desenvolvida de forma sistemática e 

metodologicamente correta, priorizou-se as fontes de pesquisa mais reconhecidas no meio 

acadêmico tais como o CCN (Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas) e as 

publicações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Também foram consultadas as publicações de bibliotecas digitais, a exemplo da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); a da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC); a da Pontifícia Universidade Católica (PUC), de São Paulo; a EDUBASE, 

mantida pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); e 

a da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), com base hospedada na Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

Atentando-se para a temática primordial da pesquisa, buscou-se material 

disponibilizado eletronicamente pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento 

(SBGC, 2011), com ênfase para os produzidos no Congresso Nacional de Gestão do 

Conhecimento na Esfera Pública (CONGEP) e pela biblioteca digital da TerraForum. Vale 

ressaltar que, como temos cadastro na comunidade virtual do Comitê Técnico de Gestão do 

Conhecimento e Informação Estratégica (CT-GCIE), cujo acesso se dá por meio do Portal das 

Comunidades Virtuais do Governo Federal (CATIR), foi possível a troca e atualização de 

informações e experiências com profissionais envolvidos em práticas e iniciativas de Gestão 

do Conhecimento. Isto posto, abordaremos no capítulo seguinte, os fundamentos e 

pressupostos teóricos que embasaram o desenvolvimento deste estudo. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

“Livros são os mais silenciosos e constantes 

amigos; os mais acessíveis e sábios conselheiros; 

e os mais pacientes professores.”  

(Charles W. Elliot) 

 

Dada a sua natureza interdisciplinar, as fundações teóricas sobre a Gestão do 

Conhecimento são formadas por conceitos, metodologia e abordagens sistemáticas oriundos 

de várias disciplinas, estando entre as que mais contribuem para o tema as Ciências 

Cognitivas, da Educação, da Informação, Organizacionais e da Administração. (BARCLAY; 

MURRAY, 1997). 

As Ciências Cognitivas se unem em torno da preocupação comum com as relações 

espírito/cérebro, voltando-se para a análise de possíveis modelos destas relações, dos 

funcionamentos implicados e das condutas daí derivadas. Pode-se afirmar que as Ciências 

Cognitivas estão em constante produção de novas explicações, percepções e reflexões que 

possam fortalecer e inovar as ideias e conceitos relacionados à Gestão do Conhecimento, na 

medida em que tratam do funcionamento da mente e lidam com a essência do conhecimento e 

da aprendizagem. 

Enquanto campo de investigação científica e de intervenção prática, as Ciências da 

Educação se voltam para o aumento da capacidade de pensar e de agir profundamente nos 

domínios-chave da educação e do conhecimento. Diante de um mercado de trabalho cada vez 

mais exigente no que se refere à versatilidade adaptativa do trabalhador e ao acompanhamento 

atualizado dos avanços científico-técnicos, as Ciências da Educação podem contribuir 

efetivamente para que, nesse contexto, se sobreponha a cidadania competitiva e a criatividade 

produtiva, resultados consequentes de processos de aprendizagem que privilegiam não tanto a 

memorização dos saberes instrumentais, mas a capacidade de acessá-los, decodificá-los e 

manejá-los. (ASSMANN, 2005). 

Respondendo pela investigação dos problemas e temas relacionados com o fenômeno 

infocomunicacional perceptível e cognoscível, as Ciências da Informação suportam e tornam 

possível a Gestão do Conhecimento em todas as suas fases (criação, coleta, organização, 

armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da 

informação). Sendo a informação o veículo do conhecimento, elas também suprem o 

referencial teórico para lidar com a mídia da Gestão do Conhecimento, além de disponibilizar 
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a indivíduos e organizações, uma variedade de tecnologias que viabilizam sistemas, técnicas e 

ferramentas de Gestão do Conhecimento, tais como, trabalho em equipe apoiado por 

computador, bibliotecas digitais, sistemas de apoio a decisões e just-in-time knowledge 

(ferramentas que reduzem as barreiras de tempo e distância no acesso a conhecimentos). 

Como principal resultado do uso dos mecanismos artificiais que favorecem conexões 

entre a interação e a relação da informação com os indivíduos, tem-se os processos 

constituídos de intercâmbios que permitem a construção do conhecimento em uma realidade 

em que predomina o uso das tecnologias como extensão das capacidades humanas. (PRADO, 

2014). 

No que diz respeito às Ciências Organizacionais e da Administração, estas têm 

dedicado cada vez mais tempo à investigação e estruturação dos processos de criação, 

armazenamento, difusão e aplicação do conhecimento, desde que um número crescente de 

empresas vem reconhecendo este componente como um dos seus mais valiosos ativos. 

Analisando-se sinteticamente o campo de investigação dessas Ciências, constatou-se que se 

volta para a manutenção do equilíbrio sistêmico da organização, de modo a evitar a sua 

entropia e tornar possível o alcance de seus objetivos e metas. Para isto, importam abordagens 

teóricas de várias ciências, buscando a sua aplicação sob a forma de novas tecnologias, 

ferramentas e técnicas que promovam a melhoria na gestão e no desenvolvimento de sistemas, 

produtos e serviços das organizações.  

Sob o paradigma quântico, a Administração é concebida como uma ciência que provê 

análise e síntese do conhecimento, agregando o ponderável, o previsível e o linear, ao 

imponderável, imprevisível e não linear (NÓBREGA, 1999). Trata, assim, dos fenômenos 

organizacionais inter-relacionados, da produção social da organização que envolve as noções 

de interesses e poder dos atores organizacionais, da visão das relações complexas da 

organização, história e estado de vir-a-ser, mudanças de sistema, conflito e incertezas. 

(MORIN, 2000b). 

À luz dos princípios e pressupostos dessas ciências, pretendeu-se explorar a Gestão do 

Conhecimento, tema central do presente estudo, considerando-se os seus distintos elementos 

de investigação, na medida em que é entendida como um processo corporativo, focado na 

estratégia organizacional e que envolve, sobretudo, a gestão das competências, a gestão do 

capital intelectual, a educação corporativa e a aprendizagem organizacional 

(KOULOPOULOS, 1998), assuntos que passaremos a abordar, mais específica e 

detalhadamente, nas unidades seguintes. 
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2.1 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Antes de introduzir-se a reflexão teórica sobre conhecimento, seus processos de gestão 

e suas implicações para as organizações, considerou-se fundamental uma abordagem alusiva à 

aprendizagem organizacional, tendo em vista que o aprendizado tornou-se uma tarefa vital 

para as organizações que esperam sobreviver e competir no instável ambiente organizacional 

do presente século, além do fato de que, qualquer atividade relacionada com o conhecimento, 

requer o apoio substantivo do processo de aprendizagem. 

Para se adaptarem a esses ambientes, mutantes e voláteis, as organizações devem 

buscar estratégias que promovam o aprendizado explícito e sistemático, por meio do qual o 

conhecimento possa ser adquirido, armazenado, gerido, amplamente disseminado e 

rapidamente incorporando em novas tecnologias, produtos e serviços, que se transformem em 

vantagens competitivas sustentáveis. À medida que o mundo torna-se mais interligado e os 

negócios mais complexos e dinâmicos, o trabalho precisa aliar-se, em profundidade, à 

aprendizagem, e a administração deve extrapolar a mera visão do planejamento, do 

posicionamento ou do design, incorporando elementos claramente relacionados ao processo 

de aprendizagem estratégica. (SENGE, 1990). 

Na revisão da literatura sobre o tema, identificou-se uma larga amplitude de 

diferenciação de abordagens e focos distintos entre os autores, notadamente nos aspectos 

culturais, cognitivos e comportamentais. No entanto, foi possível constatar pontos 

convergentes relacionados à ideia da aprendizagem como resultante da experiência individual 

e das inter-relações entre as pessoas e os grupos na organização, e da necessidade de criação 

de ambientes internos que valorizem e encorajem as práticas de aprendizagem. 

Outro aspecto verificado foi o de que os estudos direcionados à aprendizagem nas 

organizações adotam, de modo geral, o referencial teórico-conceitual das Ciências da 

Administração e dos Negócios, mais interessadas nos impactos da aprendizagem sobre a 

capacidade competitiva das empresas. No entanto, seguimos o entendimento de Fleury e 

Fleury (1997), que ressaltam a indispensabilidade de se considerar os pressupostos dos 

modelos oriundos das Ciências da Educação e da Psicologia, numa perspectiva mais 

humanista das transformações provocadas pelos processos de aprendizagem sobre indivíduos 

e grupos.  

A adoção desse percurso investigativo deu-se, também, em função de outros aspectos 

julgados relevantes. Prioritariamente, tem-se o próprio foco deste estudo, que é o de 

diagnosticar conhecimento e aprendizagem organizacional em instituição pública de ensino, 
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pouco afeita às questões de concorrência, produtividade e competitividade. Para uma análise e 

compreensão mais abrangentes do multifacetado processo de aprendizagem, consideramos 

que os enfoques conceituais, teóricos e operacionais pertinentes às teorias organizacionais e 

da administração seriam insuficientes, exigindo a visão de outros campos do conhecimento, 

notadamente Educação (teorias da aprendizagem) e Psicologia Cognitiva. 

Visando organizar e direcionar o processo de estudo sobre aprendizagem 

organizacional, buscou-se respostas na revisão da literatura, tendo como questões norteadoras 

as propostas por Easterby-Smith, Burgoyne e Araújo (2001), sendo elas: O que significa 

aprendizagem organizacional? Quem aprende (quem é o sujeito da aprendizagem)? O que é 

aprendido (que conteúdo é aprendido)? Quando ocorre aprendizagem (o que motiva o 

aprender); Que resultados a aprendizagem provoca (qual a eficiência e a efetividade da 

aprendizagem)? Como a aprendizagem ocorre (como se dá o processo de aprendizagem)? 

Segundo McGee e Prusak (1994, p. 206), “[...] o aprendizado é tanto o impulso quanto 

o motor que leva à mudança”. Isto ocorre na medida em que esse aprendizado permite à 

empresa detectar, precocemente, ameaças ou oportunidades no seu meio externo, e fornece 

mecanismos para a redução do distanciamento entre seu funcionamento e as exigências 

ambientais. Convém ressaltar, que no contexto da Administração Pública, aprendizado 

organizacional é entendido como um processo de “Busca contínua e alcance de novos 

patamares de conhecimento, individual e coletivos, por meio da percepção, reflexão, 

avaliação e compartilhamento de informações e experiências” (BRASIL, 2010, p. 14). Yeung 

et al. (1999, p. 13), por sua vez, definem a aprendizagem organizacional como sendo: 

 

[...] a capacidade para gerar e difundir ideias com impacto ultrapassando as 

fronteiras organizacionais através de iniciativas e práticas de gestão específicas, 

assentadas em três pilares: geração de ideias, generalização de ideias e identificação 

e eliminação de impedimentos à aprendizagem. (YEUNG et al., 1999, p. 13). 

 

Crossan, Lane e White (1999) a concebem como um processo dinâmico de renovação 

estratégica, envolvendo a organização como um todo, visando melhorar e inovar as estruturas 

e procedimentos organizacionais existentes. Entendimento similar tem Angeloni (2003, p. 

83), ao considerar que a aprendizagem organizacional é a “[...] forma pela qual as 

organizações constroem, mantêm, melhoram e organizam o conhecimento e a rotina [...]”, 

tendo por fim o aumento contínuo da eficiência na utilização das capacidades e habilidades de 

seus integrantes. Segundo essa autora, é certo que todas as organizações aprendem; o grande 

desafio, no entanto, para que usufruam dos benefícios dessa aprendizagem, consiste em:  
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[...] compreender o que significa aprendizagem, como ela ocorre no indivíduo e 

como se processa a transferência dessa aprendizagem individual para o 

organizacional, direcionando-a para as estratégias e criando uma cultura 

organizacional que a favoreça. (ANGELONI, 2003, p. 82). 

 

2.1.1 Aprendizagem Organizacional sob o Enfoque das Teorias da Aprendizagem 

 

No contexto das Teorias da Aprendizagem, adotou-se, neste estudo, a Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS) como o elemento estruturante da reflexão, a partir da qual 

emanam e ao mesmo tempo convergem, os diversos entendimentos a serem abordados, 

prioritariamente, sob os enfoques de Ausubel (1976; 2000); Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980); Novak (2000); e Moreira (2001; 2005; 2010).  

Das principais concepções da TAS depreende-se que a aprendizagem para ser efetiva 

precisa ser, primeiramente, significativa, isto é, ocorrer a partir de uma pré-disposição do 

aprendiz para aprender e do material a ser aprendido lhe ser significativo e se relacionar, de 

maneira substantiva e não arbitrária, com outros conceitos preexistentes em sua estrutura 

mental. Assim, diz-se que uma informação é aprendida de forma significativa, quando se 

relaciona a outras ideias, outros conceitos ou outras proposições relevantes e inclusivos, que 

estejam claros e disponíveis na mente do indivíduo, de modo que funcionem como âncoras 

para novos aprendizados.  

A riqueza da aprendizagem adquirida por esse processo é que permite que o novo 

conhecimento adquira sentido para o aprendiz e torne o conhecimento prévio mais 

diferenciado, mais elaborado e mais estável, na medida em que deixa de ser um receptor 

passivo, para construir e ao mesmo tempo produzir seu conhecimento, capturando, 

diferenciando, reconciliando, reorganizando e consolidando, progressivamente, os conceitos 

adquiridos. (AUSUBEL, 2000; MOREIRA; MASINI, 2001).  

A partir dessas considerações, conclui-se sobre esse tipo de aprendizagem, com grande 

valor para o direcionamento de gestores no processo de construção da aprendizagem 

organizacional, como sendo aprendizagem com significado, compreensão, sentido e 

capacidade de transferência, dependente essencialmente do conhecimento prévio do aprendiz, 

da relevância do novo conhecimento e de sua predisposição para aprender.  

Em oposição direta à aprendizagem significativa está a aprendizagem por 

memorização ou mecânica, na qual as novas informações são decoradas de maneira arbitrária, 

literal, não significativa, ao que Freire (2005) nominou de “educação bancária”, em que a 

única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-
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los e arquivá-los, concluindo Freire (2005, p. 33), que “[...] Educador e educandos se 

arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 

transformação, não há saber”. 

Na opinião de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a aprendizagem significativa 

apresenta vantagens sobre a aprendizagem por memorização ou mecânica. Entre essas 

vantagens, destacamos o fato de os conhecimentos adquiridos significativamente ficarem 

retidos por um período maior de tempo, podendo ser aplicados numa enorme variedade de 

novos problemas e contextos. Neste ponto, convém ressaltar que no Brasil, há mais de três 

décadas, Freire (1977) já tornava público o seu entendimento sobre a importância de se 

considerar o conhecimento pré-existente como ponto de partida para a construção de novos 

saberes. Conforme o enfoque Freiriano, a aprendizagem só será efetiva, se os educadores 

levarem em consideração, no processo de ensino, tanto a forma como os alunos aprendem, 

como os conceitos prévios que trazem.  

Numa proposta que conjuga a superação à educação mecânica e bancária e a transição 

para a aprendizagem significativa, Moreira (2010) propõe uma postura crítica como estratégia 

de sobrevivência na sociedade contemporânea, enfatizando que a saída poderia ser a 

aprendizagem significativa crítica. Segundo este autor (2010, p. 7), esta proposta de 

aprendizagem se relaciona com “[...] uma perspectiva antropológica, que permite ao sujeito 

fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela [...]”, de modo a lidar 

construtivamente com a mudança, usufruir a tecnologia sem idolatrá-la (tecnofilia), manejar 

criticamente a informação, a despeito da sua grande demanda e velocidade de fluxo e, 

sobretudo, aprender a conviver com a incerteza, a relatividade e a construção metafórica do 

conhecimento, próprias de uma sociedade mutante e tecnológica. 

O componente da criticidade também se faz presente nas concepções de Freire (2002) 

sobre ensino e aprendizagem. Para este pensador, o ato de aprender envolve não só a 

aquisição e extensão de novos conceitos, mas também a capacidade de reorganizá-los e 

analisá-los criticamente. E isto se torna possível, na medida em que a pedagogia contemple 

espaço para que o aprendiz construa seu próprio conhecimento, respeitando seus 

conhecimentos prévios, tanto os histórico-culturais, quanto os construídos socialmente.  

Para Moreira (2010), a aprendizagem significativa torna-se crítica a partir da 

incorporação de alguns princípios ou estratégias, dentre os quais ressaltou-se os que 

consideramos plenamente aplicáveis ao mundo corporativo. Descritos sucintamente, mas sem 

prejuízo à essência, são eles: 
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1) Princípio do conhecimento prévio. Uma vez que aprendemos a partir do que já 

sabemos, para ser crítico de algum conhecimento, de algum conceito, de algum enunciado, 

primeiramente o sujeito tem que aprendê-lo significativamente e, para isso, seu conhecimento 

prévio é a variável mais importante.  

2) Princípio da interação social e do questionamento. Moreira (2010) enfatiza que a 

interação social é indispensável para a concretização da aprendizagem, que deve se processar 

muito mais em torno de perguntas do que de respostas, para que se torne significativa e, uma 

vez que alguém aprende a formular perguntas relevantes e apropriadas, aprende, também, a 

aprender o que quiser. 

3) Princípio do aprendiz como perceptor/representador. Com base neste princípio, o 

aprendiz deve ser visto como alguém que percebe o mundo e o representa, salientando-se que 

o que percebe é, em grande parte, função de suas percepções prévias, baseadas 

principalmente, no que funcionou no passado. Neste sentido, Moreira (2006) esclarece que a 

ideia do aprendiz considerado como um preceptor/representador e não como um mero 

receptor no processo de construção da aprendizagem, é uma contribuição da Psicologia 

Cognitiva Contemporânea, que vem reforçar, peremptoriamente, a inutilidade de ensinar 

respostas certas e verdades absolutas. 

4) Princípio do conhecimento como linguagem. Entendida a linguagem como sendo a 

mediadora de toda a percepção humana, este princípio parte da compreensão de que “[...] não 

existe nada entre seres humanos que não seja instigado, negociado, esclarecido, ou mistificado 

pela linguagem, incluindo nossas tentativas de adquirir conhecimento” (POSTMAN, 1996, p. 

123). Seguindo o mesmo foco de compreensão, Vygotsky (2003a) defende que o pensamento 

e a linguagem são processos interdependentes, desde o início da vida, e que a aquisição da 

linguagem pela criança tem influência direta na formação do pensamento e da consciência. 

Aprender de maneira crítica, portanto, é utilizar a linguagem como uma nova maneira de 

perceber o mundo, pelo intercâmbio e clarificação de seus significados, compreensão 

ratificada por Maturana e Varela (1995, p. 224/242), quando afirmam que: 

 

A partir da existência da linguagem, não há limites para o que podemos descrever 

imaginar, relacionar. Ela permeia de modo absoluto toda a nossa ontogenia como 

indivíduos, desde o caminhar e a postura até a política. [...] é a rede de interações 

linguísticas que nos torna o que somos. (MATURANA; VARELA, 1995, p. 224/ 

242). 

 

5) Princípio da aprendizagem pelo erro. Na concepção de Moreira (2010), para que o 

conhecimento avance, é preciso que o erro e a ilusão sejam considerados nos processos 
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educativos e de aprendizagem. Implica dizer que na complexidade e ambivalência da era das 

telecomunicações, da informação e da internet, torna-se importante aos educadores, seja nas 

instituições de ensino tradicionais ou corporativas, saberem decodificar criticamente o desafio 

pedagógico expressado nessas novas linguagens, e possibilitarem uma educação capaz de 

instruir os indivíduos a enfrentarem as incertezas ligadas ao conhecimento. Contudo, vale 

ressaltar, que a aprendizagem pelo erro não pode ser confundida com o processo “errático” e 

“ateórico” da aprendizagem por ensaio-e-erro. Uma vez que a certeza inexiste, que nenhuma 

verdade é absoluta e que todo conhecimento é temporâneo, o processo de aprender comporta 

o erro, mas, ao mesmo tempo, é construído através de sua superação. 

6) Princípio da incerteza do conhecimento. O conhecimento não pode ser dado como 

absoluto, certo, fidedigno, uma vez que é construção da mente humana, sujeita a 

ambiguidades e limitações próprias dos indivíduos. Desta forma, o saber acerca da realidade, 

produzido, codificado e transmitido como conquista segura e inquestionável está 

desautorizado, pelo entendimento de que não há conhecimento que não esteja ameaçado, em 

algum grau, pelo erro e pela ilusão, visto emergir por meio da linguagem e do pensamento, 

vulneráveis ao erro e às idiossincrasias dos sentidos (MORIN, 2000a). Moreira (2010) nos 

adverte, no entanto, que a incerteza do conhecimento não deve nos levar a uma indiferença do 

conhecimento, no sentido de que qualquer conhecimento vale, já que nenhum é confiável. 

A partir das concepções de Terra (2001), pôde-se averiguar que os processos de 

criação e aprendizado individual, à semelhança do processo organizacional, demandam e 

implicam em mudanças de comportamentos, modelos mentais e mapas cognitivos, exigindo 

dos indivíduos, em seus processos criativos e de aprendizado, grande motivação intrínseca, 

interação com outros, combinação de múltiplas perspectivas e experiências, baseadas em 

tentativas e erros pessoais.  

Também em Vygotsky (2003a), o homem é compreendido como um ser histórico, 

construído através de suas relações com o mundo natural e social, por conseguinte, deve ser 

visto, nos processos de aprendizagem e internalização do conhecimento, como sujeito não 

apenas ativo, mas interativo, porque constitui conhecimento através de relações intra e 

interpessoais. Na perspectiva de sua Teoria Sociocultural, o conhecimento é construído na 

interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente mediadas. Suas bases são constituídas 

sobre o trabalho e o uso de instrumentos, na sociedade e na interação dialética entre o homem 

e a natureza. Aprendizagem existe, portanto, através da convivência social, tendo as 

interações sociais como construto e apropriação para o conhecimento, sendo a linguagem 

influenciadora direta na formação do pensamento e da consciência. (OLIVEIRA, 1997). 
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Neste sentido, Starkey (1997) enfatiza o importante papel da experiência no processo 

de aprendizagem, afirmando que para o efetivo aprendizado, os aprendizes necessitam de 

quatro tipos de habilidades, sendo elas: 1) Experiência concreta (envolvimento completo e 

aberto em novas experiências); 2) Observação reflexiva (reflexão e observação das 

experiências a partir de diversas perspectivas); 3) Conceituação abstrata (criação de conceitos 

que transformem as observações em teorias sólidas); e 4) Experimentação ativa (uso das 

teorias para tomada de decisões e resolução de problemas).  

Muito embora o conhecimento dos problemas e informações-chave relativas ao mundo 

seja difícil e aleatório, dada a sua complexidade, multidisciplinaridade e 

multidimensionalidade, deve ser pretendido e tentado. Com essa concepção, Morin (2000a, p. 

35) introduz o conceito de “conhecimento pertinente”, complementar às ideias do 

conhecimento significativo, como sendo “[...] aquele gerado por um processo educativo que 

possibilite ao conhecedor o entendimento do contexto, do global, do multidimensional e do 

complexo, inerentes aos problemas e às realidades que lhe são circundantes”. 

Afirma Morin (2000a), que as informações ou os dados só ganham sentido para quem 

aprende, na medida em que são colocados dentro de um contexto que determine os limites de 

sua validade. Os processos educativos devem, então, levar em consideração o fato de que não 

é a quantidade e nem a sofisticação de informações que podem gerar sozinhas, um 

conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. 

Entendimento análogo têm Nonaka e Takeuchi (2008, p. 61), os quais afirmam que “A mera 

transferência de informação, frequentemente, tem pouco sentido, se for abstraída das emoções 

associadas e dos contextos específicos nos quais as experiências estão inseridas”. 

Choo (2003, p. 102), de igual modo enfatiza que: “Quanto mais a informação obtida 

for capaz de conectar-se com as necessidades viscerais e conscientes, mais o indivíduo sentirá 

que a informação é pertinente, significativa ou útil [...]”. No entanto, o contexto é menor que 

o global, por conseguinte, o conhecimento pertinente leva em consideração o princípio de que 

é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo e vice-versa. 

Tomando como base a figura do holograma em que, de certa forma, o todo está na 

parte que está no todo, o princípio hologramático de Morin (2000b) enfoca que o aprendiz não 

pode ser tratado de forma fragmentada no processo de aprendizagem, tendo em vista que é, 

por natureza, multidimensional, isto é, ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e 

racional, oriundo de uma sociedade que, por sua vez, comporta diferentes dimensões, 

histórica, econômica, sociológica, religiosa etc., que estão em permanente inter-retroação 

umas com as outras. Tal fato nos desafia a aceitar que as motivações, necessidades e 
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interesses, sejam de indivíduos, de organizações ou de uma sociedade sofrem, ao mesmo 

tempo, influência de todas essas dimensões, constitutivamente inseparáveis, tornando o 

processo de aprendizagem ainda mais complexo. 

Utilizando-se da mesma metáfora do holograma para descrever o processo de 

aprendizagem organizacional, Morgan (1996) afirma que a totalidade das capacidades 

necessárias à organização deve estar embutida em todos os colaboradores, sendo, portanto, 

fundamental para as organizações, criarem o relacionamento holístico entre as pessoas e os 

seus trabalhos, de modo que cada trabalhador saiba o máximo possível sobre os serviços, 

produtos e processos que dizem respeito à organização, envolvendo-se no processo produtivo 

de forma mais completa. 

A despeito, no entanto, das interrogações sobre as possibilidades de conhecer dos 

indivíduos, a aprendizagem significativa e o conhecimento pertinente devem ajudá-los a 

enfrentarem a complexidade, na medida em que favorecem a reforma paradigmática do 

pensamento, tão necessária a que, não só tenham acesso às informações e conhecimentos, mas 

saibam articulá-los e organizá-los, de modo a melhor reconhecer e compreender os problemas 

do mundo, os seus próprios problemas e os das organizações nas quais estão inseridos.  

No dizer de Morin (2000b, p. 148) a complexidade “[…] nada mais é do que a arte de 

utilizar as informações que surgem durante a ação, integrá-las, formular esquemas de ação e 

ser capaz de reunir o máximo de certezas, para defrontar o incerto”. Choo (2003), por sua vez, 

tem concepção análoga, posto que, em seu entendimento, as organizações devem criar 

significado ao seu ambiente, visto que, as pessoas para serem levadas à ação dentro de uma 

organização, precisam entender o que ocorre à sua volta. 

À semelhança da importância do conhecimento prévio para a ocorrência da 

aprendizagem significativa, Choo (2003) enuncia que os fatos presentes devem ser 

comparados com a experiência passada, com o objetivo de construir significado no contexto 

organizacional, na medida em que um fato perceptível é aquele que lembra algo que já 

aconteceu antes. Compreendidas, portanto, como sistemas de criação de significado, o fim 

maior das organizações é criar e identificar fatos recorrentes, de modo a estabilizar o ambiente 

e torná-los mais previsíveis.  

Outro aspecto importante, destacado por esse autor (2003), é o de que toda mudança 

no ambiente da organização provoca perturbações ou variações nos fluxos de aprendizado, 

impactando seus integrantes e exigindo deles que tentem entendê-las e determinem seu 

significado. Assim, visando criar a interpretação do ambiente ambíguo no qual foi inserida e 

ao qual deverá se adaptar, é preciso que a organização construa, reorganize, destaque e, até 
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mesmo, destrua muitos aspectos objetivos do seu ambiente, dados como certos e 

consolidados. O processo de interpretação se faz a partir do levantamento de várias estruturas 

de relações possíveis sobre os dados brutos interpretados, organizadas, geralmente, na forma 

de mapas causais. Essas relações, para que possam oferecer uma interpretação razoável do 

que aconteceu, deverão se mostrar suscetíveis de explicar situações anteriores.  

Diante das diferentes relações causais estruturadas, é preciso selecionar, considerando 

a história do passado, as que fornecem uma interpretação razoável e se mostrem mais 

adequadas à redução das ambiguidades. O ambiente interpretado é o principal produto do 

processo de criação de significado. As interpretações significativas, bem como algumas 

ambiguidades, devem ser armazenadas para o futuro, de modo que a organização mantenha 

um equilíbrio entre flexibilidade e estabilidade. 

Conclui-se com o exposto que, à medida que o conhecimento e as capacidades vão 

ficando obsoletos em virtude da incerteza e mudança que caracterizam o meio ambiente 

hodierno, torna-se mais evidente a necessidade, tanto para as organizações como para os 

indivíduos, de aumentarem a capacidade de aprendizagem, por meio da aquisição de novas 

aptidões, mais sensibilidade e maior flexibilidade, não apenas para se adaptarem às mudanças, 

mas promovê-las, como agentes de transformação de seu meio.  

A partir da aprendizagem contínua e significativa, a organização exercita a sua 

competência e inteligência coletiva para responder ao seu ambiente interno [objetivos, metas, 

resultados] e externo [estratégia], permitindo que seus colaboradores expandam 

continuamente sua capacidade de criar os resultados que ela realmente deseja e com os quais 

está comprometida. Posto que a aprendizagem se constitui no processo pelo qual a base do 

conhecimento organizacional é construída e desenvolvida, torna-se vital para as empresas que 

compreendam como a aprendizagem, por sua vez, também se desenvolve, e adotem 

mecanismos para que esse desenvolvimento seja perene.  

Em uma pesquisa realizada para identificar dificuldades e problemas enfrentados por 

empresas na gestão de mudanças, Howard (2000) pôde constatar, que a maioria das pessoas 

dentro das organizações não sabe como aprender, muito embora a sobrevivência no mercado 

dependa cada vez mais do aprendizado. Outra situação revelada pela pesquisa é a de que um 

número considerável de empresas tem uma imensa dificuldade em lidar com a questão do 

aprendizado organizacional, sendo que o mais agravante, é que muitas sequer têm noção de 

que este problema existe, tendo em vista que “[...] não sabem o que é aprendizado e como se 

chegar a ele”. (HOWARD, 2000, p. 185). 
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Baseado no fato de que o sucesso continuado, num mundo em constante mudança, 

exige a capacidade de explorar novas oportunidades e de aprender com sucessos e fracassos 

passados, Starkey (1997) surpreende-se com o fato de que a capacidade de aprender receba 

tão pouca atenção por parte dos gerentes e de suas organizações. Segundo esse autor (1997), a 

aprendizagem deveria ser perseguida de forma consciente e deliberada, à semelhança da busca 

pelo lucro ou produtividade. 

No contexto das empresas brasileiras, Fleury e Fleury (1997) argumentam que a 

aprendizagem organizacional vem ocorrendo por formas e motivos inadequados, em função 

de pressões de mercado, emergenciais e imprevisíveis, configurando-se muito mais como 

esforço isolado de treinamento, do que propriamente de criação de conhecimento. Aspecto 

preocupante também reside no fato de que o sistema educacional brasileiro se revela ainda 

insuficiente e deficiente, no sentido de preparar adequadamente os indivíduos para a evolução 

das formas de trabalho e às novas habilidades e atitudes exigidas dos trabalhadores, apesar 

dos esforços empreendidos pelos governantes, sobretudo de expansão da rede de ensino 

técnico e tecnológico. 

Neste contexto, a Educação Corporativa surge, na metade do século passado, como 

alternativa para a superação do gap existente entre as exigências do trabalho e as capacidades 

do trabalhador em responder a tais demandas, não suprido pelo sistema educacional (PATON; 

PETERS; QUINTAS, 2007). Esses recentes formatos de educação tornaram-se possíveis a 

partir dos novos espaços do conhecimento criados pelas tecnologias da sociedade da 

informação vigente. Agora, além da escola, também a empresa, o espaço domiciliar e o 

espaço social, tornaram-se educativos, uma vez que o ciberespaço destinado à formação e à 

aprendizagem a distância, pode ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar. A 

conectividade e a interatividade aí existentes têm tudo para permitir maior democratização e 

maior liberdade da informação e do conhecimento, consequentemente, menos distorção, 

menos manipulação e menos controle (GADOTI, 2000). Segundo Lévy (2009), esse espaço 

de comunicação, constituído por uma realidade multidirecional, artificial ou virtual, foi aberto 

pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores, que 

funcionam como meio de geração de acesso.  

Eboli (2004) alega que a Educação Corporativa está entre esses novos modelos 

voltados ao desenvolvimento dos trabalhadores, decorrente das necessidades de adequação às 

mudanças produtivas e ordenamento econômico atual. Essa autora argumenta que o aumento 

de estudos sobre a educação corporativa e o crescente número de empresas que a incorporam 

em suas práticas sistêmicas, demonstram a importância desse campo específico do saber e sua 
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eficácia no desenvolvimento de competências organizacionais e humanas, harmônicas à 

estratégia do negócio. 

Garvin et al. (1998, p. 21) afirmam que o desafio empresarial de garantir vantagem 

competitiva no atual mercado, é uma tarefa complexa e multidisciplinar, que exige a 

convergência entre educação, gestão de pessoas e estratégia empresarial. Isto se torna 

possível, na medida em que “[...] o aprendizado passa a ser planejado e administrado para que 

ocorra de maneira rápida, sistemática e alinhado aos objetivos estratégicos da empresa e a 

formação de vantagem competitiva”.  

Para que se tornem organizações em que o aprendizado seja permanente e a 

capacidade de gerir o conhecimento instaure-se como diferencial, Meister (1999) propõe 

algumas estratégias, das quais destacamos:  

a) aumentar a oferta de oportunidades de aprendizagens que deem sustentação às 

necessidades organizacionais;  

b) desenvolver todos os componentes da cadeia de valores e desenvolver os futuros 

trabalhadores;  

c) diversificar os processos de aprendizagem e manutenção do conhecimento;  

d) enfocar no desenvolvimento global de soluções de aprendizagem, avaliando 

resultados e investimentos;  

e) utilizar a educação para obter maior produtividade e entrar em novos mercados; 

f) compreender o modelo de educação corporativa como um processo e não um espaço 

físico destinado à aprendizagem.  

Dada a sua importância, aprofundaremos essas estratégias na unidade seguinte. 

 

2.1.2 Educação Corporativa como Alavanca da Aprendizagem Organizacional 

 

Diante de uma nova lógica dos negócios, em que os bens intangíveis ganham 

representatividade frente aos tangíveis, a Educação Corporativa tem como objetivo a geração, 

assimilação, difusão e aplicação do conhecimento necessário ao desempenho ideal de 

indivíduos nas organizações, visando o cumprimento de seus objetivos estratégicos (EBOLI, 

2004). Ela também permite que o processo de desenvolvimento das pessoas, no âmbito das 

organizações, ocorra de forma contínua e estruturada, em consonância com sua estratégia de 

atuação, garantindo o melhor retorno e aproveitamento de recursos investidos em programas 

de treinamento, na medida em que estão vinculados às competências necessárias e às 

estratégias do negócio. (MEISTER, 1999).  
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Inseridas em uma sociedade baseada especialmente no conhecimento, onde o trabalho 

destituído de uma rotina rígida caracteriza-se muito mais pela imprevisibilidade e longos 

ciclos de feedback, as organizações precisarão atrair e reter profissionais cujo perfil possua as 

competências, habilidades, capacidade criativa e inovadora necessárias para contribuir com a 

sua competitividade. Esse novo profissional, designado visionariamente por Drucker (1971) 

de “trabalhador do conhecimento”, passa a ter valor não em função da posição hierárquica que 

ele ocupa, mas, na importância das informações que ele tem acesso, manipula ou que repassa 

para a empresa.  

Nesse contexto, Nonaka e Takeuchi (1997) definem os trabalhadores do conhecimento 

como sendo os responsáveis pela geração e acúmulo de conhecimento na empresa, sendo que 

sua função básica é a incorporação desse conhecimento na organização como um todo. Esses 

trabalhadores detêm uma maior facilidade na aplicação de novas tecnologias em sua rotina de 

trabalho, e dedicam mais tempo e esforço em atividades que agreguem valor aos negócios da 

organização, atividades estas que demandam criatividade e inovação oriundas do ser humano. 

Segundo Andrews (2003), um profissional do conhecimento não é um simples executor, que 

age de acordo com instruções dadas por outros, mas atua em função do seu próprio know-how 

e pensa por si próprio. Consequentemente, a natureza do seu trabalho envolve um alto grau de 

autonomia.  

Dada a velocidade com que conhecimento se renova, perde a validade ou ganha novos 

significados, as organizações deverão manter seus trabalhadores do conhecimento em 

processo continuado de atualização e capacitação, dessa forma, elas vêm incorporando como 

prática intensiva e crescentemente, os treinamentos para seus membros. No entanto, o que se 

observa é que o retorno desses programas de treinamento tem se mostrado duvidoso ou 

insuficiente ao investimento feito, uma vez que ocorrem em função de necessidades 

específicas da empresa [por exemplo, de atualização de métodos, processos e rotinas], sendo 

oferecidos geralmente, para público interno e setorial, sem o devido acompanhamento e 

medição dos resultados, cuja periodicidade gira em torno da manutenção da necessidade 

identificada, não se caracterizando como um processo permanente de educação. 

Integrando, na grande maioria dos casos, o conjunto das macro ações da área de 

Gestão de Pessoas (RH), ainda se constata que as atividades dos tradicionais centros de 

Treinamento e Desenvolvimento (T&D), geralmente não têm vínculo direto com a missão e 

objetivos estratégicos da organização e, raramente são desenhadas para alavancar e cultivar a 

aprendizagem organizacional. 
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Para que possa manter as organizações em processo contínuo de mudança, como 

parceira estratégica de sua adaptação ou antecipação às condições ambientais internas e 

externas, a área de T&D será certamente, segundo Junqueira (2004), um dos segmentos que 

mais sofrerá mudanças nos próximos anos. Caberá a ela a gestão do conhecimento, do capital 

intelectual, bem como de sua mensuração como principal ativo das organizações, migrando 

das práticas de treinamento reativas e descentralizadas da estratégia, para a educação 

corporativa, que auxilia no levantamento e no desenvolvimento das competências essenciais, 

desde o nível do indivíduo até o nível estratégico do negócio. 

Para efeito de uma melhor compreensão, o Quadro 1 oferece uma visão comparativa 

resumida, entre a estratégia tradicional de treinamento e a estratégia competitiva, principal 

campo de atuação da Educação Corporativa, construído a partir das concepções de Teixeira 

(2001), Kraemer (2004) e Vianna e Junqueira (2005).  

 

Quadro 1 – Estrutura comparativa entre estratégia tradicional de treinamento e estratégia competitiva de 

aprendizagem 
 

 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (T&D) 

ESTRATÉGIA TRADICIONAL ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

MISSÃO 

Educa pessoas, atualizando qualificações. 
Melhora o desempenho organizacional através do 

aprendizado contínuo e aplicado. 

OBJETIVOS 

Cumpre orçamentos. 
Aplica aprendizado na realidade da empresa, 

melhorando continuamente sua performance. 

Desenvolve competências individuais e habilidades 

técnicas. 

Desenvolve competências essenciais determinantes 

do sucesso ou do fracasso na condução do negócio da 

empresa. 

Concentra a aprendizagem na sala de aula; exigência 

de espação físico real. 

Abre a aprendizagem para o mundo, inclusive 

podendo ser executada a distância, em qualquer hora 

e em qualquer lugar. 

Visão endógena. Visão exógena (visitas, entrevistas, benchmarking). 

Aprende-se ouvindo. Aprende-se ouvindo e agindo. 

Não há exigência de aplicação. Busca aplicação em projetos. 

Não há vinculação com a avaliação de desempenho. 
Serve como indicador de desenvolvimento de 

carreira. 

Responsabilidade da empresa. 
Responsabilidade conjunta entre colaborador e 

empresa. 

Avalia os professores. Avalia a aplicação. 

Corpo docente formado por professores, instrutores e 

consultores externos. 

Consultores internos e externos; dirigentes das 

empresas. 

Tecnologia tradicional. Tecnologias avançadas. 

DECISORES/RESPONSÁVEIS 

Diretor de RH; Setor de T&D 
RH/T&D em conjunto com os gestores dos 

departamentos/unidades da empresa. 

(continua) 

 

 



49 

 

Quadro 1 – Estrutura comparativa entre estratégia tradicional de treinamento e estratégia competitiva de 

aprendizagem (conclusão) 
  

 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (T&D) 

ESTRATÉGIA TRADICIONAL ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

CARACTERÍSTICAS 

Centro de custos. Centro de lucros. 

Burocrática. Competitiva. 

Tática. Estratégica. 

Sem vinculação com a cultura. Melhora e fortalece a cultura. 
 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Teixeira (2001), Kraemer (2004) e Vianna e Junqueira (2005).  

. 

 

O sucesso na migração das práticas tradicionais de treinamento para o modelo de 

Educação Corporativa exigirá, segundo Eboli (2004), que as organizações superem alguns 

desafios e adotem medidas, tais como: aprender a lidar com a rápida obsolescência do 

conhecimento associado ao sentido de urgência; investigar e descobrir as formas pela quais a 

aprendizagem pode ser estimulada e intensificada, bem como deve ser gerenciada, para dar 

suporte às estratégias de negócio, em função do mapeamento de suas competências críticas; e 

ampliar a rede de relacionamento internos e externos da organização. 

Na concepção de Eboli (2004), as Universidades Corporativas ganharão, nesse 

cenário, grande importância como formadoras e desenvolvedoras de competências gerenciais, 

profissionais e técnicas, essenciais para a viabilização das estratégias de negócio. 

Considerando as Universidades Corporativas como um salto qualitativo em relação ao centro 

de T&D, a autora chega a afirmar que “[...] as universidades corporativas estão para o 

conceito de competência assim como os tradicionais centros de T&D estiveram para o 

conceito de cargo”. (EBOLI, 2002, p. 192).  

Importante ressaltar que o termo “universidade corporativa” é metafórico ou 

simbólico, já que ainda não são reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Por serem 

projetos internos das empresas, essas instituições não sofrem fiscalização ou controle 

periódico por parte do MEC. Isso significa que as universidades corporativas não podem 

certificar os seus alunos, a não ser em cursos que contam com a parceria de instituições de 

ensino reconhecidas pelo referido ministério. Para que obtenham a chancela de 

“Universidade”, podendo oferecer cursos e programas com características de educação 

formal, visando ao atendimento de seus colaboradores em áreas relativas à especialização 

profissional, cursos e programas de pós-graduação ou de formação profissional e ensino a 

distância, além do atendimento aos requisitos legais, devem também, cumprir diretrizes em 

termos de: pluralidade das áreas de conhecimento; produção científica comprovada e 
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condições para o desenvolvimento de pesquisas; elevada qualificação do corpo docente; e 

infraestrutura adequada em termos de bibliotecas, apoio técnico e administrativo. 

Além do exposto, torna-se imprescindível trazer à reflexão, sob o risco de subtração da 

essência do processo de aprendizagem, seja no âmbito das instituições formais de ensino ou 

das organizações, os conceitos de “aprender a aprender” e “aprendizagem ao longo da vida”. 

Segundo Senge (1990), as pessoas dentro das organizações devem ter oportunidades para 

expandir, de forma contínua, sua capacidade de criar resultados e aprender a aprender em 

grupo. Esse processo de aprendizagem deve ser perene, no qual os trabalhadores possam 

construir sua base de conhecimento ao longo da vida.  

Aprender a aprender, portanto, exige das pessoas a capacidade de refletir sobre a 

forma como se aprende e agir em conformidade e com autonomia, para autorregularem o 

próprio processo de aprendizagem, mediante o uso de estratégias flexíveis, apropriadas e 

propositivas, que possam ser transferidas e adaptadas a novas situações, de forma coerente e 

significativa (ARCEO; ROJAS, 1999). Tal entendimento remete-nos à compreensão de que o 

aprendizado pode envolver algum treinamento, mas vai além, uma vez que poucos são os que 

aprendem as coisas que são realmente importantes para a vida, em programas de 

treinamento. O aprendizado ocorre no dia-a-dia, ao longo do tempo, principalmente quando as 

pessoas estão às voltas com questões essenciais ou se veem diante de desafios, daí a 

importância de aprofundarmos esse tema, que será a proposta da próxima unidade. 

 

2.1.3 Aprendizagem e Educação Corporativa na Perspectiva da Aprendizagem ao 

Longo da Vida 

 

Conforme o verificado na literatura, o conceito “aprender a aprender” foi 

originalmente apresentado em 1959, por Paulo Freire, quando argumentou que precisamos de 

uma escola “[...] que se faça uma verdadeira comunidade de trabalho e de estudo, plástica e 

dinâmica. E que, ao em vez de crianças e mestres a programas rígidos e nacionalizados, faça 

com que aqueles aprendam, sobretudo a aprender”. (FREIRE, 2001, p. 85). 

Por sua vez, Delors (2012) aponta como principal consequência da sociedade do 

conhecimento, a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, a qual deve se 

fundar nos pilares do conhecimento e da formação continuada, quais sejam: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; e aprender a ser. Nos documentos da 

comunidade europeia lê-se que a aprendizagem ao longo da vida deve se constituir, segundo a 

UNESCO (2010, p. 3-4) como:  
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[...] um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de 

educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e 

democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do 

conhecimento. (UNESCO, 2010, p. 3-4). 

 

Circunstâncias socioeconômicas inerentes à sociedade do conhecimento, a exemplo da 

necessidade de tentar diferentes tipos de trabalho, a partir de iniciativas empreendedoras e 

que, ao mesmo tempo, propiciem melhorias na qualidade de vida, requerem aprendizagem 

que perdure por toda a vida.  Isso implica que a aprendizagem não estará limitada apenas à 

fase preparatória, sob o ponto de vista da educação de adultos, mas diz respeito à formação 

em qualquer etapa da vida, inclusive a pós-profissional, uma vez que se constitui de um 

currículo de aprendizagem construído a partir da biografia dos próprios indivíduos. (ALHEIT; 

DAUSIEN, 2006). 

Surge, nesse contexto, o conceito de “formação”, que tanto integra os processos de 

educação ao longo da vida, quanto as diferentes dimensões do mundo da vida [trabalho, 

economia, informação, cultura] e o de “biograficidade” que, segundo Alheit e Dausien (2006), 

se materializa a partir do cruzamento entre a experiência de vida acumulada pelos sujeitos e as 

aprendizagens que estes adquirem ao longo de suas vidas, nos processos de aprendizagem 

formal, não formal e informal
3
. Para os autores, “Sem biografia, não há aprendizagem; sem 

aprendizagem, não há biografia”. (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 190). 

Na perspectiva da formação, o processo de aprendizagem não segue um itinerário 

educativo linear, básico e obrigatório, que culmine, necessariamente, com a obtenção de uma 

certificação. Diferente disto, os sujeitos têm autossuficiência para entrar e sair de suas 

trajetórias formativas, a partir de uma ação reflexiva, e em conformidade com suas   

expectativas e experiências, condições de possibilidade, redefinição de competências, 

identidade e coerência pessoal. Dessa forma, as histórias de vida passem a ter significado nos 

processos de aprendizagem (DINIZ, 2010). A partir de uma estruturação comparativa, 

apresentada no Quadro 2, espera-se um melhor entendimento sobre os enfoques que 

distinguem educação tradicional e formação, sob a ótica da aprendizagem ao longo da vida.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Aprendizagem formal compreende os processos que têm lugar nas instituições de formação clássica e que são 

geralmente validados pelas certificações socialmente reconhecidas; aprendizagem não formal é compreendida 

como os processos que se desenvolvem habitualmente fora dos estabelecimentos de formação 

institucionalizados; [...] aprendizagem informal compreende os processos que não são empreendidos 

intencionalmente e que „acompanham‟ incidentalmente a vida cotidiana. (DINIZ, 2010, p. 86). 
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Quadro 2 – Estrutura comparativa entre os enfoques da Educação e da Formação no contexto da aprendizagem 

ao longo da vida 
 
 

ENFOQUES EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

EDUCAÇÃO TRADICIONAL FORMAÇÃO (Aprendizagem ao longo da vida) 

Estudo. Aprendizagem. 

Certificação. Aprendizado permanente. 

Itinerário educativo pré-determinado. Entradas e saídas autorreguladas. 

Currículos programáticos (aprendizagem curricular). Currículos programáticos e biográficos 

(aprendizagem biográfica). 

Fases de aprendizagem. Aprendizagem ao longo do ciclo vital. 

Escolaridade. Biograficidade. 

Previsibilidade. Flexibilidade. 

Linearidade. Transdisciplinaridade. 

Institucional. Laboral e cultural. 

Quantidade (carga horária; disciplinas; níveis). Qualidade (significado, sentido, contextualização). 

Processo formal de aprendizagem. Processo de aprendizagem formal, informal e não 

formal. 

Políticas educativas. Políticas socioeducativas. 

Aprendiz enquanto receptor. Aprendiz enquanto receptor/perceptor. 

Aulas expositivas. Aulas construídas a partir de narrativas e entrevistas. 

Educação presencial / Sala de aula (espaço físico). Educação virtual /Espaços virtuais. 

Educação seletiva. Educação inclusiva. 

Educação convencional. Educação emancipatória. 

Educação epistêmica. Educação identitária e social. 

Aumento do capital econômico e financeiro. Aumento do capital social (relações sociais). 

Uso do Livro de Texto como base ao processo de 

ensino. 

Uso de materiais instrucionais diversificados. 

Transmissão do conhecimento, desestimulando o 

questionamento. 

Transmissão do conhecimento de forma crítica, 

significativa, conscientizadora e emancipatória. 

Aquisição de conhecimentos prontos e memorização 

de saberes instrucionais. 

Acesso, decodificação e manejo do conhecimento. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), a partir de Diniz (2006; 2010) e Alheit e Dausien (2006). 

 

Sendo a Educação Corporativa uma educação voltada prioritariamente para adultos, 

será interpretada como significativa e pertinente, na medida em que leve em consideração os 

contornos e conteúdos próprios da educação de adultos e, sobretudo, respeite e incorpore em 

suas diferentes estratégias, os modos de aprendizagem dos indivíduos nessa fase específica de 

suas vidas. No atual mercado globalizado, mutante e instável, as formas de contratação se 

modificam constantemente e as relações laborais se debilitam nos esforços de redução do 

custo-trabalho. Nesse contexto, jovens e adultos terão de atender a exigências cada vez mais 

complexas de inserção e manutenção no mundo do trabalho, como também deverão conviver 

com a dura realidade do desemprego de longa duração, tendo ante si, a possibilidade factível 

do aumento da própria expectativa de vida. 

O sistema educativo e formativo, em função de tal cenário, deve se reorganizar no 

sentido de oportunizar aos adultos aprendizes, não apenas a ampliação de anos de 

escolaridade, mas que possam integrar aos processos de aprendizagem suas próprias 

trajetórias de vida e tenham mais liberdade na condução desses processos. Para isto, ainda se 
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faz necessário que as instituições de ensino, formais e organizacionais, passem por 

transformações profundas nas condições e na qualidade do processo de aprendizagem, 

colocando-se a si mesmas em aprendizagem. (ALHEIT; DAUSIEN, 2006). 

Do ponto de vista de Sitoe (2006), para que a aprendizagem ocorra, onde e quando o 

aprendiz deseja que ocorra, ao mesmo tempo em que supre as necessidades do mercado de 

trabalho, três fatores precisam existir e confluir, sendo eles: a predisposição de aprender; 

ambientes de aprendizagem (centros, escolas, empresas, etc.) adequadamente organizados; e 

pessoas que possam auxiliar o aprendiz no processo de aprender. Uma vez presentes estes 

fatores, os aprendizes devem ser confrontados a partir de um princípio da aprendizagem 

significativa crítica, o qual Moreira (2010, p. 15) nominou de “Princípio da 

Desaprendizagem”. Por mais paradoxal que pareça, “[...] só aprende a aprender, quem 

aprende a desaprender”. (MOREIRA, 2010, p. 15). 

Para desfazer a suposta incongruência, relembramos que um novo conhecimento 

adquirido interage com o conhecimento pré-existente e, de certa forma, ancora-se nele. Desse 

modo, para que os indivíduos aprendam de maneira significativa, é fundamental que 

percebam a relação entre o conhecimento prévio e o conhecimento recente. No entanto, é 

possível que o conhecimento prévio impeça-os de captarem o significado do novo 

conhecimento. Configura-se aí, então, uma situação em que a desaprendizagem se fará 

necessária. Convém ressaltar, segundo Moreira (2010), que a desaprendizagem não se trata de 

“apagar” algum conhecimento já existente na estrutura cognitiva, mas de não usar o 

conhecimento prévio que impede a compreensão do novo conhecimento compartilhado. 

Outra razão apresentada pelo autor (2010) em que aprender a desaprender torna-se 

vital, relaciona-se à sobrevivência no atual meio em que estamos imersos. Por se tratar de um 

ambiente mutante, volátil, em constante e célere transformação, sobreviver exige dos 

indivíduos que desaprendam o quanto antes, conceitos e estratégias anteriormente 

internalizados, identificados como irrelevantes às demandas vigentes e que representem 

ameaça à adaptação ao novo contexto. Desaprendizagem tem aqui o sentido de esquecimento 

seletivo, isto é, esquecer no sentido de não usar.  Para Moreira (2010, p. 15) “[...] 

aprendizagem desse tipo é aprendizagem significativa crítica. Sua facilitação deveria ser 

missão da escola na sociedade tecnológica contemporânea”. 

No contexto das organizações, alguns autores afirmam que, para mudar o sistema de 

pensamento nelas existente, torna-se necessário desaprender. Para Prahalad e Hamel (1995), 

as ideias e convenções inquestionáveis, a visão míope das oportunidades e ameaças, bem 

como uma estrutura de gestão cujos precedentes não são desafiados, impedem as organizações 
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de criarem um futuro. Quanto a isto, no entanto, é importante descartar o que nos ensina Choo 

(2003), quando afirma que um dos grandes obstáculos ao aprendizado nas organizações é que 

elas consideram difícil desaprender o que aprenderam no passado, ou seja, reexaminarem e 

questionarem as crenças herdadas e as práticas existentes como únicas alternativas viáveis.  

Espera-se que o circunstanciado, tenha deixado claro que um paradigma de 

aprendizagem ao longo da vida se constrói na interdependência das diferentes esferas da vida 

social, e pela redistribuição dos papéis e das incumbências entre todos os atores envolvidos: 

os cidadãos, o estado, as empresas e as instâncias de educação/formação. Educar 

corporativamente, neste aspecto, passa a ser um exercício de responsabilidade social, pois visa 

à formação de profissionais éticos, que compreendam criticamente o processo de 

aprendizagem e de qualificação para além do restrito interesse de sustentar a vantagem 

competitiva das organizações, antes, concebendo-a como um meio de se agregar valores a si 

próprios, às suas famílias e à sociedade. 

Conquanto seja esse o esforço de grande parte das organizações, propiciar uma 

educação que forme pessoas para interagir dentro e fora da empresa como cidadãos 

conscientes, participativos e geradores de resultados, constatou-se, na literatura, algumas 

preocupações concernentes aos fins e aos rumos relativos à Educação Coorporativa, sobretudo 

quando analisada sob o prisma da aprendizagem ao longo da vida. Sobre estes receios e quais 

devem ser as medidas de superação, trataremos no tópico seguinte. 

 

2.1.4 Reflexões Críticas sobre Educação Corporativa e Aprendizagem ao Longo da Vida 

 

Cientes que na atual sociedade do conhecimento, o diferencial decisivo de 

competitividade reside no nível de capacitação em todos os níveis de seus funcionários, 

fornecedores, parceiros estratégicos, clientes e, até mesmo, membros da comunidade onde 

atuam, muitas organizações, ao invés de esperarem que as escolas tornem seus currículos mais 

relevantes para a realidade empresarial, resolveram percorrer o caminho inverso e trouxeram a 

escola para seus ambientes. (MEISTER, 1999). 

Neste aspecto, mesmo que o modelo de Educação Corporativa hoje em curso, não 

determine fatalmente um novo paradigma utilitarista da educação, o que se percebe é que vem 

atuando fortemente neste sentido. Lima (2007, p. 129) afirma que “[...] hoje, porém, o apelo 

sistemático à formação e à aprendizagem tende a ser predominantemente orientado para a 

adaptabilidade, a empregabilidade e à produção de vantagens competitivas no mercado 

global”. Visto o conhecimento como condicionador da produtividade, da capacidade de atrair 
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capitais, da competitividade e do emprego, o risco identificado reside no fato de que esse 

paradigma utilitarista da educação possa conduzi-la à mercantilização e à redução do estatuto 

do saber à condição de mercadoria. (LIMA, 2005; QUARTIERO; BIANCHETTI, 2005). 

O que constatamos, comumente, em defesa da Educação Corporativa, são os 

argumentos de desvalorização da educação tradicional, por não se voltar à formação de 

competências para o trabalho. Contudo, encontramos em Santos (2004), algumas contradições 

entre esse discurso e as práticas dominantes no meio empresarial, dentre os quais destacamos: 

apesar da exigência de maior escolaridade, a força de trabalho vem sendo avaliada por 

competências e não por qualificação; propaga-se que o novo trabalhador deverá ser capaz de 

lidar com a imprevisibilidade e ambiguidade existentes no contexto organizacional, em 

função de suas competências e criatividade, no entanto, as empresas investem cada vez mais 

recursos no controle e padronização das ocorrências do trabalho.  

Santos (2004) ainda levanta outro problema, que consideramos de vital importância 

abordar, pois se projeta para a esfera da Gestão do Conhecimento, uma vez que diz respeito à 

forma como o conhecimento tácito vem sendo tratado dentro das organizações. Para Santos 

(2004, p. 9), as empresas em sua busca incessante pelas competências e saberes que 

pertencem à esfera privada de seus colaboradores, têm usado recursos e estratégias cada vez 

mais elaborados de “[...] objetivar, expropriar e padronizar o conhecimento tácito [...]”. Até aí 

não se evidenciaria nenhum contratempo, se o trabalhador individual não estivesse sendo 

esvaziado e descartado, no momento em que o seu valor e saberes são agregados ao processo 

coletivo de conhecimento e trabalho.  

Revelando um posicionamento contundente e radical, contrário a essa realidade 

apresentada, Mészáros (2005, p. 75) afirma que “a educação não pode ser vocacional [...]”, 

tendo em vista que em nossas sociedades, isso “[...] significa o confinamento das pessoas 

envolvidas a funções utilitaristas estreitamente predeterminadas, privadas de qualquer poder 

decisório”. Outro aspecto preocupante refere-se ao fato de que, o atual discurso predominante, 

disseminado especialmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE)
4
, de que o aumento do educativo-formativo conduz ao aumento de 

oportunidade de emprego, não têm se mostrado condizente com a realidade. 

                                                           
4
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (a sigla vem do francês 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques), é uma organização internacional com sede 

em Paris (França), composta por 34 países com um elevado Índice de Desenvolvimento Humano e PIB per 

capita e, por isto, considerados desenvolvidos. Esses países aceitam os princípios da democracia representativa 

e da economia de livre mercado. A OCDE tem como principais objetivos buscar o desenvolvimento econômico 

e a estabilidade financeira permanente entre os países membros, discutir e propor metas para o 
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A despeito da formação advinda dos estudos se tornar, cada vez mais, uma condição 

necessária para a inserção laboral, na medida em que condiciona a não inserção ou pelo 

menos a dificulta, não assegura, por si só, a plenitude da inserção. Pelo contrário, o que se tem 

constatado é que o educativo aparece como um dos mecanismos de seleção, de segmentação e 

de hierarquização do mundo do trabalho. (ALHEIT; DAUSIEN, 2006). 

É neste quadro que, segundo Canário (2003), a expressão “Educação ao longo da 

vida” vem sendo substituída, nos documentos oficiais, por “Aprendizagem ao longo da vida”, 

embutindo alguns sérios problemas, dos quais destaca: a inevitabilidade da adaptação de cada 

um ao mercado de trabalho; a imposição da ditadura da atualização constante; e a 

responsabilização individual das pessoas pela sua própria formação.  

Lima (2005) segue a mesma linha de entendimento quando preconiza que, uma vez 

adaptada perfeitamente à estrutura de competividade e produtividade, concebida a partir dos 

novos imperativos da economia e da sociedade do conhecimento, a educação ao longo da vida 

afasta-se da sua raiz humanista e crítica, tomando o formato equivocado, no contexto das 

organizações, de programas de “qualificação”, de “capacitação” e de “gestão de recursos 

humanos”, subordinados à empregabilidade e à performance competitiva. 

Conclui-se, frente ao exposto, que é preciso que as pressões vindas do mundo do 

trabalho sejam monitoradas e controladas, de modo a que não desviem a Educação do seu 

verdadeiro foco, que deve ser preparar indivíduos para aprender a aprender, construir e 

manejar conhecimentos e habilidades para saber acessar fontes de informação sobre os mais 

variados assuntos, a partir de experiências de aprendizagem e criatividade. 

Pelo contexto, constatou-se que a vigente era da informação e da tecnologia tem 

concebido realidades e ideias que vêm sendo interpretadas de forma equivocada, cujo 

significado ganha uma dimensão exacerbada, impactando direta e negativamente as práticas 

educativas. Moreira (2010, p. 4) apresenta algumas dessas premissas duvidosas, atualmente 

disseminadas, sobretudo no contexto das organizações, dentre as quais relevou-se: a 

informação é algo necessário e bom, daí quanto mais informação melhor; a tecnologia está 

necessariamente associada ao progresso e à qualidade de vida dos indivíduos, gerando um 

crescente número de tecnófilo
5
. 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento econômico mundial, estabelecer parâmetros para o desenvolvimento do nível de vida e criar 

mecanismos para o crescimento do nível de emprego. 
 

5
Tecnofilia é um neologismo, formado pela aplicação do radical grego-filia(=amizade, proximidade) à palavra 

tecnologia, e designa um comportamento de adesão, geralmente acrítica, às inovações tecnológicas. 

Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnofilia>. Acesso em: 16 jun. 2014. 
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Consideramos que os problemas aqui abordados, muito embora superficialmente, 

evidenciam a necessidade de intervenção da sociedade, particularmente de educadores e 

aprendizes, empregadores e trabalhadores, empresários e gestores, a partir de uma atenção 

redobrada em relação às decisões a serem tomadas e aos rumos a serem seguidos, na 

construção e seleção de estratégias e de recursos de aprendizagem, seja no âmbito das 

instituições formais de ensino, ou na esfera da Educação Corporativa. 

Como tarefa inadiável e intransferível, concerne a todos reivindicar coletivamente, 

uma educação plena e universalizada, para toda a vida e ao longo da vida, a partir de uma 

“[...] transformação progressiva da consciência” (MÉSZÁROS, 2005, p. 65), que nos permita 

mudar as condições adversas identificadas, uma vez que nos tornamos aquilo que 

significativamente aprendemos, isto é, “[...] a aprendizagem é a nossa própria vida”. 

(MÉSZÁROS, 2005, p. 53). 

Visto que aprender a aprender tem sido identificado como competência necessária à 

aprendizagem ao longo da vida, precisamos avançar na busca de uma compreensão mais 

adequada e coerente de seu significado, não apenas conceitual, mas, sobretudo, pragmático. 

As instituições formadoras [formais ou organizacionais], também precisam ser repensadas, 

tendo como base de reflexão os meios, fins e resultados evidenciados em suas práticas 

educativas. Para Alheit e Dausien (2006) é preciso saber a quais forças de transformações 

essas instituições estão submetidas, bem como definir quais os limites e garantias que a elas 

devem ser dados, na busca pela liberdade de ação, pela qualidade da formação, pelo 

desenvolvimento de seu pessoal e de sua própria sustentabilidade, resultante da gestão do 

conhecimento. 

Outra necessidade premente é o amadurecimento das relações existentes entre as 

universidades e o setor produtivo, uma vez que aquelas desempenham papel essencial no 

processo de formação profissional, a partir da oferta de cursos que se voltam para a 

construção dos alicerces de conhecimentos teóricos, sociais e metodológicos, necessários ao 

desenvolvimento de estratégias e competências que serão aplicadas em benefício da 

sobrevivência e competitividade das organizações. (OTANI, 2005).  

Em entrevista concedida à revista Isto É, Antoninho Trevisan, renomado auditor e 

consultor de empresas, afirmou: “As empresas serão cada vez mais escolas e as escolas cada 

vez mais empresas” (TREVISAN, 1999). Entendemos que, entre essa apregoada tendência 

das instituições de ensino se tornarem organizações mais profissionais e as empresas se 

transformarem em gestoras do conhecimento, há um caminho primeiro a ser construído, de 

clareza dos distintos papéis e ao mesmo tempo, das inúmeras possibilidades de parceria. 
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Uma vez que o processo de aprendizagem organizacional deve ir além dos objetivos 

estritos de aumento de competitividade e de melhoria do desempenho individual e 

organizacional, torna-se imprescindível que as organizações, antes de iniciarem algum 

programa/projeto voltado para a formação e qualificação de seus colaboradores, reflitam 

crítica e coletivamente a proposta, envolvendo decisores, formadores, colaboradores e até 

mesmo clientes.  

Como contribuição a esse processo reflexivo, levantamos alguns questionamentos a 

serem feitos, imperativamente, a partir do pensamento de autores como Moreira (2010), 

Alheit e Dausien (2006), Pires (2002) e Senge et al. (2000), a saber: O que queremos aprender 

e para quê? Quais os conceitos envolvidos? Qual o conhecimento produzido? O conhecimento 

é pertinente? Qual o valor desse conhecimento? O conhecimento é compartilhado? É 

acessível a todos os membros da organização? As pessoas podem fazer uso dele? Nossas 

iniciativas de aprendizagem vão nos permitir aprender para a adaptação ou para a 

emancipação? Para dar resposta apenas às exigências do mercado ou estará carregada de 

significado para quem aprende? As estratégias e os conteúdos de aprendizagem são adequadas 

ao desenvolvimento de novas formas de pensar e agir que nos levem à aquisição de novos 

conhecimentos e nos possibilitem uma postura crítica e reflexiva nos contextos de mudança? 

As pessoas na organização sentem que estão fazendo algo que importa para elas pessoalmente 

e para o mundo maior? Nossos colaboradores aprenderão a exercer mais plenamente o papel 

de cidadão e a viverem solidariamente no mundo global? 

Identificou-se, a partir da literatura revisada, que as organizações que criam ambiência 

para a aprendizagem significativa e crítica, construída nas interações humanas, ao mesmo 

tempo em que permitem aos sujeitos serem partícipes ativos na construção dos saberes, onde 

o conhecimento pertinente e o aprender a aprender permeiam todo o processo, estão sendo 

chamadas de organizações aprendentes. 

Introduzindo esta temática, que será o próximo tema a ser explorado, no dizer de 

Senge (1990, p. 37) uma organização aprendente é aquela em que: 

 

[...] as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados que 

realmente desejam, onde se estimulam padrões de pensamento novos e abrangentes, 

a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas aprendem continuamente a 

aprender e a ver o todo juntas. (SENGE, 1990, p. 37). 
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2.2 ORGANIZAÇÕES APRENDENTES 

 

Fala-se muito, atualmente, em sociedade do conhecimento e agora também, em  

sociedade aprendente, como uma nova modalidade econômica e social, caracterizada pelo 

crescente nível de globalização, hipercompetição e, principalmente, pela expansão do 

conhecimento para todas as dimensões do poder-saber-fazer-viver (ASSMANN, 2005). Neste 

contexto, ideias como aprendizagem organizacional e organização aprendente vêm sendo 

propostas de modo a favorecer a adaptação das organizações ao seu macro ambiente, a partir 

do processo de criação, aquisição e disseminação do conhecimento. 

 

2.2.1 Concepções e Pressupostos 

 

Uma organização aprendente pode ser concebida como aquela que aprende 

continuamente e se auto transforma, “[...] expandido sua capacidade de criar seu futuro” 

(SENGE, 1990, p. 23). Como descrito por Garvin, Edmondson e Gino (2008), seria a que, 

num processo permanente de mudanças, cria, adquire e transfere conhecimentos para seu 

negócio, estimulando seus integrantes a realizarem modificações e adaptações contínuas, em 

função dos novos conhecimentos adquiridos. 

Apesar de grande parte dos autores serem unânimes em afirmar que as organizações 

aprendentes constituem uma forma especial de organização, que prioriza a aprendizagem 

como estratégia para desenvolver o seu capital intelectual, tendo em vista aumentar a sua 

vantagem competitiva, o termo “organização aprendente” [learning organization] e suas 

implicações, suscitam muita discordância entre eles. Um aspecto de desacordo gira em torno 

da seguinte questão: afinal, quem é que aprende, os indivíduos na organização ou a própria 

organização?  

Identificou-se na revisão da literatura, pelo menos três posicionamentos distintos. 

Alguns falam de aprendizagem de indivíduos nas organizações, considerando ser esse um 

fenômeno que só ocorre no plano individual. Outros enfatizam que as organizações aprendem 

como se fossem indivíduos, uma vez que a aprendizagem organizacional é algo maior que a 

simples soma das aprendizagens individuais. E há, também, os que defendem que, no 

contexto organizacional, todos aprendem, ou seja, os indivíduos e as organizações como se 

fossem indivíduos. 

Trataremos inicialmente, sobre a corrente doutrinária que restringe a aprendizagem ao 

nível individual. Os autores adeptos a este entendimento negam à organização o poder de 
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aprender, pois ela não seria um ser humano. A aprendizagem é considerada um fenômeno que 

só ocorre no plano individual. O indivíduo é a fonte primária de aprendizagem e, nesse 

sentido, é ele que age e aprende na organização. São os indivíduos que criam, inclusive, as 

formas ou estruturas organizacionais que permitem a aprendizagem. 

Na verdade, para eles, a expressão aprendizagem organizacional é um recurso da 

linguagem que permite antropomorfizar as organizações, atribuindo-lhes propriedades 

humanas. Confirmando este entendimento, Gherardi (2000) assegura tratar-se de uma 

metáfora que problematiza a relação entre organização e conhecimento, entre organização e 

processamento social cognitivo do conhecimento e, finalmente, entre ação organizacional e 

construção de sua realidade social. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), em termos restritos o conhecimento só é criado por 

indivíduos. Uma organização não pode criar conhecimento sem indivíduos. A função da 

organização é apoiar os indivíduos criativos ou lhes proporcionar contextos para a criação do 

conhecimento. “A criação do conhecimento organizacional deve ser entendida como um 

processo que amplia „organizacionalmente‟ o conhecimento criado pelos indivíduos, 

cristalizando-o como parte da rede de conhecimentos da organização”. (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 65). 

Na defesa das organizações aprendentes estão os autores que reconhecem que, embora 

seja correto dizer que a organização não prescinde dos indivíduos para aprender, por outro 

lado, ela pode aprender, independentemente de um indivíduo particular. Isto porque, como 

entidade, ela também tem mecanismos de busca, acesso, estoque e uso do conhecimento 

gerado por seus membros, podendo-se, então, falar em uma aprendizagem da organização.  

Afeito a este entendimento, Morgan (1996, p. 84) afirma que as “Organizações são 

sistemas de processamento de informações capazes de aprender a aprender”. O autor analisa a 

capacidade das organizações para processamento de informações, aprendizagem e auto-

organização, comparando-as, metaforicamente, a um cérebro, tendo em vista ser o cérebro um 

sistema de processamento de informações capaz de aprender a aprender, à semelhança de um 

sistema holográfico, onde as informações são absorvidas e distribuídas a todas as suas partes. 

Por sua vez, Starkey (1997) assegura que à semelhança das pessoas, as organizações 

aprendem e desenvolvem diferentes estilos de aprendizagem. Isto é possível por meio de suas 

interações com o ambiente. 

Choo (2003), em entendimento congênere, ressalta que grande parte do conhecimento 

de uma organização tem como base a especialização e experiências de cada um de seus 

membros, no entanto, é no contexto físico, social e cultural da organização que esse 
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conhecimento adquire significado e propósito. O conhecimento organizacional, segundo esse 

autor (2003), também é resultância dos relacionamentos que a organização construiu ao longo 

do tempo com seus clientes, fornecedores e parceiros. 

Tem-se ainda, os defensores de que o aprendizado se dá individualmente, 

coletivamente e organizacionalmente. Para Senge (1990) as organizações só aprendem através 

dos indivíduos. Há que se considerar, entretanto que, caso os indivíduos aprendam, isto não 

implica dizer que, necessariamente, haverá aprendizado na organização. No entanto, ao 

organizar e sistematizar as ideias concernentes à learning organization, o autor destaca que as 

organizações aprendentes são possíveis, uma vez que todos os que a compõe são, na essência, 

aprendizes. Na compreensão de Argyris e Schön (1996), a aprendizagem organizacional 

ocorre através de atores individuais e se materializa a partir de ações baseadas em modelos 

compartilhados. O conhecimento organizacional, por sua vez, segundo os autores (1996), está 

embutido em rotinas e práticas que podem ser inspecionadas e decodificadas.  

Nesta linha de entendimento, em que a aquisição do conhecimento se processa de 

modo diverso nas organizações, Örtenblad (2001) nos oferece uma lógica conceitual mais 

abrangente. Para esse autor (2001), as entidades que aprendem são tanto os indivíduos quanto 

as organizações, como se fossem elas também, indivíduos. Os indivíduos aprendem como 

agentes da organização, que por sua vez se encarrega de armazenar esse conhecimento na 

forma de regras, procedimentos, documentos e cultura, de modo a assegurar que os indivíduos 

continuem aprendendo, prioritariamente, o conhecimento necessário aos interesses 

organizacionais. Em sua percepção, Örtenblad (2001) ainda ressalta, que é na perspectiva 

cultural que as organizações aprendem como um coletivo, utilizando-se da figura de uma 

orquestra para exemplificar, que cada um dos seus membros aprendem a tocar em conjunto 

certa sinfonia. 

Interessante, também observar, que Örtenblad (2001), em oposição a Morgan (1996), 

sustenta que as organizações criam e acumulam conhecimento porque possuem sistemas 

cognitivos que lhes permitem construir uma memória organizacional e dar sentido às 

mudanças ocorridas no seu meio ambiente, mas não podem ser comparadas a cérebros. 

Por sua vez, DiBella (1995, p. 289) explicita que, “[...] a noção de organização 

aprendente é uma heresia uma vez que todas as organizações detêm capacidades de 

aprendizagem”. Partindo da compreensão de que todas as organizações podem aprender, esse 

autor (1995) apresenta três diferentes perspectivas de organizações aprendentes, sendo elas: a 

normativa, a evolucionista e a capacitativa.  
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Na perspectiva normativa, a organização aprendente é vista como um modelo de 

organização em que a aprendizagem depende em grande parte de decisões estratégicas ou da 

iniciativa dos seus gestores, tendo em vista que o aprendizado organizacional não se efetiva 

sem intervenções ou ações disciplinadas e sistemáticas de seus líderes, face às muitas forças 

que o restringe. A perspectiva evolucionista relaciona a evolução do aprendizado 

organizacional ao próprio estágio de desenvolvimento em que a empresa se encontra, sejam 

etapas decorrentes da idade, crescimento, desenvolvimento da gestão ou da taxa de inovação 

tecnológica. Dentro deste quadro de referência, as organizações podem tornar-se organizações 

aprendentes quando atingem o último estágio do seu desenvolvimento. No contexto da 

perspectiva capacitativa, uma vez reconhecido que todas as organizações detêm capacidades 

de aprendizagem, o cerne da questão é se saber quais os modelos ou paradigmas de 

aprendizagem que adotam, como, onde e o que é aprendido. 

Nosso posicionamento, com fulcro na revisão de literatura, é de que existem algumas 

qualidades e características estruturantes, que diferenciam as organizações detentoras de 

capacidade de aprendizagem, das que realmente podem ser consideradas aprendentes, 

tornando a organização aprendente uma forma particular de organização. Numa organização 

factualmente aprendente, a aprendizagem interpõe-se nos processos organizacionais, tendo 

lugar na própria atividade laboral, e não apenas em programas de formação. Isto implica em 

que seja contínua, estratégica e aglutinada à atividade diária, envolvendo o planejamento, a 

carreira, a aprendizagem de todos os seus colaboradores, o reconhecimento do desempenho e 

a flexibilidade necessária para atendimento das necessidades de seus clientes. 

Quanto à informação, nas organizações aprendentes ela é utilizada de forma 

estratégica, visando à criação, organização e processamento de novos conhecimentos por 

meio do aprendizado. A aprendizagem é apoiada por um tipo de cultura aberta ao risco, à 

experimentação e à colaboração, onde o poder é devolvido aos seus funcionários, por meio do 

encorajamento do diálogo, do feedback mútuo e da aprendizagem em equipe. (SENGE, 1990; 

ÖRTENBLAD, 2002; ANGELONI, 2003).  

Senge (1990) vai além quando preconiza que uma organização aprendente é a que 

possibilita aos seus membros, em seus ambientes de trabalho, identificarem seus objetivos e 

propósitos de vida e compreenderem que aprendizado não é adquirir mais informação, e sim, 

expandir a capacidade de produzir resultados e desenvolver uma visão melhorada e ampliada 

do mundo.  

Em linhas gerais, pôde-se concluir, a partir da consulta à literatura, que uma 

organização aprendente é aquela que está num processo permanente de mudanças, porque 
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seus integrantes são estimulados a realizarem modificações e adaptações contínuas. Em outras 

palavras, é uma organização concentrada na criação, aquisição e na transmissão de 

conhecimentos, de modo a adaptar os comportamentos em função desses conhecimentos. 

Considerando-se, ainda, que o perfil de “trabalhador-braço”, o qual mecanicamente executa 

suas tarefas sem se preocupar com o aperfeiçoamento e capacitação não cabe mais nos moldes 

do atual mercado, em nosso entendimento, outra importante característica das organizações 

aprendentes é que procuram atrair e reter um número cada vez maior de trabalhadores do 

conhecimento. Através de seus relacionamentos e conhecimentos, esses profissionais 

oferecem à organização, enorme potencial de desenvolvimento e aprendizado. São eles que 

identificam e solucionam problemas desafiadores e complexos, contando com a imaginação, a 

criatividade e educação de alto nível.  

Suas competências e habilidades permitem que possam acompanhar a evolução das 

tecnologias, a informação e o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Esses 

trabalhadores são parceiros-chave de suas organizações, no sentido de ajudá-las a estarem em 

estado de alerta para as constantes mudanças que ocorrem no mercado global, mostrando-se 

preparados para tomarem importantes decisões, referentes ao futuro da empresa.  

Reter profissionais desse nível tem-se mostrado uma árdua tarefa para as organizações, 

uma vez que são mais independentes e apresentam alta mobilidade. Possuem uma ampla rede 

de relacionamentos, dentro e fora da empresa, na medida em que operam interligados não só 

com os profissionais da própria organização, mas com profissionais externos a ela, em busca 

das soluções que precisam entregar para seus stakeholders
6
. Contudo, apesar de quase sempre 

não agirem de acordo com instruções dadas por outros, mas usarem seu próprio know-how e 

pensarem por si próprio, Drucker (1971) afirma que esses profissionais também dependem 

das organizações, pois somente nelas poderão desenvolver todo seu potencial intelectual.  

Uma organização aprendente procurará manter esses profissionais em processo 

contínuo de aprendizagem e atualização, desafiando-os a desenvolverem e adquirir novos 

conhecimentos, para aplicação nas diversas esferas de seu trabalho. Isto pode representar um 

diferencial significativo para a permanência desses profissionais, que movidos e instigados 

fortemente por saber e desafios, não buscam apenas compensação financeira, mas, sobretudo, 

a possibilidade de realização e desenvolvimento pessoal. Dada a importância do assunto para 

                                                           
6
Termo que designa uma pessoa ou um grupo que legitima as ações de uma organização e que tem um papel 

direto ou indireto na gestão e resultados dessa mesma organização. É formado pelos funcionários da empresa, 

gestores, gerentes, proprietários, fornecedores, concorrentes, ONGs, clientes, o Estado, credores, sindicatos e 

diversas outras pessoas ou empresas que estejam relacionadas com uma determinada ação ou projeto. 

Informação disponível em: <http://www.significados.com.br/stakeholder/>. Acesso em: 5 fev. 2013. 
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o contexto deste estudo e, uma vez ser o nosso entendimento que as organizações aprendem, 

convém abordar, mais detalhadamente, com fulcro na literatura, de que forma elas aprendem e 

quais os benefícios daí advindos. 

 

2.2.2 Como as Organizações Aprendem 

 

O desenvolvimento da aprendizagem organizacional se dá através da mudança 

contínua e profunda, estabelecida por um ciclo de aprendizagem. Na visão de Senge et al. 

(2000), dentro desse ciclo, os membros da organização desenvolvem habilidades e 

capacidades que alteram o seu modo de fazer e compreender suas atividades e, num processo 

contínuo, habilidades desenvolvidas levam a novas competências e a novas formas de 

percepção e compreensão que, por sua vez, possibilitam às pessoas, uma visão e experiências 

diferentes. A partir dessas mudanças, novas crenças e valores começam a ser gerados, 

possibilitando a formação de modelos mentais distintos, mais adequados para o enfrentamento 

das incertezas e ambiguidades que se apresentem, na medida em que aceleram o processo de 

aprendizagem, movimentando o ciclo permanentemente.  

Para estabelecer bases seguras de aprendizado, as organizações precisarão 

compreender amplamente, os conceitos e dimensões alusivos a conhecimento tácito e 

conhecimento explícito. Trazendo o tema à discussão, citamos Angeloni (2003, p.108) quando 

afirma que “os conhecimentos mais importantes estão nas pessoas (conhecimentos tácitos) e 

não nas organizações (conhecimentos explícitos), ou seja, residem mais nos membros da 

organização do que nela própria”. 

Como contribuição de Polanyi (1967), sabe-se que esse conhecimento tácito integra 

percepção e apreensão de significados a partir da formatação prática de experiências. Para 

esse autor (1967), o conhecimento tácito é construido a partir de procesos sensórios-corporais, 

onde o corpo interage com o que está fora do indivíduo, convertendo em compreensão 

intelectual e prática, o significado do mundo que o circunda. Uma vez integrado, interiorizado 

e incorporado, o conhecimento torna-se pessoal, intrinsicamente associado àquele que 

conhece. Assim, o conhecimento tácito, por se encontrar apenas no universo cognitivo dos 

indivíduos, altamente pessoal e difícil de formalizar, tem profunda relação com os ideais, 

valores ou emoções que eles incorporam. Torna-se de comunicação e compartilhamento 

difíceis, pois "podemos saber mais do que podemos dizer" (POLANYI, 1967, p. 4). Por 

conseguinte, os modelos mentais (imagens, pressupostos e histórias que os indivíduos trazem 

sem suas mentes acerca de si mesmos, de outras pessoas, das instituições e de diversos outros 
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aspectos do mundo e da vida), constroem a antropologia de cada empresa, e essa referência 

antropológica dos seus integrantes, contribuem para o fracasso ou para o sucesso 

organizacional. (ANGELONI, 2003). 

Para que a aprendizagem organizacional se desenvolva em fluxo contínuo e crescente, 

novos conhecimentos precisam ser produzidos e cristalizados como parte da rede de 

conhecimento da organização. Segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p. 24), o que impulsiona 

esse processo de amplificação do conhecimento na organização, “[...] é a interação contínua, 

dinâmica e simultânea entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito”, ressaltando-

se que este último, diz respeito ao conhecimento tangível, que já foi codificado e pode ser 

mais facilmente compartilhado e transmitido aos indivíduos. 

Partindo do pressuposto que a aprendizagem organizacional visa à detecção e correção 

de erros por meio da modificação de estratégias, suposições ou normas, dois modos de 

aprendizagem possíveis nas organizações são propostos por Argyris e Schön (1996). A esses 

modos os autores chamam de aprendizagem de circuito único e aprendizagem de circuito 

duplo. 

Na aprendizagem de circuito único, muda-se a estratégia de ação ou suposições 

estratégicas subjacentes, de modo que os valores, crenças e pressupostos dos agentes 

organizacionais sejam mantidos inalterados. Em outras palavras, os erros são corrigidos sem 

que a validade das normas vigentes seja posta em cheque. O objetivo da aprendizagem de 

circuito único é o de aumentar a eficiência da organização dentro das normas de desempenho 

estabelecidas e vigentes. Como o ajuste para manter o desempenho dentro das normas é 

possível de ser feito a partir de um único feedback relacionado às ações empreendidas, diz-se 

então ser de circuito único. 

Quanto a isto, McGee e Prusak (1994) afirmam, de forma simplificada, que o 

aprendizado em circuito único é o processo através do qual uma organização se adapta a seu 

meio ambiente, num método semelhante ao da adaptação dos organismos vivos aos ambientes 

em que vivem. Para os autores, as empresas incapazes de se adaptarem a esses novos 

ambientes, dificilmente sobreviverão. 

No circuito duplo, por sua vez, a aprendizagem ocorre de maneira mais profunda, na 

medida em que os membros da organização modificam os seus modelos mentais, valores, 

crenças e pressupostos fundamentais e, por decorrência, suas estratégias de ação. Este tipo de 

aprendizagem se faz necessário em situações em que não é possível corrigir um desvio dentro 

das regras existentes, em função de exigências conflitantes. A aprendizagem de circuito duplo 

repercute nas relações grupais, inter e intragrupais, gerando, dessa forma, mudanças nas 
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teorias instrumentais da organização e no seu sistema de aprendizagem, uma vez que a 

correção do erro requer a reformulação das normas organizacionais. 

Esse modo de aprendizagem diz-se de circuito duplo, uma vez que exige duplo 

feedback, ou seja, em direção à ação da organização, bem como de suas normas. Seu principal 

objetivo é garantir a sobrevivência e o crescimento da organização, a partir da adequação e 

reelaboração de suas normas às novas exigências, tornando-se necessário o estabelecimento 

de prioridades.  

De acordo com Argyris e Schön (1996), uma organização que pretende sobreviver, de 

forma competitiva e criativa ao longo do tempo, não deve se ancorar apenas em aprendizagem 

adaptativa (circuito único), que a leva tão somente a se ajustar ao que está em volta, pela 

administração dos sintomas, e não da busca das causas efetivas dos problemas. 

Contrariamente, deve avançar para a aprendizagem generativa (circuito duplo), que 

oportuniza a percepção das causas sistêmicas das disfunções organizacionais, bem como 

aumento da capacidade de solução criativa e inovadora, sabendo que a mobilidade de um 

ciclo para o outro decorre, principalmente, das mudanças nas estratégias de ação, que 

impactem nas ações dos grupos e da organização como um todo. 

Ainda no que diz respeito ao aprendizado em circuito único e em circuito duplo, 

Morgan (1996) relaciona o conceito de “aprender” à aprendizagem em circuito único e o de 

“aprender a aprender” à aprendizagem em circuito duplo. Com foco na aprendizagem em 

circuito duplo, que permite à organização ser capaz de olhar duplamente as situações, o autor 

(1996) destaca que o processo todo de aprender a aprender é contingente à habilidade de 

permanecer aberto às mudanças que estão ocorrendo no ambiente e à habilidade de desafiar 

hipóteses operacionais de maneira mais efetiva. 

Esse mesmo autor (1996), ainda ressalta que existe, geralmente, uma grande 

dificuldade na obtenção de sucesso neste tipo de aprendizagem, sobretudo nas organizações 

que adotam modelo burocrático e mecanicista de gestão. Em sua concepção, são duas as 

principais barreiras ao aprendizado duplo nas organizações burocráticas e mecanicistas, sendo 

elas: a) imposição de estruturas fragmentadas de pensamento aos seus membros, não 

encorajando os colaboradores a pensarem por si próprios; e b) manutenção desses 

colaboradores como responsáveis pelos seus desempenhos dentro de um sistema que 

recompensa o sucesso e pune as falhas. Neste tipo de ambiente, os colaboradores são levados 

a dissimularem os problemas como forma de se protegerem, podendo resultar numa terceira 

barreira, que seria a defasagem existente entre aquilo que as pessoas dizem e aquilo que 
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fazem, onde gestores e colaboradores tentam passar a impressão de que sabem aquilo que 

estão fazendo e que possuem habilidade para lidar com problemas.  

Visando o fomento da aprendizagem em circuito duplo nas organizações, Morgan 

(1996) propõe alguns princípios/diretrizes, dos quais destacamos: encorajar e valorizar uma 

abertura e flexibilidade que aceita erros e incertezas como um aspecto inevitável da vida em 

ambientes complexos e mutáveis; encorajar um enfoque de análise e solução de problemas 

complexos que reconheça a importância de exploração de diferentes pontos de vista; e evitar 

imposição de estruturas de ação em ambientes organizados. 

Para trabalhar a complexidade na práxis da organização, é preciso compreender os 

ambientes como instáveis ou turbulentos, nos quais as organizações devem reconhecer ser 

inevitável, a existência de contradições, de ambiguidade e de conflitos, procurando utilizá-los 

em seu proveito, como fonte de aprendizado, criatividade e inovação, por meio da cooperação 

e do diálogo. Quanto a isto, Schlickmann e Melo (2012, p. 176) afirmam que: 

 

Aqueles que administram baseados em teorias e modelos de gestão desconhecem 

que a própria empresa não é equilíbrio, mas desequilíbrio. Não é estabilidade, mas 

instabilidade. Não é harmonia, mas conflito. Não é simplicidade, mas complexidade. 

(SCHLICKMANN; MELO, 2012, p.176). 

 

Choo (2003) nos previne que a verdadeira aprendizagem organizacional exigirá das 

pessoas, que analisem e avaliem formalmente suas suposições e crenças, à luz dos novos 

paradigmas e “rejeitem normas e aspirações que não são mais viáveis, configurem novos 

objetivos e aprendam novos métodos para alcançá-los”. (CHOO, 2003, p. 342). 

Outra contribuição significativa a ser dada às organizações, no âmbito da 

aprendizagem organizacional, diz respeito à proposição de níveis de aprendizagem feita por 

Child e Faulkner (1998). Para estes autores, as organizações podem estar localizadas em três 

níveis distintos de aprendizagem, em função de sua abordagem pragmática. 

No primeiro nível estão as organizações que priorizam a padronização de tarefas e o 

domínio da técnica das práticas de trabalho, em função da busca pela melhoria contínua. 

Comparando este estágio com os modelos apresentados anteriormente, podemos dizer que se 

relaciona com a aprendizagem por circuito único de Argyris e Schön (1996). O segundo nível 

de aprendizado concerne às mudanças nos sistemas administrativos, feitas por organizações 

que ensejam novas práticas e novas rotinas de trabalho, em processo contínuo. Mais uma vez, 

comparando-o aos modelos predecedentes, podemos dizer que correspondem à aprendizagem 

por circuito duplo de Argyris e Schön (1996). 
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No terceiro nível de aprendizado, por sua vez, encontram-se as organizações de 

abordagem pragmática estratégica. As mudanças promovidas neste nível ocorrem nos 

modelos mentais coletivos dos principais gestores da organização, que buscam compreender 

quais as capacidades centrais e vantagens competitivas (core competence) que a empresa 

possui, frente ao segmento no qual atua, ou seja, a pergunta que buscam responder é: o que 

nossa organização faz bem? Fácil deduzir que este nível também se assemelha à 

aprendizagem de circuito duplo de Argyris e Schön (1996). No Quadro 3 apresentamos uma 

sistematização dos níveis de aprendizado propostos por Child e Faulkner (1998). 

 

Quadro 3 – Níveis de aprendizagem organizacional segundo Child e Faulkner (1998) 
 

NÍVEIS DE 

APRENDIZADO 

ABORDAGEM 

PRAGMÁTICA 

ONDE OCORREM AS 

MUDANÇAS 
OBJETIVOS 

ALTO Estratégica 

Modelos mentais 

coletivos dos principais 

gestores da organização. 

Compreensão das capacidades 

centrais e vantagens competitivas 

(core competence) que a empresa 

possui frente ao segmento no qual 

atua. 

MÉDIO Sistêmica 
Sistemas administrativos/ 

organizacionais 

Novas práticas e novas rotinas de 

trabalho em processo contínuo. 

BAIXO Técnica 
Rotinas e técnicas de 

trabalho 

Padronização de tarefas e o domínio 

da técnica das práticas de trabalho, 

em função da busca pela melhoria 

contínua. 
 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), conforme Child e Faulkner (1998). 
 

Com base no exposto, outras inferências podem ser feitas sobre as organizações como 

sendo aquelas que reconhecem, examinam e buscam corrigir seus erros debilidades, a partir 

de ciclos contínuos de aprendizado, buscando agregar novos conhecimentos e práticas à 

memória organizacional, de modo a atingir patamares superiores de desempenho.  

Para Senge (1990), no entanto, toda organização tem deficiência de aprendizagem e 

estas são frequentemente geradas pela forma como as organizações são projetadas e 

gerenciadas, pela maneira como os cargos são definidos e, sobretudo, pelas estruturas não 

sistêmicas de pensar e interagir de seus membros. É preciso que gastem tempo, portanto, na 

investigação das razões e obstáculos que dificultam ou até mesmo impedem o aprendizado 

organizacional e, consequentemente, as distanciem do seleto grupo das organizações 

aprendentes. Este será o próximo tópico a ser tratado, sob a verve de Yeung et al. (1999, p. 

13), quando afirmam que uma organização aprendente assenta seu aprendizado em três 

pilares: “geração de ideias, generalização de ideias e identificação e eliminação de 

impedimento à aprendizagem”. 
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2.2.3 Barreiras à Criação de Organizações Aprendentes e Modos de Enfrentamento 

 

Garvin, Edmondson e Gino (2008, p. 110) referem-se à organização aprendente como 

“um ideal ainda não cumprido”, devido a um conjunto de fatores que tem impedido o seu 

êxito e crescimento. De acordo com a literatura especializada, existem diversos obstáculos à 

transformação das empresas em organizações aprendentes. Vamos apresentá-los 

resumidamente, a partir da percepção de diferentes autores, ressaltando que os óbices 

identificados nas distintas abordagens são similares ou se complementam, evidenciando sua 

influência. 

Iniciamos nossa abordagem por Watkins e Marsick (1993). Em sua concepção, são 

três os impedimentos ao aprendizado organizacional: 1) insuficiência, pelo fato da 

aprendizagem não chegar a criar raízes, tendo em vista que não abrange todos os indivíduos 

necessários à sua efetivação ou, porque existe uma incongruência entre o que é declarado e o 

que é concretizado (discurso versus prática); 2) falta de apoio à aprendizagem, resultando na 

dissipação da motivação e da atenção às oportunidades de aprendizagem surgidas, seguida 

pelo sentimento de desamparo experimentado pelos colaboradores (individual e 

coletivamente); e 3) incapacidade dos indivíduos de compreenderem o seu real papel no 

sistema de aprendizagem, impedindo-os de se ajustarem e de atuarem em conformidade. 

Por sua vez, Yeung et al. (1999) mencionam sete impedimentos à aprendizagem no 

contexto organizacional, quais sejam: 1) cegueira ocasionada pela dificuldade em definir o 

gap entre a intenção declarada e a realidade do que foi realizado; 2) superficialidade advinda 

da maneira ingênua de enfrentar questões complexas, recorrendo a abordagens superficiais; 3) 

unicidade, que impede o envolvimento e a participação de interpretações e visões distintas do 

ambiente, o que facilitaria a aprendizagem; 4) hierarquia rígida, resultando em decisões muito 

centralizadas e análises inflexíveis e uniformes de situações complexas; 5) marasmo/paralisia, 

decorrente da incapacidade da organização em colocar em prática o conhecimento que detém 

para a execução de ações essenciais; 6) deficiência da disseminação do conhecimento, 

impedindo que a aprendizagem instalada numa determinada área não se espalhe pela 

organização; e 7) superstição relacionada a uma interpretação imprecisa do significado da 

experiência, seja como resultado da insuficiência de dados, ou mesmo de mitos culturais, a 

exemplo de se atribuir como castigo divino, e não à insuficiência de políticas, normas e 

práticas de segurança, a causa de acidentes laborais. 

Para Angeloni (2003), o ambiente organizacional exerce grande influência nas atitudes 

e nas ações dos indivíduos nele inseridos. Neste aspecto, a autora (2003) enfatiza que a 
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estrutura tradicional burocrática, rígida, inflexível, verticalizada, departamentalizada, com 

excesso de regras e de padronização, centralização gerencial e punição do erro, tolhe a 

capacidade imaginativa dos indivíduos e impede a prática da interdisciplinaridade e geração 

de ideias e de conhecimento, conduzindo as pessoas à passividade e à resistência a mudanças. 

Consideramos pertinente e elucidativa a forma como Fiol e Lyles (1985) resumem os 

vários entendimentos. Para estas autoras (1985), existem quatro áreas ou fatores que podem 

facilitar ou dificultar a aprendizagem organizacional, sendo elas: 1) cultura corporativa; 2) 

estratégia; 3); estrutura; e 4) ambiente. A cultura organizacional emerge como um dos 

elementos impulsores fundamentais da aprendizagem, uma vez que os valores se ligam às 

ações. Como caracterizam Fiol e Lyles (1985), a aprendizagem em um nível mais elevado 

(circuito duplo, por exemplo), frequentemente exige a alteração do paradigma cultural, a 

partir da reestruturação das normas, sistemas de crenças e valores dominantes na organização. 

A capacidade de aprendizado de uma organização é geralmente determinada pela 

postura estratégica de seus gestores. Eles têm papel preponderante na definição e viabilização 

da estrutura e do ambiente propício à aprendizagem. Ainda segundo Fiol e Lyles (1985), 

estrutura centralizada tende a reforçar comportamentos ultrapassados ou conservadores, 

contrários à dinâmica da aprendizagem, que requer uma tensão criativa entre constância e 

mudança. Essa tensão vem normalmente de ambientes internos e externos complexos e 

dinâmicos. 

Voltando ao papel dos gestores, na grande maioria dos casos, a postura prevalente é, 

geralmente, contrária à flexibilidade requerida pelo processo coletivo de aprendizagem, uma 

vez que o poder destes diminui, na proporção em que a autonomia dos colaboradores cresce. 

A dificuldade para que ocorra uma mudança de valores e atitudes poderá fazer com que a 

organização leve muito mais tempo para se tornar aprendente. (GODINHO, 2002). 

Como eixo para uma análise mais profunda destas questões, adotamos as concepções 

de Senge (1990), dada a abrangência e o caráter inovador com que trata o assunto 

Introduzindo as suas ideias, esse autor (1990) parte do entendimento de que todas as empresas 

têm deficiência de aprendizagem, destacando sete destas deficiências. 

Como primeira deficiência, o autor argumenta que a maioria das pessoas dentro das 

organizações tende a limitar suas responsabilidades às fronteiras do próprio cargo, reduzindo 

o senso de responsabilidade em relação aos resultados da interação de todos os outros cargos. 

Com isso, algumas vezes os resultados não são os esperados e, por falta de um olhar sistêmico 

sobre os problemas, fica mais fácil culpar alguém de fora pelo acontecido. A essa deficiência 

Senge nominou de síndrome do “eu sou meu cargo”. (SENGE, 1990, p. 52). 
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A segunda deficiência de aprendizagem vem como subproduto da primeira, pois é 

ocasionada pela propensão que se tem de encontrar alguém ou algo para culpar quando as 

coisas não dão certo. Nessa cultura em que uma unidade organizacional alude à outra a 

responsabilidade pelos seus próprios fracassos, todos assumem a postura de “vítima” e 

perdem a oportunidade de se tornarem “solucionadores”. Isto torna praticamente impossível 

que mecanismos de alavancagem sejam detectados, de modo a serem utilizados no trato com 

os problemas que ocorrem “aqui dentro”, aumentando a distância entre o “nós” e o “lá fora”. 

Para Senge esta é a síndrome “O inimigo está lá fora”. (SENGE, 1990, p. 53). 

Para essa tendência dos indivíduos de culparem outras pessoas ou circunstâncias pelos 

próprios insucessos, costumamos utilizar em nossas atividades de capacitação voltadas para 

gestores e líderes, uma expressão a qual denominamos de “Síndrome do Éden”. O termo é 

alusivo à narrativa contida no Gênesis (BÍBLIA DE ESTUDOS TEMAS EM CONCORDÂNCIA, 

2000), em que Adão, o primeiro homem, responsabiliza sua mulher Eva, pelo fato de ter 

comido o fruto que Deus lhe havia proibido. Eva, por sua vez, transfere a sua culpa para a 

“serpente”. O fato ocorre no Jardim do Éden, daí o nome para este comportamento. 

Uma terceira deficiência de aprendizagem provém da “ilusão de assumir o controle”. 

Para Senge (1990), o discurso organizacional gira em torno da proatividade, em que todos, 

dentro da empresa, devem parar de esperar uns pelos outros, e assumir o controle sobre as 

dificuldades, antes que se tornem crise. Contudo, segundo o autor, na maioria das vezes o que 

parece ser proatividade é, na verdade, reatividade disfarçada, uma vez que “a verdadeira 

proatividade consiste em perceber qual é a nossa contribuição para nossos próprios 

problemas”. (SENGE, 1990, p. 54). 

A fixação em eventos, a quarta deficiência apresentada por Senge (1990), concerne ao 

fato das pessoas, dentro das organizações, investirem tempo e energia mental, muito mais em 

situações de curto prazo, do que nos eventos progressivos. Esta deficiência dificulta a 

aprendizagem generativa (duplo circuito), na medida em que impede as pessoas de 

enxergarem as principais ameaças à sobrevivência de suas organizações, que geralmente não 

vêm dos eventos súbitos, antes irrompe através de processos lentos e graduais.  

Para abordar sua quinta deficiência, relacionada à dificuldade de aprender a perceber e 

interpretar processos prolongados e sucessivos, Senge (1990, p. 55-56) utiliza como exemplo, 

a história do “sapo escaldado”, muito conhecida no mundo corporativo. Neste sentido, sabe-se 

que inúmeras organizações perderam competitividade e até mesmo sucumbiram, por não 

terem vislumbrado os sinais progressivos de mudança vindos do mercado, inclusive de suas 

próprias áreas de negócios. 
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A sexta deficiência que serve de impedimento à aprendizagem é a “ilusão de aprender 

com a experiência” (SENGE, 1990, p. 56). Para o autor, é certo que aprendemos melhor com 

a experiência, na medida em que, ao observarmos as consequências de nossas decisões, 

podemos melhorar ou corrigir os resultados. No entanto, quando as consequências de nossas 

atitudes se estendem para um futuro distante, além do nosso campo ou horizonte de 

aprendizado, torna-se impossível aprender com a experiência direta.  

No entendimento de Senge (1990, p. 57), este é o dilema de aprendizagem mais 

crucial que as organizações têm de enfrentar, uma vez que “aprendemos melhor com a 

experiência, todavia nunca experimentamos diretamente as consequências de nossas decisões 

mais importantes”, o que impede feedbacks imediatos e reorientações adequadas. Na sétima e 

última deficiência o autor (1990) enfatiza que as organizações acreditam, quase sempre, que 

gerentes de alta expertise em suas áreas de atuação, sejam capazes de solucionarem juntos, as 

questões interfuncionais que lhes sejam críticas e complexas. A essa crença o autor chama de 

“Mito da equipe gerencial”. (SENGE, 1990, p. 58). 

A ideia é mítica uma vez que a cultura predominante nas organizações é a de 

recompensar pelo saber (ou pelo menos parecer saber) e da punição pelo não saber. Imersos 

neste tipo de ambiente organizacional, os gerentes tendem a gastar tempo protegendo seu 

próprio espaço e evitando parecer pessoalmente incompetente, inseguro ou ignorante, mesmo 

cientes de suas limitações.  

Em grupo, isto geralmente os leva, como forma de proteção, a evitarem as 

divergências e reservas que possam existir entre eles, bem como as tensões provenientes de 

questões organizacionais, difíceis de serem trabalhadas no coletivo. A distorção da realidade 

prejudica o processo criativo e, como consequência, as decisões conjuntas tendem a ser mais 

convenientes do que producentes. No final, o que se tem, é uma equipe de pessoas altamente 

“qualificadas em impedir a sua aprendizagem”. (SENGE, 1990, p. 58). 

Para superarem essas deficiências de aprendizagem e se tornarem organizações 

aprendentes, Senge (1990) propõe o domínio de cinco disciplinas, quais sejam: 1) domínio 

pessoal; 2) modelos mentais; 3) visão compartilhada; 4) aprendizagem em grupo; e 5) 

pensamento sistêmico. Quanto à denominação de “disciplina”, o autor explica que se uma 

organização de aprendizagem fosse uma inovação no campo da engenharia, os seus 

componentes seriam chamados de “tecnologias”, mas como é uma inovação no campo do 

comportamento humano, seus componentes devem ser vistos como “disciplinas”.  

Por meio das cinco disciplinas, o autor (1990) tem como objetivos, fornecer as teorias, 

métodos e ferramentas que permitam às pessoas nas organizações, experimentarem novas 
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capacidades e habilidades que estimulem o aprendizado. Ressalta, que para serem postas em 

prática, devem ser estudadas e dominadas conjuntamente, uma vez que todos os componentes 

desempenham papel preponderante no processo de construção de uma organização que 

verdadeiramente possa aprender. Convém enfatizar, que dada a sua amplitude teórico-

metodológica, a abordagem das cinco disciplinas foi feita de forma superficial, limitando-se 

aos interesses deste estudo.  

Conforme afirma Senge (1990), a primeira disciplina a ser assimilada, no contexto das 

organizações, é o “domínio pessoal”, por meio do qual as pessoas aprendem a expandir suas 

capacidades para criar resultados que vão além de resolver problemas ou de objetivos 

medianos, antes, relacionam-se com seus desejos pessoais mais profundos, com aquilo que 

desejam criar, no contexto da própria vida. Para isto, se faz necessário a convergência de três 

fatores. O primeiro é que os indivíduos definam sempre, o que lhes é realmente importante. O 

segundo é que aprendam a enxergar a realidade com mais clareza, de modo a que possam agir 

efetivamente no intuito de transformarem a realidade em aliada dos objetivos pessoais. Por 

fim, devem gerenciar a tensão que será criada pela discrepância que certamente existirá entre 

os objetivos pessoais e a realidade atual.  

Na concepção de Senge et al. (2000), dois aspectos precisam ser considerados no 

processo de gerenciamento da tensão criada pela defasagem entre os objetivos pessoais e a 

realidade atual. Primeiramente, é preciso lembrar que a construção de domínio pessoal não 

pode ser visto como um resultado a ser alcançado, pois se trata de uma prática permanente, 

que se desenvolve na medida em que as visões pessoais vão gerando resultados práticos, que 

proporcionam maior energia e entusiasmo para a busca de novos objetivos.  

Diante de uma visão clara da realidade, geralmente se percebe que os resultados 

podem levar tempo para serem atingidos, o que leva-nos ao segundo aspecto a considerar: 

para administração da tensão criativa é preciso desenvolver a paciência para lidar com os 

tempos de resposta e de demora. Esta paciência se origina da capacidade de identificar-se a 

relação entre os tempos de resposta e os pontos de demora dos sistemas, a partir do exercício 

do pensamento sistêmico. 

Uma importante advertência que nos é dada por Senge et al. (2000), é que ninguém 

pode aumentar o domínio pessoal dos outros ou obrigá-los a desenvolvê-lo dentro das 

organizações, nem mesmo estabelecerem objetivos que não estejam de acordo com seu nível 

de capacidade. Caso se sintam coagidas neste sentido, as pessoas podem gerar uma tensão 

interna insustentável, além do que, é pouco provável que se comprometam com os processos 

de aprendizagem. 
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A partir deste entendimento, Senge et al. (2000), apresentam, sobretudo para os líderes 

e gestores organizacionais, algumas práticas para o desenvolvimento do domínio pessoal 

dentro das organizações, dentre as quais se tem: ligar a visão das pessoas à visão da 

organização, ajudando no alinhamento de propósitos e preparando a base individual para a 

construção da visão compartilhada; estabelecer as condições e infraestruturas necessárias para 

estimular e apoiar aqueles que desejam desenvolver seu domínio pessoal; e criar um ambiente 

organizacional que estimule todos os seus membros a se desenvolverem na direção das metas 

e fim definidos, tanto no nível pessoal quanto no da organização. 

Argyris (apud HOWARD, 2000), por sua vez, recomenda que os gestores estimulem 

os colaboradores ao comprometimento interno, concedendo-os empoderamento 

(empowerment) genuíno, melhorando os processos de comunicação e compartilhamento de 

informação profunda. Tais medidas requerem, preliminarmente, a quebra das barreiras 

oriundas de ambientes organizacionais onde predominam as crenças defensivas do tipo “salve 

a própria pele”, a difusão de informações desconexas e o não tratamento de questões vitais à 

sobrevivência da organização, porém consideradas “indiscutíveis”.  

A segunda disciplina que deve fazer parte do domínio das organizações aprendentes, 

segundo Senge (1990), é a que se relaciona à compreensão dos “modelos mentais”. Para o 

autor, os modelos mentais determinam não apenas a forma como as pessoas veem o mundo, 

mas também a forma como agem. O entendimento de Senge (1990) está alinhado a um dos 

pressupostos básicos da Psicologia Cognitiva Contemporânea, de que seres humanos não 

captam o mundo diretamente, mas o representam internamente.  

A moderna teoria dos modelos mentais, proposta por Johnson-Laird (1983), define 

modelo mental como sendo uma representação interna de informações que corresponde, 

analogamente, ao estado de coisas que estiver sendo representado. Segundo esse autor (1983), 

os modelos mentais e as imagens são representações de alto nível, essenciais para o 

entendimento da cognição humana. Considerando, conforme Senge et al. (2000, p. 45) que 

“[...] as organizações são o produto do nosso pensar e interagir”, uma organização aprendente 

será a que conseguir sistematizar formas de reunir as pessoas para desenvolver os melhores 

modelos mentais possíveis ao enfrentamento de qualquer situação que se apresente.  

Neste sentido, Senge (1990) afirma que muitas organizações encontram-se 

aprisionadas em armadilhas resultantes de rotinas defensivas, que isolam os modelos mentais 

de seus integrantes do questionamento. Portanto, tendo em vista que os modelos mentais 

podem impedir a aprendizagem, assim como, também podem acelerar, no intuito de ampliar a 

aprendizagem organizacional a partir dos modelos mentais, torna-se imprescindível que as 
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organizações desenvolvam capacidade para trabalhar com os modelos mentais nela 

predominantes. 

Pode-se dizer que os seres humanos aprendem realmente quando há mudanças 

fundamentais na sua maneira de ver o mundo e alterações significativas de suas capacidades. 

Neste sentido, a capacidade para aprender poderia ser interpretada como a capacidade de 

abandonar percepções inadequadas e desenvolver novas habilidades, colocando-as em prática 

regularmente. Na visão de Moreira (1996), o conhecimento individual também é construído 

por meio da superação de erros, sendo a recursividade uma das características fundamentais 

do modelo mental, ou seja, a capacidade de autocorreção decursivo do erro, em função da não 

funcionalidade do modelo para seu construtor. Em outras palavras, isto implica dizer que um 

indivíduo constrói um modelo mental inicial e o corrige, recursivamente, até que alcance uma 

funcionalidade que o satisfaça. 

A partir dos modelos mentais prevalecentes nas organizações, Argyris (1992) elaborou 

os conceitos de “incompetência hábil” e “defesas organizacionais”. A primeira situação 

ocorre quando os membros de uma organização passam a realizar ações espontaneamente, 

provenientes de erros que não são questionados. O segundo ensinamento refere-se à 

capacidade que as pessoas possuem de produzir e acobertar propositadamente erros, no intuito 

de se defenderem de situações que lhes pareçam embaraçosas ou ameaçadoras, no ambiente 

de trabalho. 

Para o rompimento da cultura do “faça o que eu digo, mas não olhe o que eu faço”, 

Senge et al. (2000) sugerem que as pessoas, dentro das organizações, procurem identificar a 

defasagem que possa existir entre o que defendem (teoria defendida) e o que realmente 

praticam (teoria adotada). Quanto mais incongruente for a prática em relação ao discurso, 

menor a possibilidade de comprometimento, tornando-se mais difícil a construção de um 

ambiente favorável à aprendizagem. 

O objetivo da terceira disciplina, “visão compartilhada”, é estimular o engajamento do 

grupo, dentro da organização, em relação ao futuro que se quer criar e elaborar os princípios e 

as diretrizes que permitirão que esse futuro seja alcançado. Objetivo comum ou visão 

compartilhada é imprescindível para a organização, porque supre seus membros de foco e 

energia para a aprendizagem. Para que isto seja possível, é preciso que a organização tenha 

clareza sobre suas metas, valores e missão e os compartilhe profundamente, para conseguir 

reunir as pessoas em torno de uma identidade e um senso de destino comuns. (SENGE, 1990). 

No entanto, como oportunamente esclarecem Senge et al. (2000), a maioria das 

organizações tradicionais, baseadas na hierarquia, constroem seus propósitos inspiradas por 
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um pequeno grupo de pessoas que se reúnem para redigi-los, o que pode ser bem inspirador 

para elas, mas não afetar em nada os demais integrantes da organização. Tais visões têm, na 

melhor das hipóteses aceitação, onde as pessoas simplesmente “assinam em baixo”, mas não 

se comprometem.  

Como a aceitação é possível de ser confundida facilmente com participação e 

comprometimento, Senge (1990, p. 247) expõe diferentes níveis de aceitação de modo a 

ajudar as organizações a identificarem as reais atitudes de seus membros em relação a uma 

visão. São elas: “aceitação genuína” (por ver as vantagens da visão, o colaborador faz tudo o 

que se espera dele e mais); “aceitação formal” (o colaborador considera a visão benéfica, mas 

não faz nada além do que se espera dele); “aceitação hostil” (o colaborador não vê quais as 

vantagens da visão, deixando claro que faz o que se espera dele, por não querer perder o 

emprego); “não aceitação” (além de não considerar a visão proveitosa, também não faz o que 

dele se espera); e “apatia” (por falta de interesse e energia, o colaborador apático 

simplesmente não se posiciona, nem contra nem a favor da visão). 

Montgomery e Porter (1998), em entendimento análogo ao de Senge (1990), afirmam 

que um dos grandes enganos do gerenciamento estratégico convencional é a ideia de que a 

formulação da estratégia do negócio deve ser realizada apenas pela alta direção. Esta 

idealização tem provocado falhas drásticas, ainda hoje, nos negócios e nas políticas 

governamentais, tendo em vista que as pessoas em posição destacada na empresa, quase 

sempre se encontram distanciadas dos detalhes e percalços constantes do desenvolvimento das 

organizações em seu dia a dia. Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010, p. 32), essa prática 

decorre da tendência de se idealizar o executivo principal de uma organização “[...] como um 

estrategista, que fica lá no alto concebendo as grandes ideias, enquanto todos os outros 

cuidam dos pequenos detalhes”. 

Senge et al. (2000, p. 295) sugerem uma estratégia desenvolvimentista de construção 

da visão compartilhada, por meio de cinco estágios, que parte de uma forte dependência de 

um líder inspirador para indicar o caminho, até a instalação de uma cultura de construção 

colaborativa da visão. Estes cinco estágios são: 1) “Prescrição”: o chefe sabe e prescreve a 

visão que a organização terá de seguir; 2) “Venda”: o chefe sabe qual a visão a ser seguida, 

mas procura fazer com que a organização a „compre‟ antes de implementá-la; 3) “Teste”: o 

chefe tem uma ideia ou várias acerca do que a visão deve ser, mas quer saber as reações da 

organização antes de efetivá-la; 4) “Consulta”: o chefe monta a visão, mas quer a participação 

criativa da organização; e 5) “Co-criação”: o chefe e a organização constroem uma visão 

compartilhada, através de um processo colaborativo. 
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Conclui-se, no todo, que as organizações que tencionam criar visões compartilhadas, 

levando seus colaboradores a uma participação e comprometimento genuínos com esse 

propósito, devem estimular continuamente seus integrantes a desenvolverem suas visões 

pessoais. Quando um grupo de pessoas compartilha a visão de uma organização, cada um 

deve estar vendo sua própria imagem na da organização.  

A quarta disciplina proposta por Senge (1990) é a “Aprendizagem em equipe”, que 

transcende os comportamentos convencionais de desenvolvimento de equipe, tais como 

urbanidade, saber ouvir, empatia, etc. partindo do princípio de que, enquanto a aprendizagem 

só acontece no plano individual, a aprendizagem organizacional não acontece, precisando, 

portanto, se estender para o coletivo e que as equipes funcionem como um todo.  

Para Senge (1990), sempre que há um aprendizado organizacional significativo, seja 

onde for, ele se deve a uma comunidade de pessoas. Por ser a organização orgânica, nada 

mais é do que uma grande comunidade de pessoas, portanto, o verdadeiro aprendizado 

organizacional é o aprendizado das comunidades. Daí, ser tão importante se concentrar no 

aprendizado em equipe. Coadunando com este entendimento, Fortes e Soares (1996) afirmam 

que a direção das inovações, em termos de organização do trabalho, aponta para as atividades 

em conjunto e para a necessidade de cooperação dos indivíduos, consolidadas, entre outras 

iniciativas, pelos grupos de trabalho autônomos, colaboração entre pessoas de diferentes 

especialidades, racionalização dos processos transversais, coordenação horizontal e 

organizações por projetos e em rede. 

Neste sentido, Davenport e Prusak (2003) destacam a necessidade de que as 

organizações estejam fundamentadas em processos e em estruturas que possibilitam a 

flexibilidade, a comunicação e a participação das pessoas. Em grande medida, essas novas 

estruturas estão baseadas no trabalho de equipes multidisciplinares, com alto grau de 

autonomia. Para estes autores (2003), a promoção do aprendizado individual, tendo em vista o 

conhecimento coletivo, demanda que as organizações desenvolvam competências para 

atuarem na gestão de equipes. Na mesma linha de entendimento, Nonaka e Takeuchi (2008, p. 

71), afirmam que “[...] o papel da organização no processo de criação do conhecimento 

organizacional é promover o contexto apropriado para facilitar as atividades de grupo, assim 

como a criação e o acúmulo de conhecimento em nível individual”. 

Na verdade, a gestão do conhecimento deve começar pelo aprendizado organizacional 

e, nesse contexto, novas formas de organização estão surgindo em empresas que atuam à base 

do conhecimento, cujas estruturas organizacionais são menos hierárquicas e estão fortemente 

comprometidas com desenvolvimento humano. São elas as comunidades de prática, os grupos 
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de trabalho formais, as equipes e as redes informais, que se complementam e são essenciais ao 

processo de aprendizagem organizacional.  

Reforçam também, esta compreensão, Goh e Richards (1997), quando defendem que 

as organizações aprendentes podem ser definidas a partir de cinco dimensões, quais sejam: 1) 

clareza de propósitos e missão; 2) comprometimento da liderança e compartilhamento de 

poder; 3) sistema de recompensas adequado; 4) transferência de conhecimento; e 5) grupos de 

solução de problemas. 

Abordaremos, por fim, a quinta disciplina proposta por Senge (1990) que, na verdade, 

inspirou o nome do seu livro “A Quinta Disciplina”, um dos mais lidos e de larga utilização 

nos meios organizacionais e acadêmicos. Para o autor, o “pensamento sistêmico” deve ser 

considerado a pedra fundamental da organização que aprende e é assim chamada, por ser a 

disciplina que integra e reforça as outras quatro, fundindo-as num conjunto coesivo de teoria e 

prática.  

Convém enfatizar que, o pensamento sistêmico vem sendo construído a partir de um 

conjunto de princípios gerais ao longo do século XX, abrangendo campos tão diversos quanto 

às ciências físicas e sociais, a engenharia e a administração. De acordo com Capra (1996) o 

pensamento sistêmico tem raízes teóricas na biologia organísmica, na física quântica, na 

psicologia (Gestalt) e na ecologia. Este autor (1996) reforça a visão de Senge (1990), quando 

afirma que o pensamento sistêmico é muito mais uma disciplina do que uma tecnologia, 

porque se baseia num direcionamento de ordem livremente consentida, por pessoa ou grupo 

interessado. 

Na concepção de Senge (1990), a essência do pensamento sistêmico está na mudança 

de mentalidade, que permite aos integrantes de uma organização vê-la como um sistema, ou 

seja, como um conjunto de elementos conectados e integrados, de modo a formar um todo 

organizado. A partir do exercício do pensamento sistêmico, fica mais fácil, para os membros 

de uma organização, compreenderem que os problemas, em vez de serem causados por 

alguém ou algo externo, “lá de fora”, podem ser efeito de suas próprias ações.  

A prática do pensamento sistêmico começa com a compreensão de um conceito 

simples chamado feedback. Geralmente esta palavra está relacionada ao sentido de colher 

opiniões sobre um ato realizado, contudo, no âmbito do pensamento sistêmico, assume um 

sentido mais amplo, significando qualquer fluxo de influência recíproca, uma vez que toda 

influência é, ao mesmo tempo, causa e efeito, movimentando-se em ciclos de origem circular. 

Outro ensinamento de Senge (1990), é que existem dois tipos distintos de processos de 

feedback: o de reforço (ou de amplificação) e o de equilíbrio (ou de estabilização). 
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Considerando-se o processo de feedback de reforço, pode-se dizer que são os propulsores de 

crescimento dos sistemas, muito embora também possam produzir declínio acelerado. Nos 

processos de reforço uma pequena ação cresce e mudanças insignificantes se acentuam, tanto 

nos círculos virtuosos como nos círculos viciosos. Esta dinâmica coloca-nos diante das velhas 

máximas, muito utilizadas no mundo corporativo: “tudo que está bom, pode ser melhorado” 

(círculo virtuoso) ou “tudo o que começa mal, tende a piorar” (círculo vicioso). 

Quanto ao processo de feedback de equilíbrio, este entra em ação quando se busca a 

estabilidade de um sistema e sempre que existe um comportamento orientado por uma meta. 

Em um sistema de equilíbrio (estabilização), existe uma autocorreção que tenta manter a meta 

ou o objetivo. Caso a organização entre em desacordo com a sua meta, é comum que se 

instalem, entre seus membros, sentimentos de frustração e insuficiência. Para que ocorra a 

estabilização entre o sistema e sua meta, Senge et al. (2000) afirmam que é preciso que se 

mude a meta ou se promova o enfraquecimento de sua influência. 

De acordo com Senge et al. (2000), praticamente todos os processos de feedback têm 

alguma forma de defasagem, no entanto, as defasagens nem sempre são identificadas ou 

compreendidas. Convém ressaltar, neste sentido, que assim como a minimização das 

defasagens constitui-se em um dos maiores pontos de alavancagem do sistema, por outro 

lado, as defasagens prolongadas, possivelmente irão gerar sua instabilidade e colapso. 

A partir da Teoria do Pensamento Sistêmico sabe-se que, os problemas que parecem, à 

primeira vista, serem únicos, são causados muitas vezes, na verdade, pela mesma estrutura 

sistêmica denominada de arquétipo. Assim, Senge et al. (2000) e Anderson e Johnson (1997), 

propõem alguns arquétipos que servem tanto de modeladores de comportamentos 

problemáticos, que se repetem em diferentes situações, como de pontos de partida para 

diagnosticar sistemas. Destacou-se aqui, os julgados mais pertinentes aos fins deste estudo, 

sendo eles: 

1) “Consertos que Pipocam”. Diante de problemas urgentes, quase sempre se opta por 

recorrer a soluções precárias, capazes de minorar os sintomas, sem, no entanto, eliminar as 

causas do problema, o que, no curto prazo, costumam agravá-los.  

2) “Metas a Deriva”. Ao estabelecer uma meta, a organização pode ter dificuldade em 

mantê-la, mesmo havendo esforços para cumprir o alvo. Isto decorre da lacuna que venha a 

surgir entre o ideal almejado e a situação real. Neste caso, a empresa pode optar, para 

eliminação da brecha, por meio de ações corretivas visando o cumprimento do alvo original, 

ou rebaixar a meta, ciente de que esta decisão resultará numa eventual deterioração da 

situação do sistema em geral. 
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3) “Crescimento e Sub-investimento”. Diante de uma situação de limite de 

crescimento, uma organização pode escolher a solução mais fácil para reduzir as metas de 

desempenho, ao invés de fazer investimentos para aumentar a capacidade do sistema. Isso 

desencadeia um espiral descente, porque a redução de metas resulta numa diminuição das 

expectativas de modo geral, que, por sua vez, restringe ainda mais a percepção da necessidade 

de fazer novos investimentos. 

4) “Transferindo o Fardo”. Diferente de se adotar solução sintomática e superficial, 

diante de uma situação crítica, o correto é se aplicar uma solução fundamental, que desça à 

raiz do problema, mesmo que requeira mais tempo. Algumas vezes será preciso “transferir o 

fardo” da solução de um problema complexo para interventores e consultores externos, sem 

que isto implique em transferência de responsabilidades. 

5) “Adversários Acidentais”. Este arquétipo explica como grupos de pessoas com 

muito a ganhar da parceria e colaboração recíproca, terminam por se tornarem adversários, 

envolvidos em competição interna e ressentimentos. Um dos motivos que pode gerar esta 

situação é o fato dos grupos adotarem ações independentes, desatentos às necessidades 

mútuas, gerando solução que, involuntariamente, pode ser obstrutiva ao sucesso um do outro. 

Para superação dessas práticas organizacionais, primordialmente os gestores, devem se 

tornar bons pensadores sistêmicos, em outras palavras, serem capazes de enxergar tanto a 

floresta quanto as árvores. Senge et al. (2000), entendem que isto se torna possível, desde que 

procurem compreender uma situação a partir de quatro níveis, atuando simultaneamente, 

sendo eles: eventos, padrões de comportamento, sistemas e modelos mentais. 

No primeiro nível, o observador sistêmico apercebe-se dos eventos que estão 

ocorrendo no ambiente, evitando a interpretação precipitada e descontextualizada dos fatos, 

antes, desce ao segundo nível de compreensão, que o permite analisar as tendências de longo 

prazo e avaliar suas implicações. No terceiro nível, o observador evoca a compreensão 

estrutural da situação, procurando identificar as causas dos padrões de comportamento e 

buscando explicar como os elementos se influenciam mutuamente. Finalmente, num quarto 

nível de interpretação dos eventos, o observador sistêmico procurará identificar como os 

modelos mentais que orientam a sua visão de mundo geram ou influenciam as estruturas em 

cena, de modo a que seja possível compreendê-las e modificá-las. 

Neste contexto, embute-se também a questão ética da responsabilidade, na medida em 

que não existem “bodes expiatórios” e nem culpados pelos problemas gerados por um 

sistema. Na verdade, todos são responsáveis, ainda que não possuam a mesma competência 

ou o mesmo poder de alavancagem para mudar o sistema. 



81 

 

Tendo em vista que o público-alvo deste estudo constitui-se pelos gestores da alta e 

média gestão da organização investigada, considerou-se oportuno avançar um pouco mais nas 

discussões sobre o papel dos gestores para o processo da aprendizagem organizacional. Deste 

modo, ressalta-se que, para Senge (1997, 1990), no contexto da gestão do aprendizado 

organizacional, os líderes, seja no nível estratégico, tático ou operacional de gestão, devem 

atuar, simultaneamente, como projetistas, professores e regentes.  

Projetistas no sentido de construírem uma visão compartilhada sobre os propósitos e 

valores essenciais da organização e, em decorrência, desenvolverem o projeto organizacional 

integrado pelas políticas, estratégias e estruturas que viabilizem a visão e processos efetivos 

de aprendizado, por meio dos quais as pessoas desenvolvam o domínio das disciplinas de 

aprendizagem e possam lidar de forma produtiva, significativa e pertinente, com os problemas 

críticos que enfrentam. 

Assumir o papel de líder como professor, segundo Senge (1990), não é ensinar, mas 

estimular o aprendizado para todos. Como professores, os líderes devem fazer emergir e pôr 

em questionamento os modelos mentais vigentes, de modo a ajudarem as pessoas a 

reestruturarem suas visões da realidade e expandirem continuamente, pelo aprendizado e pela 

tensão criativa, sua capacidade de criar o futuro, em função do que realmente desejam para si 

próprios, a partir de padrões cada vez mais sistêmicos de pensamento. No papel de regentes, 

atuam no sentido de engajarem as pessoas na construção da cultura da organização aprendente 

e na concretização da missão da empresa. Assim comprometidos, enxergam suas organizações 

como um canal de aprendizagem e mudanças não apenas internamente, mas no contexto da 

sociedade, entendendo que sua própria visão pessoal é parte de algo maior. Dada a 

complexidade destes novos papeis dos líderes nas organizações, são raros os líderes com este 

perfil, talentosos em integrar a história e a estrutura sistêmica das organizações. 

Consequentemente, “[...] essa é uma das principais razões por que organizações que aprendem 

ainda são raras”. (SENGE, 2000, p. 381).  

Na percepção de Argyris (1977, p. 117) as atividades de aprendizagem dos indivíduos 

dentro da empresa, “[...] é facilitada ou inibida por um sistema ecológico de fatores que 

podem ser chamados de um sistema de aprendizagem organizacional”. Nesse sistema de 

aprendizagem, as organizações só aprendem através dos indivíduos, e para que o aprendizado 

seja transferido do nível individual para o nível organizacional e dele a empresa se beneficie, 

a organização deve investir em práticas relativas à captura, armazenamento, transferência, 

compartilhamento, aplicação e alavancagem do conhecimento, bem como em ações de 

medição sistemática do desempenho dessas iniciativas, no decorrer do tempo. 
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Esse conjunto de medidas e processos pode ser denominado de Gestão do 

Conhecimento que, de forma sistemática e irreversível, vem sendo incorporado aos modelos 

de gestão organizacional como suporte ao alcance dos objetivos estratégicos e aumento do 

aprendizado organizacional. A revisão da literatura, feita a partir das diferentes perspectivas e 

taxonomias, evidenciam a complexidade e o caráter multidimensional do conhecimento 

organizacional e da Gestão do Conhecimento. Trataremos, em seguida, sobre este assunto. 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

É inegável que o uso intensivo bem como a adequada gestão do recurso conhecimento 

estão sendo vistos como condições básicas para o sucesso das organizações no cenário 

organizacional vigente, na medida em que se revelou um fator gerador de riquezas mais 

importante que capital e trabalho. Assim, a identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e a aplicação desse ativo intangível, tornam-se cada vez mais importantes. 

(STEWART, 2002). 

Na atual sociedade do conhecimento, a sobrevivência das organizações não depende 

apenas dos ativos tradicionais, como no passado. As novas mudanças colocam os ativos 

intangíveis, tais como, capital intelectual e capacidade de aprendizagem, como o grande 

diferencial e fonte de vantagem competitiva duradoura (DRUCKER, 1999a). Neste sentido, 

Rodriguez (2007, p. 105) afirma que “[...] o crescimento permanente do conhecimento 

humano, gerando as mais avançadas e complexas tecnologias, é um dos principais fatores no 

impulsionamento das mudanças”.  

No entanto, ao se abordar questões ligadas à gestão desse valioso ativo nas 

organizações, é necessário, inicialmente, estabelecer distinções conceituais básicas entre as 

unidades que integram o conjunto de informações disponíveis no universo organizacional, em 

seus diferentes níveis, sendo eles dado, informação e conhecimento.  

 

2.3.1 Dado, Informação e Conhecimento 

 

Conforme se constatou na revisão da literatura, os conceitos referentes a dado, 

informação e conhecimento são geralmente tratados em um sentido hierárquico, estando inter- 

relacionados, mas diferenciados normalmente por uma questão de grau, em função do seu 

valor e sua utilidade, onde os dados são simples fatos que se tornam informação, se forem 

combinados em uma estrutura compreensível; ao passo que a informação torna-se 
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conhecimento, se for colocada em um contexto, podendo ser usada para fazer previsões. Por 

sua vez, uma informação é convertida em conhecimento quando um indivíduo consegue ligá-

la a outras informações, avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto 

específico. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Analisados isoladamente, o termo “dado”, comumente usado na literatura referente à 

área de Ciência da Informação e de Informática, é definido por Miranda (1999, p.285) como 

um “[...] conjunto de registros qualitativos ou quantitativos conhecido que organizado, 

agrupado, categorizado e padronizado adequadamente transforma-se em informação". Dentre 

os ativos informacionais disponíveis nas organizações, os dados permitem apenas inferências 

baseadas em informações complementares que poderiam estar relacionadas àquele dado, desta 

forma, se transmitido ou registrado fora do seu contexto, pouco ou nada pode representar em 

termos de significado. Coadunando com este entendimento, Davenport e Prusak (2003, p. 2) 

afirmam que, no contexto organizacional, “[...] dados são descritos como registros 

estruturados de transações [...]”, mas “[...] não fornecem julgamento nem interpretação e nem 

qualquer base sustentável para a tomada de decisão”. 

Quanto ao termo informação, Miranda (1999, p.285) conceitua como sendo "[...] 

dados organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão". 

Concepção análoga têm Davenport e Prusak (2003, p. 2) quando entendem que a informação, 

diferentemente do dado, tem significado, e “[...] está organizada para alguma finalidade [...]”. 

Sob a ótica da Ciência da Informação, Prado (2014, não paginado) afirma que:  

 

A informação é um recurso indispensável para todos os aspectos da natureza 

humana. É insumo vital do conhecimento e ameniza incertezas na tomada de 

decisão. Portanto, é ingrediente que agrega valor à compreensão das possibilidades 

de ação do sujeito, proporcionando ao homem [...] a transformação da condição de 

mero indivíduo coadjuvante para sujeito protagonista dos eventos do seu meio 

social. (PRADO, 2014, não paginado). 

 

Em sua visão holística da utilização da informação nas organizações, Choo (2003, p. 

29) afirma que “[...] as três arenas de uso da informação – criar significado, construir 

conhecimento e tomar decisões – são de fato processos interligados, [...] que se alimentam 

mutuamente [...]”. Em resumo, podemos considerar a informação como um conjunto finito de 

dados que já possuem uma determinada carga semântica, estando a sua significação ligada ao 

contexto do agente que a interpreta ou capta e de fatores como tempo, forma de transmissão e 

suporte utilizado. 

Tendo em vista que este estudo gravita em torno do conhecimento e suas diversas 
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implicações, faremos uma abordagem mais ampla, a respeito de como é compreendido e 

gerido, no contexto das organizações, a partir da concepção dos autores mais destacados. 

Para Davenport e Prusak (2003, p. 6),  

 

O conhecimento é uma mistura fluida da experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, que proporcionam uma estrutura 

para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 

origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, costuma estar 

embutido não só em documentos de repositórios, mas também em rotinas, processos, 

práticas e normas organizacionais. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 6). 

 

Ainda na percepção desses autores (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 7), 

conhecimento provém da informação da mesma forma que esta deriva de dados, no entanto, 

“[...] é mais amplo, mais profundo e mais rico, sobretudo por estar mais próximo da ação, 

conduzindo às decisões ou tomadas de ação”. Afirma o mesmo entendimento Drucker (1991, 

p. 214), na medida em que define conhecimento como sendo “[...] informação que modifica 

algo ou alguém – seja inspirando ação, seja tornando uma pessoa (ou uma instituição) capaz 

de agir de maneira diferente e mais eficaz”. Ainda para Drucker (1999b, p. 32), conhecimento 

“[...] é o insumo mais importante da produção humana. São dados interpretados, dotados de 

relevância e propósito” (DRUCKER, 1999, p. 32). Sveiby (1998) também relaciona 

conhecimento à capacidade de agir. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), por sua vez, observam que “[...] o conhecimento, 

diferentemente da informação, refere-se a crenças e compromisso”, pois os valores e crenças 

determinam, em grande parte, o que um indivíduo vê, apreende e conclui a partir das suas 

observações. Crawford (1994) apresenta-nos quatro características fundamentais do 

conhecimento, que o evidenciam como o recurso mais importante da atual economia baseada 

em ativos intangíveis, sendo elas: 1) O conhecimento é difundível e se auto reproduz, 

expandindo-se e aumentando à medida que é utilizado, em oposição à finitude dos insumos da 

economia industrial; 2) O conhecimento é substituível, podendo substituir a terra, o trabalho e 

o capital; 3) O conhecimento é transportável, movendo-se sem limites e sem fronteira, por 

intermédio dos fluxos de informação providos pelas tecnologias da informação e da 

comunicação; 4) O conhecimento é compartilhável, sem que haja impedimento de uso ou 

redução de quantidade, para o detentor original que o transfere. 

Por fim, revelando o caráter multidimensional do conhecimento, de acordo com Alavi 

e Leidner (2001), o conhecimento pode se referir a um objeto, a um estado cognitivo, ou a 

uma capacidade; ele pode residir em indivíduos, grupos, documentos, processos, políticas, 
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configurações físicas, ou repositórios computacionais; e também pode ser classificado como 

tácito ou explícito. 

Considerando a importância do conhecimento tácito e do explícito para os processos 

da Gestão do Conhecimento, aprofundaremos a análise sobre esses dois tipos de 

conhecimento, utilizando-nos, preferencialmente, dos referenciais teóricos oferecidos por 

Nonaka e Takeuchi (1997; 2008). Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento 

explícito é o que pode ser articulado na linguagem formal, expresso em palavras, números ou 

sons, facilmente transmitido, sistematizado e compartilhado entre os indivíduos, na forma de 

dados, fórmulas científicas, recursos audiovisuais, especificações de produtos ou manuais.  

Examinando o conhecimento tácito a partir de três dimensões, a epistemológica, a 

cognitiva e a técnica, Nonaka e Takeuchi (2008) preconizam que, em sua dimensão 

epistemológica, o conhecimento tácito é compreendido como não facilmente visível e 

explicável. Está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, 

assim como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora, tornando-se, assim, de difícil 

comunicação e compartilhamento. 

A dimensão cognitiva do conhecimento tácito deriva dos modelos mentais, crenças, 

paradigmas e pontos de vista, que ajudam os indivíduos a perceberem e definirem o mundo à 

sua volta. Por sua vez, os elementos técnicos englobam as habilidades e competências 

informais e de difícil detecção (know-how), pois são desenvolvidas com a prática, os insights 

altamente subjetivos e pessoais, as intuições, os palpites e as inspirações derivadas da 

experiência. 

Em relação ao conhecimento tácito e explícito, Alavi e Leidner (2001) suscitam a 

discussão de um aspecto potencialmente problemático entre os estudiosos do assunto, que é a 

compreensão sobre qual dos dois tipos de conhecimento é mais importante ao processo da 

Gestão do Conhecimento. Para essas autoras (2001), os dois estados do conhecimento são 

essenciais, uma vez que não são dicotômicos, mas mutuamente dependentes, o que implica 

dizer que o conhecimento não é explícito ou tácito, é tanto explícito quanto tácito. Nesta 

perspectiva, o conhecimento organizacional constitui-se pela somado conhecimento dos 

indivíduos que compõem a organização, como resultado de uma interação contínua e 

dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, onde, o conhecimento 

tácito constitui o contexto necessário para atribuir a estrutura, desenvolver e interpretar o 

conhecimento explícito. 

Quanto ao conhecimento explícito, Zack (1999) nos traz uma interessante e 

pragmática compreensão sobre sua importância e funcionamento, que pode servir de base para 
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que seja efetivamente comunicado e compartilhado nas organizações. Em seu entendimento, o 

conhecimento explícito pode ser dividido em três categorias, sendo elas: conhecimento 

declarativo, conhecimento procedural conhecimento causal. 

Por meio do conhecimento declarativo ou representacional, busca-se saber o que são 

as coisas, o mundo circundante e o que é preciso ser feito para representar a informação em 

nossa mente, de modo que nos seja possível compreendê-la, armazená-la e utilizá-la 

posteriormente. A partir do conhecimento procedural, procura-se identificar como utilizar e 

manejar a informação. O conhecimento causal, por sua vez, é o que nos permite compreender 

sobre por que algo ocorre, possibilitando às organizações coordenarem estratégias para atingir 

objetivos ou resultados. 

Para que a organização possa ser enriquecida pelo conhecimento de seus membros, 

tornar-se imprescindível que aprenda a distinguir conhecimento tácito do explícito, dominar 

formas de capturá-los e registrá-los, de modo a que não ocorra a perda desse valioso 

referencial, do qual depende em favor da melhoria do seu desempenho e desenvolvimento de 

vantagem competitiva sustentável. É preciso, portanto, a adoção de um novo paradigma de 

gestão, mais apropriado para o enfrentamento das turbulências, incertezas, inconsistências, 

contradições e paradoxos, próprios desses novos tempos. Segundo Nonaka e Takeuchi (2008) 

este novo paradigma é baseado na criação do conhecimento. 

Nesse cenário, as empresas bem sucedidas serão as que criarem, de forma sistemática 

e consistente, novos conhecimentos, disseminando-os amplamente pela organização e 

incorporando-os rapidamente em novas tecnologias, produtos e serviços. “Essas atividades 

definem a empresa criadora do conhecimento, cujo negócio principal é a inovação constante”. 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 39). 

 

2.3.2 Organizações do Conhecimento 

 

Algumas organizações estão alicerçadas pela acentuada criação de conhecimentos 

(tácitos e explícitos), em função de suas pessoas, cultura organizacional, sistemas 

administrativos, sistemas computacionais, rotinas e procedimentos. Essas organizações 

gerenciam o conhecimento como uma política baseada em torno de resultados e não de 

tarefas, com foco na melhoria da eficácia, da inovação e da qualidade de seus produtos e/ou 

serviços. Elas são chamadas de Organizações Intensivas do Conhecimento (OIC).  

Do ponto de vista de Garvin (1993), uma organização baseada em conhecimento é 

aquela cujos ativos intangíveis são seus principais recursos estratégicos, que cria 
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conhecimento processado internamente e utilizado externamente, onde o trabalhador do 

conhecimento é o componente crítico, uma vez que, quanto maior o papel do conhecimento 

na criação de valor para os produtos ou serviços de uma organização, mais importante será a 

atividade intelectual dos colaboradores, que neste sentido, precisam ser altamente qualificados 

e orientados para o conhecimento. De acordo com Choo (2003), uma organização do 

conhecimento utiliza a informação de forma eficiente, em pelo menos três contextos 

estratégicos e integrados: criar significado, construir conhecimento e tomar decisões.  

Como vive num mundo dinâmico, caracterizado pela incerteza, a criação de 

significado diz respeito à capacidade da organização em dar sentido às mudanças advindas do 

seu ambiente externo, distinguindo, interpretando e criando respostas adequadas para as que 

são mais significativas, o que se constitui numa vantagem competitiva. Na medida em que 

cria, organiza e processa a informação, ela gera novos conhecimentos que, por sua vez, 

permitem à organização desenvolverem novas capacidades, “[...] criar novos produtos e 

serviços, aperfeiçoar os já existentes e melhorar os processos organizacionais [...]” (CHOO, 

2003, p. 28). Quanto à tomada de decisões importantes, esta é feita com base na busca e na 

avaliação das informações, de forma racional e completa, sobre alternativas viáveis, 

resultados prováveis e importância desses resultados para a empresa, tendo em vista os seus 

objetivos. 

Na Figura 1, a criação de significado, a construção do conhecimento e a tomada de 

decisões podem ser visualizadas, segundo a concepção de Choo (2003, p. 29), “[...] como três 

camadas concêntricas, em que cada camada interna produz os fluxos de informação para a 

camada externa adjacente [...]”, de modo que “[...] a informação flui do ambiente exterior 

(fora dos círculos) e é progressivamente assimilada para permitir a ação da empresa [...]” 

(CHOO, 2003, p. 30), com inteligência e criatividade em seus ambientes, interno e externo. 
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Figura 1 – A dinâmica da organização do conhecimento segundo Choo (2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                            Fonte: Choo (2003, p. 30). 

 

A interpretação, processamento e análise da informação, a partir das alternativas 

disponíveis, bem como a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, são 

processos integrados que, de acordo com Choo (2003), possibilitam à organização do 

conhecimento, se manter numa dinâmica contínua de constituição e reconstituição de 

significados, competindo e gerenciando, de forma simultânea, as mudanças tecnológicas e 

sociais, empoderando aqueles que atuam e possibilitando que as decisões sobre o trabalho 

tenham a participação daqueles que o executam, uma vez que, na organização do 

conhecimento as informações não se baseiam somente em documentos, bases de dados e 

sistemas de informações, mas, sobretudo nas alianças estratégicas, nas práticas dos grupos e 

no conhecimento e experiências acumuladas das pessoas. 

Em sua obra, Garvin (2001) enfatiza que a construção de uma organização de 

conhecimento ou de aprendizagem, envolve cinco práticas basilares: 1) Emprego sistemático 

de técnicas de resolução de problemas, que estimulem o aprendizado e o pensamento 

sistêmico; 2) Experimentação, envolvendo pesquisa sistemática e teste de novos 

conhecimentos; 3) Aprendizado pelas experiências passadas, revendo periodicamente suas 

ações de sucesso e de fracasso, de forma que a organização aprenda com os seus erros e 

acertos; 4) Aprendizado das experiências realizadas por outros, utilizando-as como fonte de 
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aprendizado para a organização como um todo; e 5) Transferência de conhecimento, de forma 

transparente, dentro e fora da organização, de modo a que todos os seus membros tenham as 

mesmas oportunidades de aprendizado.  

Apresentaremos, em seguida, dois modelos de organização do conhecimento, 

propostos por Senge et al. (2000) e por Angeloni (2003), tendo em vista a similaridade das 

concepções e por se tratarem de estruturas organizacionais de aprendizagem que podem vir a 

ser mais facilmente adotadas pela instituição-alvo deste estudo, a qual pelas características de 

suas atividades e pela natureza dos seus fins, pode ser considerada como organização 

intensiva de conhecimento. 

Senge et al. (2000), propõem um de modelo que favorece o aprendizado e a geração 

do conhecimento, a partir de uma arquitetura organizacional baseada em três ângulos: 

linguagem e ideias; teorias, métodos e ferramentas; e inovação em infraestrutura. Para os 

autores, a realidade é inseparável de nossa linguagem e ações. Os modelos mentais que os 

membros de uma organização carregam em seu ideário, são construídos a partir dos enlaces 

entre linguagem e cultura, e por meio deles, interpretam o ambiente externo, a partir de filtros 

biológicos, psicológicos e culturais. 

Visando ensinarem um novo modo de pensar aos seus membros, mais sistêmico e 

adequado aos seus objetivos estratégicos, as organizações devem fornecer ferramentas que 

viabilizem esse aprendizado. Estas ferramentas, segundo os autores (2000), são as cinco 

disciplinas da aprendizagem (domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 

aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico), já abordadas anteriormente, integradas não 

só por teorias, mas, também por ferramentas e métodos práticos derivados dessas teorias, que 

sustentam a construção do conhecimento humano, num processo de retroalimentação 

contínuo. 

Na concepção de Senge et al. (2000), as inovações em infraestrutura correspondem 

aos meios disponibilizados pela organização para apoiar as pessoas na condução dos 

processos organizacionais. Esses recursos de infraestrutura possibilitam que o aprendizado 

seja integrado ao trabalho principal da organização, com base em planejamento, fóruns de 

reflexão, formas inovadoras de treinamento e de práticas gerenciais. Para uma melhor 

compreensão do modelo proposto por Senge et al. (2000), apresentamos na Figura 2, a sua 

arquitetura de concepção. 
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Figura 2 – A arquitetura das organizações que aprendem segundo Senge et al. (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

         Fonte: Adaptada pela autora (2014), de Senge et al. (2000, p. 20). 

 

O desenvolvimento de uma organização que aprende (organização de conhecimento) 

exige a integridade desta arquitetura, ou seja, a manutenção do foco nos três ângulos. “Sem 

todos os três, o triângulo desmorona”, nos dizeres de Senge et al. (2000, p. 33). Isto ocorre, 

tendo em vista que sem ideias norteadoras, as organizações perderão o senso dominante de 

direção e propósito; sem teorias, métodos e ferramentas não será possível aos seus membros 

adquirirem novas habilidades e competências; bem como não podem prescindir de inovações 

em infraestruturas, sob pena de perderem a credibilidade para avançar. 

O processo de inter-relacionamento e retroalimentação entre os três ângulos ocorre no 

sentido de que as teorias, métodos e ferramentas são alavancados pelas inovações em 

infraestrutura e não funcionarão se não forem geradas por meio de ideias norteadoras 

compatíveis, que por sua vez, têm vida curta e não se sustentam, se ancoradas em antigas 

formas de trabalho, o que inviabiliza as inovações. 

Senge et al. (2000) utilizam-se da argumentação de que a preservação dessa inter-

relacionalidade com as cinco disciplinas da aprendizagem é mais importante, até mesmo que 

o trabalho apenas, uma vez que é na conjunção dos três ângulos, que se torna possível a 

construção de uma nova mentalidade organizacional onde o trabalho tenha, por essência, o 

conhecimento e a aprendizagem. 

As organizações que desejarem se tornar “organizações do conhecimento” pela adoção 

deste modelo deverão, inicialmente, segundo Senge et al. (2000): estabelecerem em que novas 

bases precisam pensar e interagir para alcançar os resultados esperados; aprimorarem estas 

bases através do teste sistemático das suas experiências, a partir de uma abordagem sistêmica; 

transformarem as experiências em conhecimento pertinentes aos propósitos estabelecidos; 
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compartilharem o conhecimento gerado por todos os seus membros; e inspirarem os 

indivíduos por toda a organização a buscarem a realização de suas aspirações individuais. 

Trazendo agora à consideração, o modelo de organização do conhecimento proposto 

por Angeloni (2003), ressaltamos que este está imbuído de uma perspectiva holística que 

integra três dimensões interagentes e interdependentes, quais sejam pessoas, infraestrutura e 

tecnologia. A dimensão “Pessoas” refere-se ao capital intelectual da empresa. A dimensão 

“Infraestrutura” organizacional contém os elementos que respondem pela existência e 

continuidade da organização, a exemplo da cultura, estilo de gestão e estrutura organizacional. 

Por fim, na dimensão “Tecnologia” estão contidos os recursos que possibilitam captar e 

distribuir informações e conhecimentos na organização. 

O modelo proposto por Angeloni (2003) contribui para que as organizações obtenham 

vantagem competitiva no mercado e consolidem a prática efetiva da gestão participativa, 

envolvendo todos os seus membros. Isto se torna possível, a partir da adoção de estratégias 

operacionais, tais como: flexibilização da estrutura; integração dos vários níveis de 

conhecimento e expressão; ação coordenada de todos os indivíduos; desenvolvimento das 

competências e habilidades individuais e coletivas; atuação das lideranças no sentido de 

construir uma visão compartilhada, estimulando padrões mais sistêmicos de pensamento; 

percepção do ser humano como artífice criador do conhecimento; reeducação do ver, do 

ouvir, do sentir e do aprender; e implementação de uma infraestrutura voltada à tecnologia. 

Na Figura 3, a seguir apresentada, vê-se a estrutura de concepção desse modelo. 
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Figura 3 – Modelo de organização do conhecimento de Angeloni (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                  Fonte: Angeloni (2003, p. 20). 

 

Para Angeloni (2003), tornam-se relevantes, como requisitos básicos para implantação 

desse modelo, trabalhar a cultura da organização e buscar um estilo gerencial que permita 

romper com as características de comando e controle decorrentes do paradigma newtoniano-

cartesiano. Além do que, é indispensável que a organização proporcione condições adequadas 

ao trabalho criativo e à inovação, o que implica que disponha de computadores, redes 

(intranets, extranets, Internet), softwares, e outras ferramentas que possibilitem a criação, 

armazenamento, resgate e distribuição do conhecimento para todos os seus colaboradores. 

A partir dos dois modelos abordados, nos quais o conhecimento aparece como um 

recurso vital para a sustentabilidade das organizações, constatou-se a necessidade de se 

evoluir, no contexto organizacional, de uma perspectiva de Gestão da Informação, enquanto 

gestão de algo que é, ou pode ser, digitalizado, para a dimensão ampliada da Gestão do 

Conhecimento, consistindo em um conjunto integrado de intervenções que aproveitam as 

oportunidades para dar forma à base de conhecimento. (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 

2002). 

Nesta perspectiva, a Gestão da Informação está focada na informação explícita e 

factual que possa ser manejada por meio de sistemas automatizados, visando apoiar processos 
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internos e garantir a qualidade das operações do negócio. O campo de interesse da Gestão do 

Conhecimento, por sua vez, é o conhecimento tácito, que se encontra sobre o domínio das 

pessoas, de modo a que possa ser capturado, armazenado, disseminado e aplicado na 

organização como um todo, garantindo o desenvolvimento contínuo e a inovação (DAWSON, 

2000). Ampliaremos, na unidade seguinte, as concepções e implicações da Gestão do 

Conhecimento, no contexto das organizações, com ênfase para as da Administração Pública 

Brasileira.  

 

2.3.3 Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 

Face às demandas e desafios da emergente era do conhecimento, constatou-se nas 

últimas três décadas, um movimento crescente das organizações brasileiras, tanto privadas 

quanto públicas, no sentido de reavaliarem os seus modelos de gestão. Para as empresas 

privadas, disso dependiam a sua sobrevivência e competitividade no mercado. Na instância 

pública, era preciso aumentar a eficiência e melhorar a capacidade para o cumprimento da 

missão, isto é, oferecer serviços de excelência a uma sociedade cada vez mais exigente. 

Alavi e Leidner (2001) explicitam pelo menos duas razões que motivaram as 

organizações a se interessarem por Gestão do Conhecimento. As autoras relatam que, a partir 

de um estudo realizado em empresas europeias por uma empresa de consultoria (KPMG), em 

1998, constatou-se que quase a metade das empresas pesquisadas relatou ter sofrido um 

retrocesso significativo por perder funcionários-chave. Outra pesquisa relatada por essas 

autoras (2001), realizada no mesmo ano pela Cranfield University, identificou que a maioria 

das organizações acreditava que apesar de grande parte do conhecimento necessário existir 

dentro da organização, a identificação, diagnóstico e aproveitamento desse conhecimento 

eram problemáticos.  

A Gestão do Conhecimento surge, portanto, nesse cenário, como um método para 

mobilizar o conhecimento, reconhecido como o mais importante ativo organizacional, tendo 

em vista o alcance dos objetivos estratégicos e o aumento da inteligência corporativa para dar 

resposta ao meio ambiente, com inovação e competência, a partir da utilização de 

metodologias e tecnologias específicas. Dentre as muitas definições relativas à Gestão do 

Conhecimento, ressalvou-se no Quadro 4, as que são propostas por alguns estudiosos mais 

destacados no assunto. 
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Quadro 4 – Conceitos de gestão do conhecimento na perspectiva de diferentes autores 
 

Conceitos de Gestão do Conhecimento 

É o processo de criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-os amplamente através da 

organização e incorporando-os velozmente em novos produtos/serviços, tecnologias e sistemas. (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008, p. 9). 

Um princípio gerencial que visa alavancar informação, conhecimento, experiências e intuição da organização 

para gerar valor. (FONSECA, 2006, p. 3). 

É um conjunto de técnicas e ferramentas que permitem identificar, analisar e administrar, de forma estratégica 

e sistêmica, o ativo intelectual da empresa e seus processos associados. A gestão do conhecimento está 

suportada em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 24). 

Estratégia para melhorar a eficiência do trabalho do conhecimento e dos trabalhadores do conhecimento [...] a 

partir do princípio de que [...] o conhecimento deve ser gerenciado no mesmo contexto em que se cria valor. 

(STEWART, 2002, p. 123/182). 

Possibilita que as organizações, em interação com os seus ambientes, gerem e usem o conhecimento, com 

base numa combinação desse conhecimento com suas experiências, valores e regras internas. (PROBST; 

RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 63). 

A gestão do conhecimento está intrinsecamente ligada à capacidade das empresas em utilizarem e 

combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para desenvolverem competências 

específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, permanentemente, em novos produtos, processos, 

sistemas gerenciais e liderança de mercado. (TERRA, 2001,  p. 77). 

É construção (criação e obtenção), renovação (compilação e transferência), aplicação sistemática, explícita e 

deliberada do conhecimento (disseminação e aplicação) para maximizar a eficiência relativa ao conhecimento 

do empreendimento (compreensão de valor) e o retorno de seus ativos de conhecimento. É, portanto, um 

processo que permite à organização saber o que ela sabe e efetivamente utilizá-lo para obter vantagem 

competitiva. (WIIG, 1999, p. 39). 

É a arte de criar valor a partir dos ativos intangíveis da organização. É uma disciplina que promove, com visão 

integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo ativo de informação possuído pela empresa. [...] 

Esta informação pode estar em um banco de dados, documentos, procedimentos, bem como em pessoas, 

através de suas experiências e habilidades. (SVEIBY, 1998, p. 1, 36). 

É um processo para criação, captura, armazenamento, disseminação, uso e proteção do conhecimento 

importante para a empresa. A Gestão do Conhecimento, por meio de suas práticas, objetiva organizar de 

forma estratégica os conhecimentos dos colaboradores e os conhecimentos externos, que são fundamentais 

para o sucesso do negócio. (SKROBOT, 2010, p. 6). 

É uma ampla coleção de práticas organizacionais relacionadas à geração, à captura, à disseminação de know-

how, para promover o compartilhamento do conhecimento na organização e com o mundo exterior. (OCDE, 

2003). 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de vários autores. 

 

Segundo o entendimento de Dawson (2000), a Gestão do Conhecimento deve incluir 

duas estratégias relevantes, as quais chama de “coleção” e “conexão”. Por meio da primeira, o 

conhecimento das pessoas deve ser codificado em documentos, modelos e software, para que 

outras pessoas possam usá‐lo. Na segunda, as pessoas devem ser conectadas diretamente a 

outras com experiência relevante, para que este conhecimento possa ser aplicado a um 

problema específico. De uma forma ou de outra, as definições se referem às melhores formas 

de como as organizações criam, compartilham e utilizam tanto o conhecimento explícito 

disponível quanto o conhecimento que reside na mente de seus membros. 

Para Davenport e Prusak (2003), a maior parte dos projetos de Gestão do 

Conhecimento tem pelo menos um dos três objetivos a seguir: revelar o papel do 

conhecimento em uma organização e torná-lo explícito; desenvolver uma cultura intensiva do 

conhecimento, incentivando comportamentos tais como a proatividade, na busca e partilha de 

http://www.dgz.org.br/jun09/Art_05.htm#R1
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conhecimento; e construir uma infraestrutura de conhecimento, que disponibilize para as 

pessoas uma conexão virtual com espaço, tempo e ferramentas definidos, de modo a que 

possam interagir e colaborar. Para adotarem a Gestão do Conhecimento, Stewart (2002) 

propõe que as organizações melhorem a capacidade de atrair e de manter pessoas com 

competências, habilidades e atitudes que agreguem valor aos seus estoques de conhecimento e 

estejam alinhados às suas necessidades de aprendizado individual e coletivo e com os seus 

interesses estratégicos de longo prazo, no que tange ao fortalecimento das competências 

organizacionais. 

Wiig (1993) correlaciona a Gestão do Conhecimento à capacidade das organizações de 

utilizarem e combinar as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para 

desenvolver competências específicas e inovadoras, ressaltando que o mais importante nesse 

processo, é fazer com que o conhecimento essencial aos seus fins, possa ser acessado 

facilmente por todos os seus membros, e incorporado rapidamente aos seus produtos e 

serviços, de modo a aumentar a sua competitividade. 

Nesse sentido, oportuno esclarecer, que para transformarem o conhecimento num ativo 

organizacional valioso, não basta que as organizações apenas o possuam. É preciso fazer com 

que o conhecimento, a experiência e a técnica sejam estruturados formalmente, a partir de um 

conjunto de processos distintos e ao mesmo tempo interdependentes, que compõe a base 

metodológica da Gestão do Conhecimento. De um modo geral, esses processos constituem-se 

em: criação, armazenagem, recuperação, transferência e aplicação do conhecimento, sobre os 

quais trataremos em seguida. 

 

2.3.4 Os Processos de Gestão do Conhecimento Organizacional 

 

A Gestão do Conhecimento na prática, estrutura suas atividades e prioridades por meio 

do que Wiig (2002) chamou de “Ciclo da Evolução do Conhecimento Organizacional”. Na 

verdade, esses ciclos correspondem aos processos mencionados anteriormente, dispostos pelo 

autor numa ordem sequencial de cinco estágios: 1) “Criação” do conhecimento, por meio da 

aprendizagem, inovação e criatividade organizacional e da importação de conhecimento do 

ambiente externo à organização; 2) “Aquisição” do conhecimento, pela captura e 

armazenagem para uso, reuso e aprimoramento; 3) “Refinamento” do conhecimento, o qual é 

organizado e transformado em algum material impresso ou embutido em bases de 

conhecimento, tornando-o disponível para uso; 4) “Disponibilização” e “distribuição” do 

conhecimento para as pessoas, para os procedimentos, tecnologias, produtos, serviços, entre 
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outros, principalmente por meio dos processos de aprendizagem, sistemas automatizados de 

Gestão do Conhecimento, redes de especialistas etc.; e 5) “Aplicação” do conhecimento, de 

modo a ser utilizado ou exercer influência nos processos de trabalho, tornando-se a base para 

a aprendizagem e inovação. 

Com relação ao primeiro estágio, o de criação do conhecimento, trata-se, em termos 

gerais, da capacidade da empresa em converter informação em conhecimento, difundi-lo 

como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. A teoria de criação do 

conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (2008) é hoje um dos modelos que 

fundamenta e permeia a maioria dos estudos e construções teóricas ou aplicadas no âmbito da 

Gestão do Conhecimento. Esta teoria é concebida sob a ótica de duas dimensões, a ontológica 

e a epistemológica. 

Na dimensão ontológica, o conhecimento é entendido como criação de indivíduos, ou 

seja, é impossível que haja criação de conhecimento sem que haja indivíduos. Por meio do 

conhecimento individual, a organização amplia e desenvolve suas bases de conhecimento. A 

dimensão epistemológica, por sua vez, tem como preocupação central estabelecer a distinção 

entre conhecimento tácito e explícito, considerando esses autores (2008), que a criação e a 

expansão do conhecimento se dão a partir da interação entre conhecimento tácito e 

conhecimento explícito.  

Segue a mesma linha de entendimento Choo (2003), que afirma ser a base da criação 

do conhecimento a associação do conhecimento tácito com o explícito, dependendo a duração 

e valor desse conhecimento criado da qualidade, tanto da rede interna de pessoal (habilidades, 

comunicação, recursos de informação e normas culturais), quanto da rede externa 

(relacionamento com clientes, fornecedores, distribuidores, fontes de informação e outros 

associados). Para Nonaka e Takeuchi (1997) existem quatro modos de criação de 

conhecimento, decorrentes da contínua conversão entre o seu formato tácito e explícito, sendo 

elas: socialização, externalização, combinação e internalização, denominado esse processo 

pelos autores (1997), de “Modelo SECI” de criação do conhecimento. 

Analisando-se cada modo isoladamente, a socialização refere-se à conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento tácito, por meio de novas interações sociais e da 

partilha de experiências, modelos mentais e habilidades técnicas entre os colaboradores. Diz-

se que houve socialização do conhecimento quando alguém, na organização, aprende as 

habilidades tácitas de outra pessoa pela observação, imitação e prática, que passam a fazer 

parte do seu próprio conhecimento tácito. Para Nonaka e Takeuchi, “Sem alguma forma de 

experiência compartilhada, é extremamente difícil que uma pessoa projete-se no processo de 



97 

 

raciocínio de outro indivíduo” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 61). O conhecimento 

precisa ser socializado, o que implica o compartilhamento de experiências, modelos mentais e 

habilidades técnicas por parte dos colaboradores. 

A externalização concerne à criação de um novo conhecimento por meio da conversão 

de um conhecimento tácito em conhecimento explícito, provocada pelo diálogo e pela 

reflexão entre pessoas, grupo e coletividade, tendo na linguagem escrita a sua maior forma de 

expressão (por exemplo, articulação de melhores práticas ou lições aprendidas). Segundo os 

autores, “Entre os quatro modos de conversão de conhecimento, a externalização possui a 

chave para a criação do conhecimento, porque cria conceitos novos, explícitos, a partir do 

conhecimento tácito”. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 63). 

Por sua vez, o modo de combinação diz respeito à criação de novo conhecimento 

explícito através da fusão, categorização, reclassificação e sintetização do conhecimento 

explícito existente. Esse modo de conversão de conhecimento engloba a combinação de 

diferentes eixos de conhecimento explícito, que são trocados entre os indivíduos normalmente 

por meio de documentos, reuniões, conversas telefônicas ou redes de comunicação 

computadorizadas.  

No nível da gestão intermediária, o modo de combinação da conversão do 

conhecimento é mais frequentemente percebido na ação dos administradores intermediários 

de decomporem e operacionalizar as visões corporativas, os conceitos do negócio, de 

produtos ou os conceitos de serviços. Já no contexto da alta administração de uma 

organização, o modo de combinação é realizado quando os conceitos intermediários (produtos 

ou serviços, por exemplo) são combinados e integrados aos grandes conceitos (como a visão 

corporativa) para gerar um novo significado a essas visões estratégicas. O uso criativo das 

redes de comunicação computadorizadas e das bases de dados facilita, em grande escala, esse 

modo de conversão do conhecimento. Vale ressaltar que a reconfiguração dessas informações 

pela separação, adição, combinação e classificação do conhecimento explícito pode dar 

origem a novos conhecimentos. Acontece quando um indivíduo combina partes de um 

conhecimento explícito em novo conhecimento explícito. 

Por fim, o conhecimento explícito deve ser internalizado e incorporado ao 

conhecimento tácito dos indivíduos, provocando mudança e enriquecimento das práticas 

individuais, grupais e coletivas, e contribuindo para a criação de novos conhecimentos. O 

processo de internalização e está intimamente ligado ao “aprender fazendo”, que oportuniza a 

construção de um patrimônio valioso na organização, na medida em que as experiências 

através da socialização, externalização e combinação são internalizadas nas bases de 
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conhecimento tácito dos indivíduos, na forma de modelos mentais compartilhados ou know-

how técnico. O modelo de Nonaka e Takeuchi (1997; 2008) de criação do conhecimento pelas 

quatro possibilidades de conversão existentes entre seus formatos tácito e explícito, estão 

esquematizados na Figura 4. 

 

Figura 4 – O modelo SECI de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 96). 

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), no processo de criação do conhecimento 

organizacional, o papel da organização é promover as condições apropriadas para facilitar a 

criação e o aumento do conhecimento, tanto no nível individual quanto no coletivo. Para esses 

autores (2008), são cinco as condições exigidas para que o conhecimento emerja e prolifere 

nas organizações, a saber:  

1) “Intenção organizacional”, definida como sendo o anseio das organizações pelo 

cumprimento de suas metas, expressa pelas visões e operacionalizada por meio da estratégia, 

que tem por essência, a capacidade organizacional para adquirir, criar, acumular e explorar o 

conhecimento.  

2) “Autonomia”, que permita a todos os membros da organização agirem 

autonomamente até onde for possível, visando à introdução de oportunidades inesperadas e o 

aumento da motivação dos indivíduos para a criação de novos conhecimentos. Neste sentido, 

vale a pena acrescentar que o sucesso no trabalho do conhecimento pressupõe que os 

indivíduos trabalhem livres e voluntariamente, e não porque alguém lhes diz o que fazer. Os 

trabalhadores do conhecimento buscam desafios e não meras instruções. (ANDREWS, 2003).  
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3) “Flutuação e caos criativo”, pois estimulam a interação entre a organização e o 

ambiente externo, na medida em que aquela cultiva uma atitude aberta em relação aos sinais 

ambientais, que lhe permite “[...] explorar a ambiguidade, a redundância ou o ruído desses 

sinais para melhorar seu próprio sistema de conhecimento” e enfrentar as crises (caos) de 

forma inovadora e criativa (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 76). Os autores (2008) 

advertem para a possibilidade do “caos destrutivo”, que pode advir da falta de reflexão dos 

membros de uma organização sobre suas ações.  

4) “Redundância”, decorrente da existência de informação que vai além das exigências 

operacionais imediatas dos membros da organização. Como a redundância aumenta a 

quantidade de informação a ser processada, os autores recomendam que haja equilíbrio entre a 

criação e o processamento de informações, de modo a que não se gere um problema de 

excesso de informação no ambiente organizacional. As informações redundantes podem ser 

mais facilmente descartadas, na medida em que as informações e o conhecimento necessários 

à empresa estão bem clarificados e armazenados de forma a que possam ser fácil e 

rapidamente acessados.  

5) “Requisito variedade”. Os indivíduos precisam ter assegurado o acesso rápido e 

facilitado a mais ampla variedade de informações, na busca de diferentes interpretações para 

as novas informações que necessitem na organização. Para tanto, se faz necessário a adoção 

de uma estrutura plana e flexível, na qual as diferentes unidades estão interligadas em uma 

rede de informações. Medidas como mudar a estrutura organizacional com certa frequência e 

possibilitar a rotação de ciclo rápido de pessoal, contribuem, segundo os autores (2008), para 

o aprendizado multifuncional e para o enfrentamento de problemas multifacetados e 

inesperados, decorrentes das flutuações. 

Convém salientar, na concepção da pesquisadora, que as organizações deste segmento, 

burocráticas, estruturalmente mais rígidas e com menor margem de movimentação de pessoal, 

certamente enfrentariam consideráveis restrições para a implementação dessas medidas, no 

entanto, entendemos que o fomento e o fortalecimento das comunidades de prática poderiam 

reduzir as desvantagens da diversidade interna de informações, existente nessas organizações. 

Outro processo integrante da Gestão do Conhecimento é o “armazenamento” ou 

“recuperação”, que consiste em captar conhecimento dos membros da organização e/ou de 

fontes externas, codificar e indexar o conhecimento obtido, para que possa ser recuperado 

posteriormente. Para Davenport e Prusak (2003) o objetivo maior do armazenamento ou 

codificação é tornar o conhecimento o mais acessível, inteligível, portátil e organizado 

possível, para aqueles que dele necessitam. 
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Uma vez capturado, codificado e armazenado, o conhecimento só se tornará um ativo 

efetivamente valioso, se transferido para quem e para onde seja imprescindível e possa ser 

usado, daí a importância do processo de “transferência” de conhecimento, que pode ocorrer 

em vários níveis: entre os indivíduos, entre indivíduos e grupos, entre os grupos e grupos e, a 

partir do grupo para a organização. Este processo não costuma ser simples, pois muitas vezes 

as organizações não sabem o que sabem e têm sistemas fracos para localizar e recuperar o 

conhecimento que nelas residem. (ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Compartilho do entendimento de Koulopoulos (1998) quando afirma que o processo 

de transferência do conhecimento explícito deve possibilitar a compreensão de sua utilidade e 

funcionalidade para as atividades a serem realizadas na organização, fazendo-se necessária a 

convergência de processos e normas que regulem o uso do conhecimento na organização, o 

que também não se constitui tarefa fácil, sobretudo em organizações cujo trabalho requer o 

uso intensivo do conhecimento.  

Como último processo da Gestão do Conhecimento tem-se a “aplicação” do 

conhecimento que tenha sido criado, capturado, armazenado e disseminado. Este pode ser 

considerado um dos mais importantes processos da Gestão do Conhecimento, uma vez que a 

fonte do diferencial e da vantagem competitiva para as empresas reside na aplicação do 

conhecimento, ao invés de no próprio conhecimento. Não obstante, é preciso que as 

organizações tenham atenção na condução desse processo de aplicação do conhecimento, em 

função de dois problemas que daí podem decorrer, sendo eles: que o conhecimento continue a 

ser aplicado, mesmo que já não seja mais útil ou que sua utilidade real tenha diminuído; e 

escolher qual conhecimento aplicar para solução de um problema, entre tantas regras e rotinas 

codificadas pela empresa; isto pode se tornar uma tarefa difícil e complexa. (ALAVI; 

LEIDNER, 2001).  

Só após colocar em ação os processos de criação, captação, armazenamento e 

transferência do conhecimento, uma organização pode afirmar que desenvolveu um 

verdadeiro sistema de Gestão do Conhecimento e que, neste processo, erigiu um importante 

marco para se tornar uma organização do conhecimento. No entanto, tendo em vista que os 

processos de Gestão do Conhecimento aqui descritos dependem grandemente das tecnologias 

da informação e da comunicação para que se desenvolvam com eficácia, neste sentido Lévy 

(1993) nos adverte que a utilização desses recursos tecnológicos não deve ser entendida como 

um substituto ao fator humano, pois, ainda não há registro de nenhum recurso tecnológico 

capaz de criar conhecimento sem o auxílio da intervenção humana. 
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Além do que, seja qual for o método de implementação dos processos de Gestão do 

Conhecimento, ou mesmo de processos de aprendizagem a ser adotado pela organização, 

esses se tornarão infrutíferos e ineficazes, se não forem compatíveis com sua cultura, 

responsável pela definição e direcionamento dos modelos mentais e comportamentos 

existentes. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003; ANGELONI, 2008). 

Assim, torna-se imprescindível para o êxito de Programas de Gestão do 

Conhecimento, que seja feita uma mudança profunda na cultura organizacional instalada, 

avaliando-se até que ponto, esta fomenta e recompensa a aprendizagem e o conhecimento dela 

resultante, de forma organizada e sistemática (ANGELONI, 2008). Tão importante é o 

contexto da cultura organizacional para a sustentabilidade da Gestão do Conhecimento, que 

trataremos a seguir, sobre o assunto, em unidade específica. 

 

2.3.5 Cultura Organizacional e suas Implicações na Gestão do Conhecimento 

 

A cultura expressa a visão preditiva de como as coisas são (crenças) e de como 

deveriam ser (valores), partilhada pelo conjunto de pessoas que integram um povo, um país, 

ou simplesmente um grupo familiar ou organizacional, manifestos por meio de ritos, histórias, 

lendas e uma linguagem especializada, que lhes são transmitidos pelo processo de 

socialização cotidiano vivenciado na família, na escola, nas organizações e nas instituições 

religiosas, condicionante da forma de pensarem, agir e tomar decisões. 

Segundo Fleury e Fischer (1989, p. 117) a cultura pode ser concebida como: 

 

[...] um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos 

simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a 

identidade organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, 

como oculta e instrumentaliza as relações de dominação. (FLEURY; FISCHER, 

1989, p. 117). 

 

Na perspectiva de Pires e Macêdo (2006, p. 84), a cultura: 

 

[...] seria ainda um conjunto de modos de pensar, de sentir e de agir, mais ou menos 

formalizados, os quais, tendo sido aprendidos e sendo partilhados por uma 

pluralidade de pessoas, servem de maneira ao mesmo tempo objetiva e simbólica, e 

passam a integrar essas pessoas em uma coletividade distinta de outras [...]. (PIRES; 

MACÊDO, 2006, p. 84). 

 

Trazendo o foco da abordagem para o contexto das organizações, observamos, ao 

longo de nossas leituras, que a atribuição do termo cultura para uma organização é 
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relativamente recente, ganhando força com a publicação do livro de Terrence Deal e Allan 

Kennedy, em 1982, com o título Cultura Corporativa.  

De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), a cultura organizacional é a 

base da organização e sua força está em legitimar as crenças e os valores compartilhados entre 

os seus membros e diferenciá-la das demais organizações. Para Morgan (1996) toda 

organização está inserida dentro de um espaço cultural e social, influenciando-o e dele 

recebendo influências e é este espaço que determina como a organização será administrada. 

Quanto às pessoas que atuam nas organizações, na opinião de Pires e Macêdo, 2006, p. 87, 

“[...] são agentes que contribuem para esse intercâmbio constante, sendo seus valores 

componentes para a formação da cultura da organização”. Neste sentido, Hofstede (1994, p. 

180), defensor da influência da dinâmica cultural do meio no qual uma organização está 

inserida, sobre a cultura organizacional, assegura que “[...] não se pode tornar inteligível a 

dinâmica humana nas organizações sem conhecer a cultura e a sociedade na qual ela se 

insere”. 

Confirmando este entendimento, constatou-se em diferentes estudos que analisam os 

traços relacionados à cultura organizacional das empresas brasileiras, que essas organizações 

incorporam muito das idiossincrasias do próprio país onde estão instaladas, ou seja, o Brasil 

que, segundo DaMatta (1997) é constituído por uma sociedade sui generis, na medida em que 

apresenta múltiplos eixos ideológicos, construídos a partir de uma tensão permanente entre a 

hierarquia e o individualismo.  

Vale ressaltar que, assim como as organizações são influenciadas pelo ambiente 

externo, os indivíduos também são impactados pela ação do modo de funcionamento das 

organizações onde trabalham. Sobre as características da cultura brasileira presentes no jeito 

de ser das organizações e dos seus membros, Motta e Caldas (1997, p. 44) destacaram quatro 

traços, dos quais ressaltamos: 1) “Hierarquia” (tendência à centralização do poder dentro dos 

grupos sociais); 2) “Personalismo” (passividade e aceitação dos grupos inferiores); 3) 

“Malandragem” (flexibilidade e adaptabilidade como meio de ascensão social: o famoso 

„jeitinho‟); e 4) “Aventureiros” (tendência à indisciplina e à aversão ao trabalho manual ou 

metódico). 

Por sua vez, Lodi (1993) apresenta atributos que considerou mais perceptíveis no 

comportamento do brasileiro no ambiente de trabalho, nos quais se percebeu inter-relação ou 

complementariedade aos de Motta e Caldas (1997), entre os quais destacou-se: dificuldade de 

obediência; falta de coesão social; aventura e imprevidência; falta de culto ao trabalho; falta 

de controle e acompanhamento; falta de objetividade; culto da personalidade; bondade e 
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hospitalidade; cordialidade, afetividade e irracionalidade; religiosidade intimista, docilidade e 

resignação; sobriedade diante da riqueza; individualismo e respeito pelas chefias carismáticas. 

De igual modo, Hofstede (1994) realizou estudo onde comparou aspectos por ele 

reputados como determinantes na formação dos traços culturais em organizações de vários 

países, entre eles o Brasil, identificando que nas organizações brasileiras existe uma tendência 

para uma acentuada interação social e envolvimento ativo da alta administração, geralmente 

autocrática. Quanto aos trabalhadores brasileiros, para esse autor (1994) são coletivistas, 

procuram manter distância do poder e evitam a incerteza.  

Tendo em vista que este estudo tem como foco as organizações deste segmento, o que 

descrever da cultura organizacional vigente na Administração Pública Brasileira? Segundo 

Pereira e Spink (2006) a APB vem passando por uma reforma, desde 1995, a qual os autores 

afirmam apoiar-se numa proposta de administração pública gerencial, em resposta à crise 

interna e à globalização da economia. No dizer de Pereira e Spink (2006, p. 237), “A crise do 

Estado implicou a necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo; a globalização tornou imperativa 

a tarefa de redefinir suas funções”.  

O propósito da reforma, segundo os autores (2006) é permitir que a administração 

pública patrimonialista, fisiologista e clientelista, altamente centralizada, hierárquica e rígida, 

que trata, de igual forma, servidores de todos os níveis de função e formação, selecionando-os 

e mantendo-os em seus quadros por adoção de estratégias inflexíveis e carente de critérios, 

transite para uma administração pública gerencial. Dentre os atributos dessa administração 

pública gerencial, idealmente apontados por Pereira e Spink (2006), destacamos: recompensa 

ao mérito pessoal, desvinculado do tempo de serviço; liberdade de iniciativa e criatividade 

concedida ao administrador público para administrar seus recursos humanos e materiais; e 

iniciativas de capacitação e qualificação atreladas aos interesses e necessidades do novo 

Estado.  

Convergente ao pensamento de Pereira e Spink (2006) é o entendimento de Carbone 

(2000), quando também destaca algumas características ainda vigentes na cultura de grande 

parte das organizações públicas, que dificultam a sua mudança e sua consolidação como 

organizações aprendentes, dentre as quais estão: 

a) burocratismo, que é o excessivo controle de procedimentos, gerando uma 

administração engessada, lenta e desfocada dos reais interesses da sociedade; 

b) autoritarismo/centralização, em função de uma estrutura hierárquica altamente 

verticalizada e centralização do processo decisório; e 
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c) paternalismo, caracterizado por um controle desmedido da movimentação de 

pessoal e da distribuição de empregos, cargos e comissões, prevalecendo a lógica 

dos interesses políticos dominantes. 

Ressaltamos ainda, de forma mais específica, o traço cultural identificado por Carbone 

(2000) que diz respeito ao reformismo, um dos mais nefastos traços culturais da sociedade e 

que diz respeito à descontinuidade administrativa, presente em todos os governos, em 

desconsideração aos avanços anteriormente conquistados, gerando um enorme desperdício de 

recursos materiais e financeiros, e o mais agravante, uma imensa perda de talento, energia, 

ideias, criatividade, entusiasmo e tempo, dedicados e despendidos pelos servidores em 

projetos e programas relevantes, pulverizados do dia para a noite, por um único ato, ou por 

que não dizer, a um só golpe. 

No contexto dos avanços e das melhorias já evidenciadas, identificou-se como marco 

divisor entre a administração pública administrativa e a gerencial, a aprovação da Emenda 

Constitucional 19/98 (BRASIL, 1998), uma vez que, dentre todas as alterações 

constitucionais sofridas pela atual Carta Magna, foi a mais profunda, abrangendo um vasto 

número de dispositivos constitucionais, além de alterar o âmago da Administração Pública 

Brasileira. Como principais conquistas advindas desta emenda voltadas para tornar a 

administração pública mais eficiente, mais orientada para o cidadão e mais moderna, frisou-

se: redução dos custos e gastos públicos, amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(BRASIL, 2000); descentralização e redução das funções de Estado; flexibilização da 

estabilidade; e gestão por competências e voltada para resultados. 

A despeito do progresso evidenciado, muito ainda se tem por fazer em prol da 

mudança da cultura organizacional vigente na esfera pública e, talvez, esta seja a mais 

complexa instigação imposta aos administradores públicos e à sociedade, como parte 

interessada, confirmando-se o entendimento de Guimarães (2000, p. 127) quando afirma que 

“No setor público, o desafio que se coloca para a nova administração pública é como 

transformar estruturas burocráticas, hierarquizadas e que tendem a um processo de 

insulamento em organizações flexíveis e empreendedoras”. 

O caminho a ser percorrido é longo e ainda são muitas as forças contrárias a esse 

propósito, contudo, consistente e continuamente, vemos crescer o número de gestores e 

servidores públicos que integram o grupo dos que representam as forças inovadoras, que 

conduzirá a administração pública a uma cultura de flexibilidade, modernidade, eficiência e 

aprendizado organizacional, própria de uma organização aprendente, e propícia ao aumento 

de sua maturidade e competência na gestão dos processos de criação, captura, 
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armazenamento, transferência, compartilhamento, aplicação e alavancagem do conhecimento. 

Este é um caminho sem volta, exigido e acompanhado de perto por uma sociedade que 

aprende e se torna cada vez mais exigente. 

Conclusa esta unidade, em que se abordou a Gestão do Conhecimento nas 

organizações, tratar-se-á em seguida sobre as questões relativas às suas práticas e aos seus 

fins, as quais merecem uma reflexão crítica, tendo em vista que, a despeito de estarmos em 

plena era do conhecimento, ainda assim, segundo Vasconcelos (2001), somos assolados 

continuamente, por um sentimento de ignorância e pelo peso das muitas questões que 

continuam abertas, especialmente em Ciências Humanas. 

 

2.3.6 Perspectivas Críticas da Gestão do Conhecimento 

 

Muito embora pareça paradoxal e frequentemente seja esquecido na literatura atual 

sobre Gestão do Conhecimento, é preciso que se ressalte que o conhecimento não se compõe 

somente de respostas e de know-how, mas também de indagações, questões, dúvidas e 

incertezas. Neste sentido, há uma longa tradição em filosofia, apoiada, principalmente, nos 

ensinamentos de Sócrates, que considera que o conhecimento vem não somente das 

afirmações que se podem fazer, mas também das questões que se podem indagar. 

(VASCONCELOS, 2001). 

Na concepção de Vasconcelos (2001), para Sócrates, o ponto de partida da reflexão 

filosófica consistia em se chegar à verdade, pela refutação do saber aparente e do 

reconhecimento da ignorância, sendo atribuída ao pensador grego, a famosa máxima: “só sei 

que nada sei”. Vasconcelos (2001) ainda nos informa que o filósofo medieval Nicolau 

Cusanus (1401 a 1464), reconhecia o papel da ignorância no processo do conhecimento, 

inclusive desenvolvendo o conceito de docta ignorantia (douta ignorância), a partir do 

argumento de que quanto mais conhecimento tiver um homem, mais ele terá consciência de 

sua ignorância.  

A partir da perspectiva de que “[...] para atingir um nível superior de efetividade, uma 

organização deve aprender a gerir o conhecimento e a ignorância” (VASCONCELOS, 2001, 

p. 100), apresenta-nos algumas possibilidades para se lidar com este desafio, no contexto da 

administração, dentre as quais ressaltou-se: a ignorância deve conduzir a investigações 

adicionais, gerando novo conhecimento; na busca de definição e solução de problemas, 

conhecimento e ignorância devem ser mantidos em processo dialético de coevolução, na 

medida em que o novo conhecimento, ao responder algumas velhas perguntas, abre novos 
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horizontes e impulsiona novas perguntas.  

Capurro (2011), por sua vez, coloca-nos frente a frente com os defensores, na 

Antiguidade, de que o conhecimento não pode ser administrado. Estes são os “Céticos”, 

adeptos dos ensinamentos do filósofo grego Demócrito de Abdera (460 a. C. – 370 a. C.). A 

despeito de criticarem a opinião simples, um cético  

 

[...] não tem critérios para distinguir opiniões verdadeiras de errôneas, por ele 

simplesmente se abster de julgamento e alcançar paz interior (ataraxia). Um cético 

conhece a técnica de opor fenômenos (phainomena) e pensamentos (noumena). É 

sempre capaz de descobrir uma percepção que não é compatível com uma já 

existente. Poderíamos, paradoxalmente, dizer que um cético é um gestor do não 

conhecimento. (RICKEN, 1994 apud CAPURRO, 2011). 

 

Na atualidade, seguem essa linha de pensamento, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000), 

enfatizando que o conhecimento tácito pode apenas ser ensinado, não gerido, cabendo aos 

gestores promoverem as condições ideais para que seja convertido em conhecimento 

explícito, por meio da aprendizagem organizacional e uso das tecnologias da informação. 

Neste sentido, Capurro (2011, p. 10), propõe a “Gestão do Conhecimento Cético”, 

entendida como a capacidade de “[...] cultivar uma atitude crítica acerca do que é, com 

frequência, proclamado como conhecimento dentro de uma organização, considerando suas 

pressuposições explícitas e implícitas, impactos e objetivos [...]”. A gestão do conhecimento 

cético exigirá das organizações, que se apropriem, segundo Capurro (2011), dos discursos do 

conhecimento explorados no campo do que está sendo chamado de ética da informação. 

Em sua revisão da literatura, Capurro (2011) identificou um dilema advindo do 

compartilhamento do conhecimento, na medida em que o conhecimento explícito é mais 

perene, no entanto, mais difícil de proteger; em seu formato implícito é mais fácil protegê-lo, 

porém, mais difícil de transmitir, exigindo estratégias distintas por parte das organizações, 

para dirimirem esse impasse, sobretudo no que concerne à política de segurança da 

informação. 

Outra perspectiva crítica, que se torna relevante aventar, é a que trata sobre as 

dimensões de dominação e emancipação dos sujeitos no contexto das organizações do 

conhecimento. É preciso que se avalie até que ponto, as práticas de Gestão do Conhecimento 

não estão servindo de instrumento de dominação e controle. Isto porque, o desenvolvimento 

da Gestão do Conhecimento nas organizações vem ocorrendo, muito mais sob base 

funcionalista, na qual o conhecimento é visto como algo a ser transplantado da mente das 

pessoas (conhecimento tácito), aperfeiçoado e codificado em forma de manuais e 



107 

 

procedimentos (conhecimento explícito), que venham a se tornar regras e padrões para 

direcionamento das práticas laborais, segundo os interesses e objetivos da organização. 

(TELLES; TEIXEIRA, 2002; BEHR; NASCIMENTO, 2008). 

Identifica-se, neste contexto, um triplo risco que pode afetar o desempenho e a 

competitividade das organizações e, sobretudo, a identidade e a autonomia de seus membros. 

O primeiro é o de que o conhecimento venha a se tornar mais importante do que o próprio 

indivíduo que o detém e, tão logo o compartilhe, possa perder o seu “valor”, tornando-se 

“descartável”. Em decorrência, emergiria o segundo risco, pois uma vez que se sintam sob 

este tipo de ameaça, os indivíduos podem reduzir ou postergar a quantidade de conhecimento 

tácito a ser transferido para a organização, visando aumentar seu “prazo de utilidade”, com 

impacto direto sobre os processos de criatividade, inovação e aprendizagem organizacional. 

O terceiro risco possível diz respeito ao que chamamos de “culto aos iluminados”, ou 

seja, a supervalorização daqueles que detêm um maior número de certificações e títulos 

acadêmicos, mesmo que isto não represente, necessariamente, expertise, know-how, ou 

domínio de habilidades e competências diversificadas, que realmente atendam ou estejam 

alinhados aos fins estratégicos da organização, gerando tratamentos desiguais e 

discriminatórios, em termos de oportunidades e reconhecimento dentro da organização. 

Por fim, Vasconcelos (2001) levanta outro contributo à reflexão crítica sobre o papel e 

a importância do conhecimento nas organizações quando afirma que a alavancagem da 

criatividade, da criação de valor e da inovação está muito mais condicionada à habilidade de 

fazer perguntas, de reinterpretar as ambiguidades e à descoberta de potencialidades até então 

ignoradas, do que propriamente, na quantidade de informação e conhecimento que uma 

organização possa ter, ou no fato de gerir o conhecimento como um ativo. Em termos 

práticos, no dizer desse autor, a gestão do conhecimento que conduz às macro inovações, 

trata-se “[...] de uma atividade em busca de novas questões, não em busca de soluções para 

questões conhecidas [...]”. (VASCONCELOS, 2001, p. 102). 

No dizer de Behr e Nascimento (2008), o rápido desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação, os negócios globais, a mudança na natureza do trabalho focado no 

conhecimento, pressionando os trabalhadores por versatilidade adaptativa e acompanhamento 

contínuo dos avanços técnico-científicos, bem como os problemas ecológicos e ambientais 

espalhados pelo mundo, são elementos do atual contexto, que exige uma resposta por focos de 

pesquisa que privilegiem a emancipação dos indivíduos, tendo por fundamento a teoria 

crítica. Ante este cenário, torna-se imprescindível a adoção de modelos de criação e gestão do 
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conhecimento que possibilitem a prevalência da cidadania competitiva e da criatividade 

produtiva (ASSMANN, 2005), assunto que será foco da próxima seção. 

 

2.4 MODELOS DE CRIAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Um Modelo de Gestão do Conhecimento (MGC) pode ser considerado como a 

representação de uma estrutura existente ou planejada que é ou será usada como plano para 

moldar uma situação ou contexto para se atingir metas e objetivos, ajudando a embasar a 

forma como se pensa sobre algum assunto (RODRIGUEZ, 2001). Existem muitos modelos e 

arcabouços (frameworks) teóricos que buscam explicar como o conhecimento se estrutura 

dentro das organizações, cabendo aos gestores definirem qual o que melhor se adequa à 

cultura e aos orientadores estratégicos da organização que dirigem. Algumas empresas, 

inclusive, criaram modelos próprios de Gestão do Conhecimento, a exemplo da Petrobrás e da 

Vale. 

Independentemente do setor em que atuem, no processo de formalização de iniciativas 

de Gestão do Conhecimento ou de implementação de Modelos de Gestão do Conhecimento, 

as organizações devem, necessariamente, considerar as características dos seus ambientes no 

qual essas ações serão desenvolvidas, dentre as quais a cultura organizacional, o 

comportamento dos seus membros em relação à informação e ao conhecimento, a natureza do 

conhecimento e das forças que condicionam a sua criação.  

Os Modelos de Gestão do Conhecimento abordados neste trabalho foram selecionados 

por parâmetros baseados: na proeminência e expertise de seus autores na referida área, 

constatadas na revisão da literatura; no entendimento de que podem ser adotados em 

organizações de diferentes portes e natureza de negócios, inclusive organizações públicas; e 

na inter-relação e complementariedade existentes entre eles. 

Em linhas gerais, o que se pretendeu destacar a partir de cada modelo apresentado, são 

os fins e resultados a que se propõem a estrutura conceitual e operacional em que se sustenta, 

e os requisitos mínimos exigidos para a sua implantação. Ressalta-se, ainda, que esses 

modelos foram dispostos pelo ano de construção, do mais antigo para o mais recente, de 

modo a evidenciar a evolução conceitual, estrutural e metodológica sofrida nas formas de se 

gerir o conhecimento nas organizações, ao longo do tempo. 
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2.4.1 O Modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

O modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) tem por objetivo principal reunir o processo 

das informações que aumentem a capacidade criativa e inovadora das pessoas e instituições, 

fornecendo-lhes diretrizes e recomendações. Através de um conjunto de estratégias e 

processos objetivos, a adoção desse modelo possibilita à empresa: trabalhar com o 

conhecimento de forma coesa e integrada aos processos administrativos; identificar, capturar 

e alavancar o conhecimento a partir do seu compartilhamento; e empregar o conhecimento aos 

seus mercados, produtos, serviços e tecnologias. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de criação do conhecimento 

organizacional é alicerçado em duas dimensões: uma epistemológica e outra ontológica. A 

dimensão epistemológica evidencia que somente os indivíduos têm a capacidade de criar o 

conhecimento. A dimensão ontológica incorpora a interação entre o conhecimento tácito e o 

explícito. Os autores propõem quatro modelos específicos: um para criação do conhecimento 

a qual chamam de “Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional” e três voltados para 

o gerenciamento da criação do conhecimento, denominados de “Modelos Gerenciais de 

Criação do Conhecimento”. O Modelo da “Teoria da Criação do Conhecimento 

Organizacional” prevê cinco fases para o processo de criação do conhecimento, sendo elas:  

1) Compartilhamento do conhecimento tácito entre os indivíduos, para obtenção da 

confiança mútua. 

2) Criação de conceitos, a qual corresponde à externalização de um modelo mental 

tácito construído através do diálogo e da reflexão coletiva. 

3) Justificação dos conceitos, a partir da qual a empresa passa a filtrar informações, 

conceitos e conhecimento de maneira contínua, com foco no que lhe é relevante, em função 

de seus valores; e construção de um arquétipo ou protótipo (modelo), pelas pessoas que são 

representativas das diversas áreas da empresa, que possa mobilizar cooperação interpessoal e 

interdepartamental, viabilizando-o por meio de ferramentas e tecnologias. 

4) Construção de um arquétipo que pode tomar a forma de um protótipo (no caso de 

produtos), ou em um mecanismo operacional, quando o conceito se tratar de uma inovação 

abstrata, a exemplo de um novo valor corporativo ou uma estrutura organizacional. 

5) Nivelação do conhecimento a partir da difusão interativa do conhecimento que foi 

criado, justificado e transformado em modelo, dentro de toda a organização e entre 

organizações afiliadas, clientes, fornecedores, etc., uma vez que uma empresa criadora do 
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conhecimento opera em sistema aberto, no qual o conhecimento é constantemente permutado 

com o ambiente externo. 

No contexto dos “Modelos Gerenciais de Criação do Conhecimento”, são três os 

modelos propostos por Nonaka e Takeuchi (1997), sendo eles: top-down (os conteúdos são 

criados pela cúpula da empresa); bottom-up (os conceitos são criados pelos indivíduos 

inventores e empreendedores); e middle-up-down (os conceitos são construídos pelas equipes 

de trabalho). Na concepção dos autores (1997), as medidas necessárias para a conservação de 

um sistema de Gestão do Conhecimento dependem de como as pessoas estão utilizando a 

interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

 

2.4.2 Planos e Dimensões do Modelo de Terra (2001) 

 

No modelo de Terra (2001), sete dimensões devem ser integradas às práticas 

gerenciais, visando a Gestão do Conhecimento. Antes de tecermos comentários sobre cada 

uma dessas dimensões, demonstraremos, visualmente, na Figura 5, a estrutura dos planos e 

dimensões do Modelo de Gestão do Conhecimento de Terra (2001). 

 

Figura 5 – Planos e dimensões do modelo de gestão do conhecimento de Terra (2001) 
 

 

      Fonte: Adaptada pela autora (2014), a partir de Terra (2001, p. 83). 

 

No contexto do modelo de Terra (2001), a Dimensão 1 destaca o indispensável papel 

da alta administração na definição dos conhecimentos cruciais aos objetivos estratégicos da 

organização, nos quais os funcionários devem focar seus esforços de aprendizado. A 
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Dimensão 2 volta-se para o estabelecimento de uma cultura organizacional, segundo Terra 

(2001, p. 81), favorável à “[...] inovação, experimentação, aprendizado contínuo, e 

comprometida com os resultados de longo prazo e com a otimização de todas as áreas da 

empresa [...]”. Segundo Terra (2001), a cultura organizacional torna-se fundamental para o 

desenvolvimento estratégico, na medida em que se volta para a ação onde o erro é tolerado e 

está alicerçada em habilidades centrais e formação de alianças. 

Na Dimensão 3 de seu modelo, Terra (2001) destaca a necessidade da transição por 

parte das empresas, das tradicionais estruturas hierárquico-burocráticas, limitadoras dos 

processos de inovação, aprendizado e geração de novos conhecimentos, para as estruturas 

organizacionais e práticas de organização do trabalho baseadas no trabalho de equipes 

multidisciplinares, com alto grau de autonomia. 

Quanto à Dimensão 4, esta contempla as práticas e políticas de gestão de pessoas 

(recursos humanos) que devem favorecer as práticas de criação, aquisição, difusão e 

armazenamento de conhecimentos, capturados tanto no ambiente interno da empresa quanto 

no externo. Dentre essas práticas, o autor destaca: melhoria da capacidade de atrair e manter 

pessoas com habilidades, comportamentos e competências que agreguem valor aos estoques e 

fluxos de conhecimento da organização; estímulo aos comportamentos que se alinhem aos 

processos individual e coletivo de aprendizagem e que resguardem seus interesses estratégicos 

e de longo prazo (core competencies); adoção de planos de carreira e esquemas de 

remuneração cada vez mais associados à aquisição de competências e ao desempenho. 

A Dimensão 5, por sua vez, compreende a infraestrutura tecnológica para o suporte 

aos processos de geração, difusão e armazenamento de conhecimento na organização, 

estruturada a partir da construção e “[...] manutenção de um ambiente de elevada confiança, 

transparência e colaboração [...]” (TERRA, 2001, p. 83). Por fim, as Dimensões 6 e 7 

integram os esforços de avaliação e mensuração de resultados sob várias perspectivas, 

seguidos da devida comunicação por toda a organização, bem como as alianças a serem feitas 

com outras empresas e o estreitamento do relacionamento com os clientes.  

 

2.4.3 O Modelo de Probst, Raub e Romhardt (2002) 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002) apresentam seu modelo como uma estrutura de 

referência pragmática, simples e utilizável, que possibilita o mapeamento dos processos 

essenciais em Gestão do Conhecimento, bem como a identificação de áreas negligenciadas 
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que podem se tornar fontes de problemas, de modo a que os gestores possam influenciar os 

ativos intelectuais de suas organizações e orientar seu desenvolvimento. 

Em relação ao tratamento a ser dado ao conhecimento, este modelo está estruturado a 

partir de seis processos intimamente relacionados, a ponto da intervenção isolada em um, 

afetar os demais, sendo eles: identificação; aquisição; desenvolvimento; compartilhamento e 

distribuição; utilização; e retenção do conhecimento. Utilizamo-nos da Figura 6 para 

demonstrar a estrutura do Modelo de Gestão do Conhecimento de Probst, Raub e Romhardt 

(2002), a partir de seus elementos constitutivos. 

 

Figura 6 – Modelo de gestão do conhecimento de Probst, Raub e Romhardt (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

                    Fonte: Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 36). 

 

No processo de identificação do conhecimento a pergunta a ser respondida é: “[...] 

como posso conseguir transparência interna e externa do conhecimento existente?” 

(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 33). Segundo estes autores (2002), para que as 

organizações identifiquem o conhecimento externo, é preciso que analisem e descrevam o 

ambiente de conhecimento no qual estão inseridas, definindo quais habilidades, informações e 

dados internos e externos lhe são essenciais, de modo a amparar a tomada de decisões. 

Grande parte do conhecimento existente nas organizações é importada do seu 

ambiente externo, como resultado das relações com clientes, fornecedores, concorrentes e 

parceiros, afirmam os autores (2002), incluindo a contratação de especialistas para 

desenvolverem o conhecimento que não conseguem criar por si mesmas. A pergunta a ser 

respondida no processo de aquisição do conhecimento é: “[...] que formas de especialização 

devemos trazer de fora?”. (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 33). 
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O desenvolvimento do conhecimento se dá, no entendimento de Probst, Raub e 

Romhardt (2002, p. 34), a partir “[...] da geração de novas habilidades, novos produtos, ideias 

melhores e processos mais eficientes”, visando à produção de capacidades que ainda não se 

encontram presentes na organização. Esses esforços devem oportunizar aos administradores 

responderem à pergunta “[...] como podemos criar novas especializações?”. (PROBST; 

RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 34). 

De modo a que toda a organização possa utilizar informações, dados e experiências 

que já se encontram no seu ambiente interno, é preciso que ocorra o compartilhamento e a 

distribuição do conhecimento, sob o direcionamento de reflexões, tais como: “[...] como 

podemos levar o conhecimento ao lugar correto? [...]. [...] Quem deve saber quanto sobre o 

quê, ou ser capaz de fazer o quê e em que nível? Como podemos facilitar o compartilhamento 

e a distribuição do conhecimento?”. (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 34). 

Os esforços para que o conhecimento existente na organização seja efetiva e 

produtivamente aplicado em seu benefício, devem ganhar um alto grau de prioridade para os 

seus gestores, pois, mesmo que tenha sido identificado e distribuído com sucesso, isso não 

garante que será utilizado nas suas atividades estratégicas ou de rotinas. “[...] como podemos 

garantir que o conhecimento seja aplicado?” é a pergunta a ser feita na busca de estratégias 

que assegurem a plena utilização das habilidades e ativos de conhecimento pelos membros da 

organização. (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 35). 

Norteado pelo questionamento “[...] como podemos ter certeza de que não o 

perderemos?” (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 35), o último processo desse 

modelo consiste na construção de uma memória organizacional, por meio da criteriosa 

seleção, armazenamento e atualização sistemática de conhecimento que tenha potencial valor 

futuro, sob o risco de que se perca, ou seja, inadvertidamente descartado.  

Tendo em vista que os processos de Gestão do Conhecimento devem ser inseridos 

numa estratégia global, de modo a se tornarem um Sistema de Gestão do Conhecimento, 

Probst, Raub e Romhardt (2002) propõem mais dois elementos construtivos ao seu modelo, 

sendo eles: objetivos do conhecimento e avaliação do conhecimento. O primeiro, objetivos ou 

metas do conhecimento, estabelecem as habilidades a serem desenvolvidas e em que níveis. 

Essas metas podem ser: normativas (criam padrões para a partilha e desenvolvimento do 

conhecimento); estratégicas (definem o conhecimento essencial da organização, para o 

presente, com projeção para o futuro); e operacionais (oportunizam a implementação da 

Gestão do Conhecimento). 
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O processo de avaliação do conhecimento integra as ações e métodos que possibilitem 

às organizações, medirem a qualidade do seu conhecimento normativo, estratégico e 

operacional, visando ajuste e redirecionamento eficazes do procedimento de Gestão do 

Conhecimento em longo prazo.  

 

2.4.4 O Modelo Conceitual de Gestão do Conhecimento Científico no Contexto 

Acadêmico de Leite (2006) 

 

Uma vez que o foco deste estudo foi diagnosticar a Gestão do Conhecimento numa 

Instituição Federal de Ensino Superior e Tecnológico, consideramos oportuno apresentar um 

modelo de Gestão do Conhecimento mais adequado às especificidades dessas organizações, 

especialmente no que concerne à natureza do conhecimento por elas criado, à cultura que 

envolve os seus membros e o comportamento destes em relação à informação e ao 

conhecimento. Este modelo refere-se ao proposto por Leite (2006), a partir de estudo 

desenvolvido em uma universidade federal brasileira, por meio do qual fez uma análise e 

propôs um modelo conceitual de Gestão do Conhecimento Científico (GCC) para o ambiente 

acadêmico, tendo por base os processos de comunicação científica. 

Conforme Leite (2006, p. 136), os 15 pesquisadores docentes da instituição, 

envolvidos na pesquisa, foram selecionados com base nos seguintes critérios: “[...] ser líder de 

grupo de pesquisa produtivo; ter produção científica recente; orientar mestrado e doutorado; 

ter envolvimento com o ensino em nível de graduação e pós-graduação”. Os principais 

elementos constitutivos desse estudo foram as comunidades científicas, a comunidade 

acadêmica, a comunicação científica, a cultura científica e organizacional e a gestão do 

conhecimento científico. 

Para fins do seu estudo, o autor (2006) adotou as seguintes definições: 

 

 Conhecimento científico: 

 

[...] conjunto de saberes baseados na experiência, proveniente das atividades de 

pesquisa, e na informação científica, natural do ambiente acadêmico, contextual e 

relacional, composto de duas vertentes: a tácita, própria do indivíduo, proveniente da 

experiência, relacionada às habilidades e competências, parte de sua estrutura 

cognitiva, portanto, subjetiva; e a explícita (ou codificada), externa ao indivíduo 

(informação), proveniente da externalização do conhecimento tácito. (LEITE, 2006, 

p. 48). 
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 Conhecimento científico tácito: 

 

[...] conhecimento ou habilidade que pode ser passada entre cientistas por contatos 

pessoais, mas não pode ser exposto ou passado em fórmulas, diagramas, descrições 

verbais ou instruções para ação. Relaciona-se [...] às habilidades, experiências, e 

competência de um pesquisador, empregado no desenvolvimento de suas atividades 

científicas e difícil de ser comunicado formalmente [...]. (LEITE, 2006, p. 48-51). 

 

 Conhecimento científico explícito: 

 

[...] refere-se a toda forma e conhecimento científico codificado, facilmente 

estruturável e que tem possibilidade de ser transferido ou veiculado por sistemas ou 

meios formais de comunicação científica. Compreende, então, todas as formas de 

literatura científica, avaliadas ou não. (LEITE, 2006, p. 49). 

 

 Comunidades científicas:  

 

[...] podem ser entendidas como o agrupamento de pares que compartilham um 

tópico de estudo, desenvolvem pesquisas e dominam um campo desconhecimento 

específico, em nível internacional. (LEITE, 2006, p. 195). 

 

 Comunidade acadêmica: 

 

[...] diz respeito ao agrupamento de membros de uma instituição acadêmica 

envolvidos com atividades de ensino e pesquisa, constituindo os seus recursos 

humanos para a pesquisa, compartilhando ou não interesses comuns em seus tópicos 

de estudo. No entanto, pertencem individualmente a grupos de interesse em tópicos 

específicos, sem limites geográficos, denominados comunidades científicas. 

(LEITE, 2006, p. 195). 

 

 Comunicação científica: 

 

[...] constitui, portanto, um processo que proporciona os meios de interação social 

entre os membros de comunidades científicas, possibilitando a criação, 

compartilhamento, utilização de conhecimento, e, consequentemente, o avanço da 

ciência. (LEITE, 2006, p. 195). 

 

 Cultura científica: 

 

[...] está relacionada às normas, valores, forças, costumes e pressuposições 

consensual e socialmente compartilhados em comunidades científicas em seu 

sentido mais amplo – pesquisadores de todas as áreas do conhecimento –, que 

influenciam e orientam a dinâmica das interações entre eles e a prática científica. 

Por consequência, condicionam a produção do conhecimento científico. (LEITE, 

2006, p. 196). 

 

A gestão do conhecimento científico ocorre no âmbito acadêmico, a partir de um 

constante e intenso compartilhamento de conhecimento, conforme os interesses específicos 
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dos pesquisadores integrados em comunidades científicas, dentro e fora de suas comunidades 

acadêmicas. A partir dos resultados desse estudo, Leite (2006) identificou os elementos que 

constituem o processo de Gestão do Conhecimento Científico na esfera da universidade, os 

quais compuseram o seu modelo, sendo eles: identificação (mapeamento), aquisição, 

organização/armazenagem, compartilhamento e a criação do conhecimento. 

No Quadro 5, apresentou-se, resumidamente, a correlação proposta pelo autor, entre os 

elementos ou processos de gestão do conhecimento e a forma como são 

comunicados/explicitados nas instituições acadêmicas. 

 

Quadro 5 – Similaridades entre processos de gestão do conhecimento e a comunicação científica 
 

GESTÃO DO CONHECIMENTO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

IDENTIFICAÇÃO: Mapeamento do conhecimento. Levantamento de informações e conhecimentos que 

são criados e usados no ambiente da organização. Identificação de competências críticas para o sucesso da 

organização. Ocorre a partir de levantamentos bibliográficos realizados por pesquisadores. 

CAPTURA/AQUISIÇÃO: Processo de aquisição de informação, conhecimento, experiências e habilidades 

que serão necessárias para proporcionar a criação e a manutenção das competências essenciais e áreas do 

conhecimento identificadas e mapeadas. Relacionado também à importação de uma parte de conhecimento 

de fontes externas à organização, como o conhecimento proveniente das relações com os clientes, 

fornecedores, concorrentes, parceiros e outros. Constitui-se pelo conhecimento constantemente capturado por 

pesquisadores de alto nível, tanto formalmente (principais periódicos, repositórios, livros, etc.) quanto 

informalmente (conferências nacionais e internacionais, visitas a outras instituições, etc.). Ocorre também, a 

partir da aquisição de livros, periódicos e outros documentos científicos por parte das bibliotecas acadêmicas 

e universitárias. 

VALIDAÇÃO: Atividade com o fim de filtrar o conhecimento, avaliar sua qualidade e confiabilidade, bem 

como sintetizá-lo para fins de aplicação em outro momento. O conhecimento é avaliado e validado 

formalmente pelo sistema de avaliação, pelos pares e pelo processo editorial. O próprio sistema científico se 

encarrega, naturalmente, em manter padrões de qualidade e confiabilidade ao conhecimento científico 

produzido e compartilhado. 

ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAGEM: Tem por objetivo a garantia da recuperação rápida, fácil e correta 

do conhecimento por meio de sistemas efetivos. As etapas desse processo compreendem a classificação do 

conhecimento validado; definição da arquitetura de tecnologias a serem utilizadas; criação e gerenciamento 

de bancos de dados, informações e conhecimentos. As bibliotecas são as principais instâncias onde os 

registros do conhecimento científico são organizados e armazenados. Com o desenvolvimento e aplicação de 

tecnologias de comunicação alternativas utilizam-se também os repositórios institucionais, repositórios 

temáticos e periódicos científicos eletrônicos. 

COMPARTILHAMENTO: Diz respeito ao processo de compartilhamento e disseminação do 

conhecimento que já está na organização, de forma seletiva, junto ao maior número de usuários possível, em 

tempo hábil e local apropriado, pela utilização de tecnologias. O compartilhamento formal ocorre por meio 

de livros, periódicos científicos, relatórios de pesquisa, anais de conferências, teses, dissertações e outros. 

Informalmente o conhecimento é compartilhado por meio de atividades de ensino (graduação e pós-

graduação), reuniões de grupos de pesquisa, reuniões de orientação de alunos de doutorado, mestrado e 

iniciação científica, conferências, seminários, ambientes de aprendizagem não presencial e outros. 

CRIAÇÃO: Relacionado à criação de novas habilidades, novos produtos, ideias melhores e processos mais 

eficientes. Inclui esforços propositados para criar capacidades ainda não presentes na organização. Envolve 

as seguintes dimensões: a aprendizagem, externalização, lições aprendidas, criatividade, pesquisa, 

experimentação, descoberta e inovação. O processo de criação do conhecimento científico dá-se por meio da 

realização de pesquisas científicas, geralmente realizadas em grupos de pesquisa. Também é criado por meio 

da formação de pesquisadores em nível de pós-graduação. Neste sentido, os programas de pós-graduação 

constituem a principal fonte de criação do conhecimento, capacidades, competências e habilidades 

relacionadas à ciência. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), de Leite (2006, p. 149 - 150). 
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O modelo de Leite (2006) fundamenta-se no pressuposto de que a Gestão do 

Conhecimento em comunidades acadêmicas, notadamente em universidades, é largamente 

impactada pela cultura científica/organizacional, que por sua vez, influencia e é influenciada 

elos processos de comunicação científica. Por meio de seus pesquisadores, e a partir dos 

processos de comunicação, a comunidade acadêmica interage com as comunidades 

científicas, que atuam como canais de entrada do conhecimento que abastece pesquisadores e 

a própria organização. Leite (2006) oferece-nos um mapa da estrutura de seu modelo de 

Gestão do Conhecimento Científico, o qual pode ser visto na Figura 7 a seguir apresentada. 

 

Figura 7 – O modelo conceitual de gestão do conhecimento científico no contexto acadêmico de Leite (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Leite (2006, p. 194). 

 

Dentre as principais conclusões extraídas por Leite (2006), a partir dos resultados do 

seu estudo, ressaltou-se o entendimento de que as práticas relacionadas à criação, 

disseminação e uso do conhecimento científico, desenvolvidas nas universidades ao longo de 

sua existência, ainda demandam uma sistematização adequada que possibilite o máximo de 

aproveitamento dos recursos empregados e do conhecimento produzido. 

Neste sentido, o referido autor (2006) defende, em consonância com o que também se 

comprovou na literatura revisada e na realização deste estudo, que a Gestão do Conhecimento 

pode contribuir para a maximização dos ativos tangíveis e intangíveis baseados em 
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conhecimento, e para a efetividade da comunicação que a comunidade acadêmica estabelece 

com seus públicos internos e externos. Salienta-se que os repositórios institucionais foram 

apontados pelo autor como ferramentas apropriadas à Gestão do Conhecimento Científico, na 

medida em que agilizam e potencializam os processos de comunicação e de identificação, 

aquisição, organização/armazenagem, compartilhamento, e criação do conhecimento 

científico, tácito e explícito. 

Tendo sido o tema de investigação deste estudo o diagnóstico ou avaliação da gestão 

do conhecimento no contexto organizacional, considerou-se importante abordar, numa seção 

específica, sobre qual a importância para uma organização avaliar seus ativos intangíveis, 

dentre eles o conhecimento, identificando o que elas sabem e de quais conhecimentos já 

dispõem e como o gerenciam, e quais os gaps existentes nesse processo de Gestão do 

Conhecimento, à luz do pensamento de Freire e Horton (2003, p. 28), quando afirmam que: 

 

[...] ao ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez 

velho e „se dispõe‟ a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão 

fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e 

aptos à produção do conhecimento ainda não existente. (FREIRE; HORTON, 2003, 

p. 28). 
 

Por conseguinte, far-se-á uma abordagem sobre o assunto na próxima unidade, a partir 

de três vertentes: avaliação de ativos intangíveis, avaliação da aprendizagem organizacional e 

avaliação da Gestão do Conhecimento. Tais vertentes, apesar de estarem inter-relacionadas e 

em processo de retroalimentação, conservam, no entanto, peculiaridades conceituais e 

metodológicas que justificam a abordagem distinta, resguardando-se a interdependência. Vale 

também esclarecer que os termos “avaliação” e “diagnóstico”, neste estudo, têm significação 

análoga, na medida em que não se encontrou na literatura, diferenças de conceituação 

acentuadas que exigisse registrá-las, estando, portanto, todos os dois termos, relacionados à 

análise, investigação e medição. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NO CONTEXTO DA APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Em linhas gerais, a avaliação/diagnóstico pode ser considerada como um mecanismo 

para exame e medição sistemáticos do mérito, do valor, da eficiência e da eficácia do que se 

quer avaliar, sobretudo no que diz respeito aos resultados e objetivos alcançados, de forma a 

corrigir erros e deficiências que venham a ser identificados (EDELENBOS; BUUREN, 2005; 
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FILEMON; URIARTE, 2008). No contexto das organizações, a avaliação pode gerar 

aprendizagem organizacional, na medida em que estas queiram utilizá-la como recurso de 

feedback, visando o aperfeiçoamento ou a mudança na sua forma de agir, expandindo a 

capacidade de aprender a aprender. 

O cenário organizacional vigente tem deixado claro, que o núcleo da chamada 

economia de conhecimento é constituído, em grande parte, pelo investimento em capital 

humano, bem como em tecnologia da informação. Ativos físicos, como por exemplo, 

estoques, fábricas, máquinas e equipamentos foram comoditizados e perderam espaço e 

importância em termos de competitividade para os ativos ditos intangíveis (ASSMANN, 

2005). Sveiby (1998) considera que o diagnóstico dos ativos abstratos deve ser feito para que 

a gerência possa identificá-los, monitorar o seu progresso e tomar medidas corretivas quando 

necessário, no entanto, dada a sua intangibilidade, os principais autores têm divergido quanto 

à possibilidade da mensuração do conhecimento ou do capital intelectual.  

 

2.5.1 Avaliação de Ativos Intangíveis 

 

A primeira iniciativa reconhecida em medir o conhecimento se deu por volta de 1990, 

na Skandia, um conglomerado financeiro sueco. Seu vice-presidente, Leif Edvinsson, também 

foi o primeiro executivo do mundo a ser nomeado “Diretor de Capital Intelectual”, fazendo 

uso em sua empresa, dos conceitos, indicadores e formas de mensuração do capital 

intelectual. Em coautoria com Michael Malone, Edvinsson publicou o livro “Capital 

Intelectual: descobrindo o valor real de sua empresa pela identificação de seus valores 

internos” (1998), no qual evidenciaram que a mensuração de fatores dinâmicos ocultos que 

alicerçam a empresa, cuja parte visível são os produtos, serviços e infraestrutura, assumem 

tipicamente duas formas, quais sejam:  

 Capital humano, que engloba conhecimento, experiência, poder de inovação, 

habilidades e competências dos colaboradores, bem como os valores, a cultura e 

filosofia da empresa. 

 Capital estrutural, integrado pelos sistemas de informação, bancos de dados, 

propriedade intelectual (marcas e patentes), fluxos operacionais, programas e 

técnicas que aumentam e ampliam a eficiência da produção ou a prestação de 

serviços e o capital de clientes (relacionamento de uma empresa com seus 

clientes). 
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Entendimento similar tem Sveiby (1998) quando afirma que os principais ativos 

invisíveis de uma organização são a competência do funcionário (relacionada à sua 

escolaridade, experiência e capacidade de resolver problemas práticos); a estrutura interna 

(consiste nas patentes, conceitos e modelos); e a estrutura externa (relações com os clientes e 

fornecedores e a imagem da organização). Stewart (2002), por sua vez, apresenta capital 

intelectual como sendo a soma de todos os conhecimentos dos colaboradores da empresa 

capaz de criar valor e, consequentemente, riqueza, sendo o papel da organização gerenciar e 

zelar por esses ativos e recursos intelectuais, dos quais depende para a sua sobrevivência. 

Na concepção de Batista (2011), o capital intelectual de uma organização constitui-se 

por meio dos seus ativos de mercado, a exemplo de marca, clientes e lealdade dos clientes; 

ativos humanos, integrado, entre outros, pela expertise, criatividade, conhecimento e 

habilidade para resolver problemas dos seus membros; ativos de propriedade intelectual, tais 

como know-how, patentes, etc.; e por seus ativos de infraestrutura, que são as suas 

tecnologias, sistemas de informação, banco de dados, métodos gerenciais, etc. 

Contrariando o entendimento de que avaliação de ativos intangíveis deve ser uma 

preocupação de empresas que visam à produtividade e o lucro, Lima e Ferreira (2012) 

identificaram, em estudo recente, que a gestão do capital intelectual tornou-se tema crucial 

também para as instituições de ensino, sobretudo em função da acentuada evasão que vem se 

processando na última década, de docentes e técnicos de alta qualificação, dos seus quadros 

de pessoal, gerando considerável perda, principalmente, no que diz respeito a redes de 

contatos e de know-how, provenientes da experiência e do aprendizado desenvolvidos por 

esses profissionais em programas de qualificação oferecidos por suas organizações.  

Com base em seu estudo, os autores (2012) afirmam que essas organizações precisarão 

adotar estratégias baseadas em gestão do capital intelectual, entre outras, que permitam a 

atração e retenção de profissionais do conhecimento, e promovam a criação de um ambiente 

aberto e flexível para a aprendizagem e a Gestão do Conhecimento. Vale ressaltar que a 

pesquisa de Lima e Ferreira (2012) apresenta diferentes casos de instituições de ensino, 

públicas e privadas, que já desenvolvem ações bem sucedidas voltadas para a avaliação e 

aumento do seu capital intelectual. 

Apesar da falta de consenso entre os estudiosos do assunto sobre a possibilidade de 

medição do capital intelectual, Batista (2011, p. 26) resume, de forma objetiva, o 

entendimento dos autores que afirmam ser possível avaliar o nível de maturidade de uma 

organização, compreendido pela sua capacidade e nível de preparação “[...] em utilizar de 

forma adequada seus ativos intelectuais ou capital intelectual [...]”. A partir deste 
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entendimento, diferentes métodos de avaliação dos resultados e do valor de uma organização, 

que também adotam indicadores não financeiros ou intangíveis, surgem em escala crescente 

no mundo corporativo, dentre os quais sintetizamos alguns, em função da grande 

receptividade e impactos positivos provocados.  

Inicialmente, destacamos o Modelo Skandia, de Edvinsson e Malone (1998), que se 

propõe a demonstrar como o capital humano, combinado com o capital do cliente, os 

processos internos e a capacidade da empresa de inovar, agregam valor financeiro para a 

empresa. Dentre os indicadores relacionados ao capital intelectual, avalia parâmetros tais 

como: disseminação do trabalho em times; rotatividade entre diferentes postos de trabalho; 

gerenciamento de competências; programas de treinamento e formação de pessoas; sistemas 

de informação, etc. É considerado um método dinâmico, abrangente, conjugando e 

interagindo indicadores financeiros e não financeiros, no entanto, esses indicadores 

apresentam um alto grau de subjetividade, exigindo atualização constante. 

Sveiby (1998) configurou o Monitor de Ativos Intangíveis, que avalia a organização a 

partir de três indicadores-chave: estrutura interna (patentes, sistemas administrativos e 

sistemas de computadores); estrutura externa (relações com os clientes e fornecedores, marcas 

e a reputação da empresa); e as competências individuais (capacidade para criar ativos 

tangíveis e intangíveis). Os quesitos crescimento, renovação, eficiência e estabilidade são 

relacionados a cada uma destas perspectivas, de acordo com as prioridades estratégicas da 

organização. É cogitado como um mecanismo simples e de fácil interpretação. Segundo a 

literatura, no entanto, mostra-se limitado por não utilizar dados financeiros. 

Outro método renomado trata-se do Balanced Scorecard (BSC), de Kaplan e Norton, 

(1997), o qual dentre os aspectos em que avalia a organização, contempla a medição do 

conhecimento e da sua capacidade de aprendizagem, em correlação com seus esforços 

estratégicos. De um modo geral, o BSC analisa a estratégia da empresa, investigando a 

situação atual e futura da performance do negócio, com foco no seu ambiente interno e 

externo, procurando equilibrar objetivos de curto, médio e longo prazo, utilizando-se de 

indicadores financeiros e não financeiros, a partir de quatro perspectivas integradas, sendo 

elas: 

1) Perspectiva do cliente. Descreve as formas nas quais o valor deve ser criado para 

os clientes, como a demanda do cliente por esse valor deve ser satisfeita e o motivo 

pelo qual o cliente vai querer pagar por ele.  

2) Perspectiva do processo interno de negócio. Compreende as diversas atividades 

empreendidas dentro da organização, visando desde a identificação das 
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necessidades até à satisfação dos clientes. Abrange os processos de inovação 

(criação de produtos e serviços), operacional (produção e comercialização) e de 

serviços pós-venda (suporte ao consumidor após as vendas). Para Kaplan e Norton 

(1997) a melhoria dos processos internos no presente, é um indicador- chave do 

sucesso financeiro no futuro. 

3) Perspectiva do aprendizado e crescimento. Identifica as capacidades de que a 

empresa deve dispor para implementar processos internos capazes de criar valor 

para clientes e acionistas. Para tanto, avalia a infraestrutura necessária para 

propiciar o crescimento e melhorias em longo prazo, a partir de três fatores 

prioritários: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. Os principais 

indicadores adotados avaliam os funcionários a partir de parâmetros, como nível 

de satisfação, rotatividade, lucratividade por funcionário, capacitação e 

treinamento, e nível de participação com sugestões para redução de custos ou 

aumento de receitas. 

4) Perspectiva financeira. Permite medir e avaliar resultados (lucros) que o negócio 

proporciona e necessita para seu crescimento e desenvolvimento, assim como, para 

satisfação dos seus acionistas, a partir da estratégia adotada. Entre os indicadores 

financeiros utilizados constam: o retorno sobre o investimento (ROI); valor 

econômico agregado; lucratividade; aumento de receitas; redução de custos e 

outros objetivos de natureza financeira que estejam alinhados com a estratégia.  

Segundo o entendimento de Terra (2003a), o ponto fraco do BSC está na sua 

perspectiva “Aprendizado e Crescimento”, tendo em vista que os indicadores aí adotados são 

pouco flexíveis e os exemplos apresentados por Kaplan e Norton (1997) não revelam o 

dinamismo tão necessário à Gestão do Conhecimento. Considerando-se a sua evidente 

conexão com a estrutura de conhecimento das organizações e as práticas de avaliação por elas 

adotadas, trataremos, na unidade seguinte, sobre a importância e os mecanismos que vêm 

sendo adotados para a avaliação da aprendizagem organizacional. 

 

2.5.2 Avaliação da Aprendizagem Organizacional 

 

Com a passagem do paradigma do treinamento para o paradigma do aprendizado, é 

preciso que as organizações definam as competências e as habilidades que cada área ou 

colaborador precisa desenvolver, em consonância com sua missão, valores essenciais e 
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estratégias. Outro desafio será avaliar, de maneira mais holística, os resultados dos 

investimentos em aprendizagem. (TERRA, 2001). 

No entanto, de que forma uma organização poderá saber se o aprendizado, na verdade, 

está ocorrendo? Como reconhecer se o aprendizado ocorreu ou não em cada indivíduo, e se 

esses aprendizados individuais foram aplicados para benefício da organização? Identificar e 

descrever os mecanismos de aprendizagem existentes e praticados, avaliar a capacidade de 

aprendizagem por meio de instrumentos "quantificáveis", utilizar abordagens mais diretas, 

buscando feedback junto aos colaboradores sobre suas percepções em relação o valor do 

aprendizado, são algumas formas dentre as diversas adotadas pelas organizações para 

investigarem e medir a eficácia e a eficiência dos seus processos de aprendizagem, sobretudo 

pelo fato da estreita relação entre aprendizagem e capacidade competitiva. 

Edelenbos e Buurem (2005) adotam uma concepção interessante sobre avaliação, 

quando afirmam que a avaliação relaciona-se à prática e pode ser considerada um processo no 

qual se acumulam experiências. Em outras palavras, a avaliação utilizada para examinar o 

valor, os impactos e resultados alcançados na organização pela aprendizagem, pode ser 

entendida, ela mesma, como um processo contínuo de aprendizagem. Neste sentido, Senge et 

al.(2000) indicam algumas diretivas de avaliação dos resultados da aprendizagem 

organizacional, dentre elas: que o aprender seja entendido como a capacidade de conseguir os 

resultados realmente desejados, sobretudo no sentido de autoaprimoramento; que a 

organização seja vista como o resultado social do pensar e interagir dos seus membros; que 

aprender em organizações compreenda o exame contínuo da experiência, de modo a que esta 

possa ser transformada em conhecimento, acessível a toda a organização e pertinente aos seus 

objetivos maiores. 

Torres, Preskill e Piontek (1996) definem alguns pressupostos básicos a serem 

considerados pelas organizações, nos processos de avaliação da aprendizagem organizacional, 

sendo eles: uso de feedback sobre os processos e de resultados da avaliação para agir e 

promover mudanças; integração de fatores organizacionais que levam ao sucesso (ou não) de 

um programa ou projeto, como cultura organizacional, sistemas e estruturas, liderança e 

comunicação; e alinhamento de valores, atitudes e percepções entre membros da organização. 

Constatou-se, assim, que as organizações necessitam de mecanismos de 

retroalimentação adequados para verificarem os resultados de suas ações, podendo a avaliação 

ser considerada como um dos mais importantes, na medida em que detecta erros na sua forma 

de agir, como também indica formas de correção, tendo em vista a melhoria do desempenho e 

da aprendizagem organizacionais. 
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Utilizando-se os conceitos de aprendizagem por circuito simples e por circuito duplo 

de Morgan (1996) e Argyris e Schön (1996), já analisados em tópicos anteriores, pode-se 

dizer que a avaliação gera aprendizado pelo primeiro formato, quando em sua decorrência, a 

organização promove mudança na forma de agir, para melhorar seu desempenho, mantendo a 

estrutura de conhecimento dominante. Por outro lado, se utilizar as informações geradas no 

processo avaliativo para mudar objetivos, normas e padrões de comportamento, ela estará 

realizando a aprendizagem de circuito duplo. Neste sentido, não há dúvidas de que existe uma 

clara conexão entre as práticas de avaliação adotadas na organização, a maneira como seus 

resultados são aplicados, e entre sua estrutura de conhecimento, ou seja, a dinâmica das suas 

diferentes atividades de aprendizagem. 

Vale salientar, ainda, o entendimento de Terra (2003a), de que não se pode confundir 

mensuração do capital intelectual com Gestão do Conhecimento, no entanto, à medida que as 

empresas se engajam no processo de contabilização do capital intelectual, elas passam a 

questionar processos de trabalho, cultura, estratégias de comunicação, emprego de sistemas de 

informação e políticas de gestão de pessoas, o que as levará a desenvolverem práticas mais 

conducentes ao aprendizado, à criatividade, inovação e geração de conhecimento 

organizacional.  

No que concerne à Gestão do Conhecimento, reputa-se como pacífico o entendimento 

entre os autores, de que cada organização deve desenvolver sua própria estratégia de GC 

baseada em um diagnóstico e no entendimento de quais conhecimentos são críticos para seu 

sucesso. Uma vez que a GC envolve a coordenação de indivíduos que criam, compartilham, 

organizam e aplicam conhecimentos, a medição da GC envolve a detecção e documentação 

das relações de causalidade entre a aplicação de conhecimento e sua criação e 

compartilhamento. Este será o próximo tema a ser abordado. 

 

2.5.3 Avaliação da Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 

Um diagnóstico de Gestão do Conhecimento deve apresentar um quadro dos recursos 

de conhecimento da organização e identificar suas virtudes e fraquezas, que possam servir de 

base para a construção de um plano que aumente sua maturidade nos processos de criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento, ou possibilite a revisão e 

aperfeiçoamento do plano já existente. (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002; FONSECA, 

2006; BATISTA, 2012; FONSECA; FRESNEDA, 2013). Nas palavras de Fonseca e Fresneda 

(2013, p. 6), 
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Uma avaliação da Gestão do Conhecimento em uma organização deve 

fundamentalmente buscar quantificar a capacidade da organização em alavancar 

informação, conhecimento, experiências e intuição entre suas pessoas, processos e 

sistema, a fim de atingir seus objetivos e gerar valor. (FONSECA; FRESNEDA 

2013, p. 6). 

 

Convém ressaltar que a avaliação da Gestão do Conhecimento, para que realmente 

cumpra os seus fins, precisa ocorrer regularmente, de forma sistemática e planejada, tendo em 

vista que a medição circunstancial e isolada, pode conduzir a organização a erros e equívocos 

na tomada de decisão, com impacto negativo, sobretudo nas estratégias de longo prazo. 

No contexto das organizações públicas, Batista (2006) defende que a implementação 

das práticas de Gestão do Conhecimento tem como objetivo final, a melhoria dos processos 

fins da organização, em consonância com os seus objetivos estratégicos, sendo fundamental, 

portanto, diagnosticar estágios iniciais das práticas de GC, como de igual modo, utilizar 

indicadores para avaliar e medir o impacto da GC sobre o desempenho dos processos de 

trabalho, cujo principal resultado de sua melhoria deve ser a elevação do nível de qualidade, 

eficácia e eficiência da prestação de serviços aos clientes-usuários.  

Estando o conhecimento entre os ativos intangíveis, a sua avaliação, portanto, se 

reveste de grande complexidade, sobretudo quando se trata da medição do conhecimento 

tácito. Contudo, diferentes recursos estão disponíveis para a avaliação de ativos baseados em 

conhecimento e capital intelectual, incluindo os que foram apresentados neste estudo, como 

úteis à avaliação da aprendizagem organizacional. 

Papa (2008), em ampla revisão da literatura, identificou vários métodos específicos de 

medição da Gestão do Conhecimento, dentre os quais destacamos o Knowledge Management 

Assessment Tool (KMAT); o Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC) e o 

Organizational Knowledge Assessment (OKA). Faremos uma descrição resumida dos dois 

primeiros modelos, dedicando, no entanto, uma seção isolada para análise do OKA, tendo em 

vista ter sido o método adotado neste estudo. 

Segundo Papa (2008), o KMAT foi desenvolvido em 1996, como resultado da parceria 

entre duas grandes empresas de consultoria americanas, Arthur Andersen e American 

Productivity Quality Center. Seu objetivo é auxiliar as organizações que desejam fazer uma 

avaliação inicial consistente de como gerencia o conhecimento, utilizando quatro indicadores 

de medição: liderança, cultura, tecnologia e medição de processos. 

No contexto da liderança são avaliadas a estratégia e a definição de negócio da 

organização. Busca-se saber, sobre a cultura organizacional, se é facilitadora da aprendizagem 

e da inovação, aumentando os valores para seus clientes. A infraestrutura tecnológica é 
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avaliada com base na sua eficácia para integrar e melhorar a comunicação interna, bem como 

na gestão dos processos de captura, armazenagem e disseminação do conhecimento. Quanto 

às práticas adotadas para medição de seus processos, o método investiga a forma como a 

organização quantifica o seu capital intelectual e os recursos que disponibiliza para o seu 

desenvolvimento. 

O Diagnóstico da Gestão do Conhecimento tem como finalidade a avaliação 

qualitativa e subjetiva das atividades de GC, de modo a embasar a estruturação dos seus 

processos nas organizações. O processo de medição se dá a partir de sete seções, que 

possibilitam investigar como a organização utiliza o conhecimento para atendimento de suas 

demandas táticas (rotinas) e estratégicas (aproveitamento das oportunidades de mercado). 

Essas seções serão a seguir explicitadas, a partir de uma exposição resumida de suas 

finalidades.  

 Seção 1 - Obtenha. Obter significa identificar as necessidades de informação e 

conhecimento e os meios para adquiri-los, internamente ou de fontes selecionadas. 

 Seção 2 - Use. Avalia a capacidade da empresa em utilizar o conhecimento para 

criar valor para si e seus stakeholders; procura formatar a estrutura organizacional 

para melhoria dos processos de comunicação e fluxos de conhecimento. 

 Seção 3 - Aprenda. Investiga a aprendizagem no plano individual e organizacional, 

visando à melhoria do capital intelectual da organização. 

 Seção 4 - Contribua. Avalia como ocorre a transferência de conhecimento do 

indivíduo para a organização (mecanismos; barreiras; estímulos; benefícios 

mútuos, indivíduo e organização; metodologias e políticas de compartilhamento do 

conhecimento). 

 Seção 5 - Avalie. Nesta seção, verifica-se se está ocorrendo aumento da base de 

conhecimento necessário para a realização da missão da organização, e quais os 

lucros obtidos com o investimento feito em capital intelectual. 

 Seção 6 - Construa e sustente. Busca assegurar se o conhecimento mantém a 

organização competitiva, por meio de atividades, tais como: canalização de 

recursos para criação e recuperação de conhecimento; integração e colaboração 

entre as unidades internas da organização; retenção de pessoas certas e necessárias; 

e fortalecimento do relacionamento com o cliente. 
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 Seção 7 - Despoje (descarte). Identificação das formas de conhecimento 

desnecessários ou inúteis aos fins da organização, e elaboração de um plano de 

descarte. 

No âmbito das organizações públicas reputou-se oportuno mencionar que o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) contempla, nas suas instruções 

para Avaliação da Gestão Pública (BRASIL, 2010, p. 56), alguns indicadores relativos à 

Gestão do Conhecimento, assim dispostos: 

 

A - Como o conhecimento é desenvolvido e compartilhado na organização? 1. 

Descrever as práticas existentes para identificação, tratamento e compartilhamento 

do conhecimento considerado relevante para a organização; 2. Descrever os métodos 

para identificar, desenvolver e incorporar novas tecnologias. B - Como o 

conhecimento é mantido e protegido? 1. Descrever, inclusive, os métodos 

empregados para atrair e reter especialistas. C - Como a organização assegura que a 

gestão do conhecimento seja utilizada para melhorar os seus processos, produtos e 

serviços? (BRASIL, 2010, p. 56). 

 

Outro método de larga utilização e comprovada eficácia para o diagnóstico da Gestão 

do Conhecimento trata-se do Organizational Knowledge Assessment (OKA), desenvolvido 

pelo Banco Mundial (FONSECA, 2006; FONSECA; FRESNEDA, 2013). Tendo em vista que 

o OKA foi o método adotado pela autora para fins desta pesquisa, considerou-se fundamental, 

fazer uma abordagem conceitual e metodológica sobre o referido método de forma distinta, 

conforme se verá na unidade em sequência. 

 

2.6 O MÉTODO ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE ASSESSMENT (OKA) 

 

O Banco Mundial entende que o conhecimento se tornou indispensável para o sucesso 

econômico dos países e organizações, por conseguinte a Gestão do Conhecimento passou a 

ser crítica para sustentar esse sucesso em longo prazo. Por conseguinte, o Instituto do Banco 

Mundial, o World Bank Institute (WBI) desenvolveu o método Organizational Knowledge 

Assessment (OKA), com o propósito de diagnosticar a capacidade das organizações em 

mobilizar informações, conhecimento e experiência no alcance de seus objetivos estratégicos 

e para agregar valor a produtos e serviços.   

No dizer de Fonseca (2006, p. 3), sua idealizadora, o Método OKA foi concebido para:  

 

[...] quantificar a capacidade e potencialidade que uma organização tem de ampliar 

seus ativos intelectuais (informação, conhecimento, experiência e intuição) de modo 

a contribuir para a consecução de metas e geração de valor, por meio de pessoas, 

processos e sistemas. (Fonseca, 2006, p. 3). 
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Com base na experiência de implantação desse método em mais de 256 instituições no 

Brasil e no exterior, Fonseca (2006) enfatiza que o diagnóstico da situação da GC pelo 

Método OKA se propõe, entre outros fins, ser usado como passo inicial para produzir um 

plano de implantação de Gestão do Conhecimento nas organizações, ou para avaliação de 

programas específicos de Gestão do Conhecimento. 

O Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica, vinculado ao 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico, tendo como uma de suas atribuições finalísticas 

identificar, disseminar e distribuir as aplicações e ferramentas de Gestão do Conhecimento na 

APF pesquisou e analisou ferramentas que pudessem auxiliar as organizações públicas na 

realização de um diagnóstico para explicitar a sua situação em Gestão do Conhecimento. Com 

base nesta pesquisa, constatou que a análise da situação diagnosticada pelo Método OKA, 

permite à organização tomar ciência das virtudes e fraquezas de seus recursos de 

conhecimento, e essa informação pode ser utilizada como base para a geração ou atualização 

do seu planejamento de ações no ambiente de Gestão do Conhecimento. (FRESNEDA et al., 

2009). 

Fresneda et al. (2009) destacam dois motivos preponderantes que levaram o CT-GCIE 

a adotar o Método OKA como a ferramenta mais apropriada para atender a essas 

necessidades: ser um método de livre acesso, sem nenhum custo para os seus usuários, e ter 

sido desenvolvido por uma organização multilateral, como o Banco Mundial, cujos propósitos 

são semelhantes aos do referido Comitê.  

Papa (2008) fez uma análise sobre a completude e a utilidade do Método OKA para 

diagnóstico da situação da GC, concluindo, a partir dos resultados, dentre outros aspectos, que 

o referido método possibilita:  

 

[...] levantar a situação da GC por dimensão do conhecimento; elaborar um plano de 

gestão do conhecimento; ser um referencial comparativo da situação da GC entre 

organizações e estabelecer uma sistemática avaliação do progresso da implantação 

do plano de GC. (PAPA, 2008, p. 7). 

 

2.6.1 Abordagem Conceitual e Metodológica do Método OKA 

 

O Método OKA adota 14 dimensões ou indicadores provenientes dos elementos 

Pessoas, Processos e Sistemas, por meio das quais o conhecimento é avaliado quantitativa e 

qualitativamente. Na análise do conhecimento a partir do elemento “Pessoas” são 

consideradas cinco dimensões, sendo elas: Cultura e incentivos; Criação e Identificação de 
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Conhecimento; Compartilhamento de Conhecimento; Comunidades de Prática e Times do 

Conhecimento; Conhecimento e Aprendizagem. O elemento “Processos” também contempla 

cinco dimensões para avaliação do conhecimento organizacional, quais sejam: Liderança e 

Estratégia; Fluxos do Conhecimento; Operacionalização do Conhecimento; Alinhamento; e 

Métricas e Monitoramento. No que diz respeito ao elemento “Sistemas”, são analisadas mais 

quatro dimensões: Infraestrutura Tecnológica de Gestão do Conhecimento; Infraestrutura de 

Acesso ao Conhecimento; Gerência de Conteúdo; e Infraestrutura do Ambiente de Gestão do 

Conhecimento. 

Além das dimensões do conhecimento, o OKA também avalia questões relacionadas à 

demografia dos entrevistados e da organização investigada, consideradas relevantes para o 

conjunto da avaliação porque podem ajudar na interpretação dos resultados, como as questões 

que dizem respeito ao país onde a organização está localizada e em quantos países opera, 

número de filiais, escritórios, número de funcionários e grau de escolaridade de seus 

colaboradores. Na concepção de Fonseca (2006), as questões demográficas devem também 

ser levadas em consideração, no processo de análise comparativa entre resultados obtidos por 

diferentes empresas, uma vez que a Gestão do Conhecimento apresenta níveis de sofisticação 

diferenciados, quando avaliada no contexto de uma pequena empresa e no de uma 

multinacional, de modo a não tornar a interpretação enganosa ou inapropriada.  

Sobre o Método OKA, Fonseca (2006) afirma que pode trazer alguns benefícios 

importantes para as organizações, dentre os quais: servir como um valioso instrumento para 

conhecer e compreender a vasta e complexa natureza da Gestão do Conhecimento e seu 

impacto sobre a organização, bem como fornecer mecanismo para permitir que a organização 

identifique a sua preparação em Gestão do Conhecimento e as áreas-chave que precisam ser 

melhoradas dentro do seu ambiente de conhecimento, de modo a se tornar mais proativa em 

relação ao mercado. A Figura 8 apresenta a arquitetura do método OKA, indicando os seus 

elementos e as dimensões do conhecimento as quais avalia. 
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Figura 8 – Dimensões do conhecimento integradas pelo método OKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Adaptada por esta autora (2014), de Fresneda (2013). 

 

Nos Quadros 6, 7 e 8, a seguir apresentados, pretendeu-se demonstrar, de forma mais 

abrangente, os componentes que integram a estrutura de avaliação do método OKA, a partir 

dos três elementos Pessoas, Processos e Sistemas, e das 14 dimensões do conhecimento que 

os integram, incluindo a descrição resumida dos aspectos do conhecimento medidos em cada 

uma delas. 

 

Quadro 6 – Método OKA e suas dimensões do conhecimento no elemento pessoas 
 

MÉTODO OKA – DIMENSÕES DO CONHECIMENTO NO ELEMENTO PESSOAS 

DIMENSÃO 1: Cultura e Incentivos 

Descrição das Práticas O que é medido 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos 

que existem dentro da 

organização para formar, criar 

e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo 

conhecimento) para alcançar 

as suas metas. 

 

1) O grau das políticas em recompensar atividades de conhecimento, 

mecanismos de cooperação e de transferência de conhecimento; 2) 

Comunidades de prática e postura de grupo; tolerância da organização com 

comportamentos e riscos inovadores; 3) O grau com que a organização 

apoia e oferece atividades ligadas ao aprendizado dos colaboradores; 

receptividade a mudanças no trajeto profissional dos colaboradores (plano 

de carreira, ascensão profissional, mudança de área, etc.); 4) Participação 

dos colaboradores na melhoria da organização; 5) Receptividade a ideias 

externas. 

(continua) 
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Quadro 6 – Método OKA e suas dimensões do conhecimento no elemento pessoas (conclusão) 
 

DIMENSÃO 2: Criação e Identificação do Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Capacidade da organização e 

seus stakeholders para 

identificar e criar ativos 

intelectuais, especialmente, 

aqueles que contribuem para a 

organização atingir suas 

metas. 

1) Receptividade da organização a novas informações básicas para novo 

conhecimento; 2) Habilidade da organização e dos colaboradores em criar 

novo conhecimento; 3) O grau com que a organização investe e aperfeiçoa 

o capital humano, atraindo e/ou retendo colaboradores detentores de 

conhecimento atualizado; 4) Esforços e comprometimento da organização 

em identificar e capturar informações relevantes aos seus objetivos; 5) 

Meios de identificação e esclarecimento das oportunidades de GC 

(relacionados com a condução do processo). 

DIMENSÃO 3: Compartilhamento do Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

A capacidade da organização e 

seus stakeholders para 

compartilhar ativos 

intelectuais que permitam à 

organização alcançar suas 

metas. 

1) O grau com que a empresa possui e utiliza estruturas organizacionais que 

favoreçam o compartilhamento de conhecimento; 2) O grau com que o 

conhecimento é compartilhamento e difundido; 3) O suporte dado pela 

organização às atividades ligadas ao compartilhamento de conhecimento; 4) 

O grau com que a organização compartilha conhecimento tácito; 5) O grau 

com que a organização compartilha conhecimento explícito; 6) O grau com 

que a organização converte conhecimento tácito em explícito; 7) O grau 

com que a organização converte conhecimento explícito em tácito; 8) O 

grau e a qualidade com que a organização compartilha conhecimento com 

clientes, parceiros e fornecedores. 

DIMENSÃO 4: Comunidades de Prática e Times do Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Identificação da existência, da 

natureza e do envolvimento de 

pessoas na empresa que 

possam efetivamente 

influenciar na solução de 

problemas e permitir que a 

organização alcance suas 

metas. 

1) A habilidade da organização em dar suporte à criação de vários nichos 

de conhecimento e grupos de compartilhamento de conhecimento dentro de 

sua área de atuação; 2) A natureza das comunidades de prática existentes 

dentro da organização; 3) A efetividade das comunidades de prática; 4) A 

capacidade da organização em catalisar a formação de times que utilizem o 

conhecimento para resolver problemas ou dar suporte aos objetivos da 

organização. 

DIMENSÃO 5: Conhecimento e Aprendizagem 

Descrição das Práticas O que é medido 

Existência e capacidade da 

organização para formar e 

desenvolver pessoas por meio 

de treinamento ou outras 

atividades dirigidas para o 

aprimoramento do 

conhecimento. 

1) Atitudes e abordagens para construir capital humano; 2) O grau com que 

a organização capacita ou desenvolve mudanças comportamentais; 3) O 

grau com que a organização insere processos de conhecimento nos seus 

processos de trabalho; 4) O grau com que a organização utiliza e reutiliza 

conhecimento e know-how; 5) O grau com que a organização incorpora 

informação externa a suas atividades de aprendizado. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Fonseca (2006, p. 19-20). 

 

Quadro 7 – Método OKA e suas dimensões do conhecimento no elemento processos 
 

MÉTODO OKA – DIMENSÕES DO CONHECIMENTO NO ELEMENTO PROCESSOS 

DIMENSÃO 6: Liderança e Estratégia 

Descrição das Práticas O que é medido 

Adoção e execução da gestão 

do conhecimento como um 

princípio gerencial pelos 

líderes da organização. 

1) O grau com que a organização considera a GC como valor corporativo; 

2) O grau com que as lideranças atuam na gerencia e supervisão da 

arquitetura organizacional, dos processos ou das políticas da empresa; 3) O 

grau com que a alta administração patrocina o programa de GC; 4) O grau 

com que a alta administração se apresenta flexível e apta a mudanças em 

dinâmica e estrutura; 

(continua) 
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Quadro 7 – Método OKA e suas dimensões do conhecimento no elemento processos (conclusão) 
 

MÉTODO OKA – DIMENSÕES DO CONHECIMENTO NO ELEMENTO PROCESSOS 

DIMENSÃO 6: Liderança e Estratégia 

Descrição das Práticas O que é medido 

 

5) A qualidade e a natureza do relacionamento entre a alta administração e 

o corpo gerencial; 6) O grau com que a média gerência incorpora os 

processos de GC em sua rotina diária; 7) A adoção execução da gestão do 

conhecimento como um princípio gerencial pelos líderes da organização. 

DIMENSÃO 7: Fluxo do Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Como o conhecimento e 

outros ativos intelectuais 

fluem na organização. Inclui a 

captura, o armazenamento e a 

disseminação e outros 

aspectos de distribuição do 

conhecimento. 

1) A natureza e efetividade da captura do conhecimento; 2) A natureza e 

efetividade do armazenamento do conhecimento; 3) A natureza e 

efetividade da transformação do conhecimento; 4) A natureza e efetividade 

da disseminação do conhecimento; 5) A natureza e efetividade do fluxo do 

conhecimento. 

DIMENSÃO 8: Operacionalização do Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Capacidade da organização 

para integrar e aplicar o 

conhecimento nos seus 

negócios e processos 

operacionais (incluindo o 

desenvolvimento de novos 

produtos, serviços, marketing, 

e outros). Esse é, 

essencialmente, o feedback da 

aplicação do conhecimento 

nos negócios, e 

consequentemente, os 

resultados para a organização. 

1) A estrutura para viabilizar a absorção e integração do conhecimento aos 

processos operacionais da organização; 2) O grau com que as práticas da 

organização permitem e favorecem mudanças contínuas; 3) O grau com que 

os processos da organização estão documentados e acessíveis aos 

colaboradores; 4) O grau com que os colaboradores aproveitam a 

integração e aplicação do conhecimento. 

DIMENSÃO 9: Alinhamento 

Descrição das Práticas O que é medido 

O grau em que os objetivos do 

Programa de Gestão do 

Conhecimento e seus 

resultados satisfazem ou 

realizam objetivos e metas da 

organização. 

1) O grau com que a empresa está apta a articular e concretizar objetivos; 2) 

O grau com que possui conhecimento, suporta estratégias e se alinha aos 

objetivos; 3) O grau com que a GC ou iniciativas de GC refletem os 

objetivos da organização; 4) O papel da GC em favorecer os objetivos da 

organização; 5) O alinhamento entre o conhecimento existente e as 

necessidades da organização; 6) O grau de alinhamento da GC com os 

objetivos organizacionais impactando nos resultados. 

DIMENSÃO 10: Métricas e Monitoramento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Capacidade da organização em 

medir a si mesma levando em 

consideração o gerenciamento 

dos ativos intelectuais, bem 

como monitorar e identificar 

melhores práticas, 

informações externas, e 

aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

1) O grau com que a organização está apta a identificar, avaliar e 

aperfeiçoar sua operação interna de maneira sustentável; 2) O grau com que 

a organização emprega medidas para avaliar benefícios relacionados a 

iniciativas e a programas voltados a GC; 3) A efetividade da TI e outros 

investimentos de infraestrutura; 4) O grau com que a organização é capaz 

de monitorar e interagir com seus parceiros, fornecedores e competidores; 

5) O grau com que a organização está apta a identificar e assimilar 

informação sobre si mesma no ambiente externo; 6) O grau com que a 

empresa está organizada para medir o desempenho de suas pessoas. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Fonseca (2006, p. 20-22). 
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Quadro 8 – Método OKA e suas dimensões do conhecimento no elemento sistemas 
 

MÉTODO OKA – DIMENSÕES DO CONHECIMENTO NO ELEMENTO SISTEMAS 

DIMENSÃO 11: Infraestrutura Tecnológica de GC 

Descrição das Práticas O que é medido 

Existência e capacidade da 

infraestrutura tecnológica que 

permitam a gestão do 

conhecimento e o 

compartilhamento de melhores 

práticas. 

1) Softwares, aplicações ou ambientes de comunicação existentes para dar 

suporte a conhecimento; 2) A natureza e a capacidade da infraestrutura 

tecnológica para dar suporte ao fluxo e aos processos de conhecimento; 3) 

A infraestrutura tecnológica para dar suporte aos processos da empresa 

relacionados à GC; 4) Resultados e uso da infraestrutura tecnológica. 

DIMENSÃO 12: Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Capacidade e infraestrutura 

existentes que permitam que 

os stakeholders acessem e 

compartilhem os ativos 

intelectuais da organização nos 

seus sistemas, ou com outras 

pessoas; 

1) A natureza do processo para acessar o conhecimento da organização; 2) 

A facilidade com que se compreende o significado do conhecimento na 

organização; 3) A facilidade de acesso ao conhecimento implícito; 4) A 

natureza e efetividade dos mecanismos que a organização possui para 

encontrar conhecimento; 5) Medição de resultados e uso de conteúdos. 

DIMENSÃO 13: Gerência de Conteúdo 

Descrição das Práticas O que é medido 

Quais tipos de ferramentas a 

organização produz ou executa 

para gerenciar o conteúdo e a 

informação. 

1) O grau com que a organização tem informação sobre suas necessidades; 

2) A abrangência e tipo de conteúdo que a organização possui; 3) A 

qualidade do conteúdo que a organização possui. 

DIMENSÃO 14: Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento 

Descrição das Práticas O que é medido 

Infraestrutura ambiental para a 

Gestão do Conhecimento 

(como o Programa de Gestão 

do conhecimento está 

construído dentro da empresa: 

sua natureza, seu desenho e 

capacidade para envolver 

pessoas, unidades, grupos, 

etc.). 

1) A infraestrutura do ambiente ou do programa de GC; 2) A natureza dos 

papéis associados à infraestrutura de GC; 3) O balanceamento entre 

aspectos formais e não formais da infraestrutura do ambiente de GC; 4) A 

existência de laços de realimentação e de mecanismos de monitoração do 

ambiente de GC. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Fonseca (2006, p. 23-24). 

 

Em relação aos componentes demográficos do OKA, Fonseca (2006) definiu alguns 

indicadores relacionados ao setor de atuação e localização da empresa a ser investigada, os 

quais deverão ser considerados na análise dos resultados (scores), tendo em vista as suas 

especificidades. Esses componentes avaliativos medem, entre outros aspectos: o papel da 

informação no setor; a sensibilidade do setor ao conhecimento como gerador de valor; 

aspectos demográficos que impactam na efetividade do trabalho ligado a conhecimento dentro 

da organização; e a intensidade e efetividade da informação na organização. 

No que diz respeito à sua metodologia, o OKA é operacionalizado por meio de um 

questionário composto por 213 perguntas predominantemente do tipo “fechada”, de múltipla 

escolha, das quais 14 questões destinam-se à identificação, tanto da instituição a ser avaliada, 

como dos entrevistados (avaliadores). As 199 perguntas restantes designam-se à coleta de 

dados, propriamente dita, que vai identificar a real situação da organização em Gestão do 
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Conhecimento, evidenciando as forças e fraquezas existentes nas 14 dimensões do 

conhecimento, a partir dos elementos Pessoas, Processos e Sistemas (ANEXO A). 

De modo a que produza uma avaliação mais confiável e significativa, as opções de 

respostas de cada pergunta do OKA estão associadas a uma métrica, numa escala de 0 a 10, 

indicando maiores ou menores níveis de capacidade de Gestão do Conhecimento, sendo 10 o 

mais alto nível. A título de exemplo, elaboramos a Tabela 1, com base em Fonseca (2006), na 

qual são registradas as métricas para cada uma das alternativas de respostas, concernentes à 

pergunta “Quantos funcionários a organização emprega direta ou indiretamente?”, contida no 

Questionário OKA (Questão 9 – Características Organizacionais), utilizado como instrumento 

de coleta dos dados.  

 

Tabela 1 – Demonstração das métricas de quantificação do método OKA 
 

Quantos funcionários a organização emprega direta ou indiretamente (incluem terceirizados e 

consultores)? 

Resposta Pontuação estabelecida (métrica) 

Menos do que 10 2 

11-100 3 

101-250 5 

251-500 7 

501 até 1000 8 

1001 a 10.000 9 

Mais de 10.000 10 

Fonte: Adaptada pela autora (2014), a partir de Fonseca (2006, p. 26). 

 

Oportuno salientar que os elementos, as dimensões do conhecimento, as perguntas 

formuladas, bem como as métricas estabelecidas do Método OKA, são resultado da 

experiência do Banco Mundial e de pesquisa extensiva na literatura, complementadas por 

discussões de seus idealizadores com estudiosos da Gestão do Conhecimento. Para 

quantificação dos dados e geração dos resultados, por meio de gráfico e tabela, o Método 

OKA utiliza como recurso tecnológico o Sistema SysOKA, sobre o qual trataremos na 

unidade seguinte. 

 

2.6.2 Estrutura e Aplicação do SysOKA 

 

O software SysOKA, na sua versão 1.0, foi desenvolvido por especialistas contratados 

pelo Banco Mundial, para atendimento aos fins do Método OKA. Este sistema possui as 

seguintes funcionalidades: cadastramento da organização e dos entrevistados; coleta das 

respostas das questões do método; exportação e importação de respostas; e relatório e geração 
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de tabela de resultados e diagrama tipo “radar”, que demonstra graficamente, a situação atual 

da Gestão do Conhecimento na organização diagnosticada. 

Para uma melhor compreensão da estrutura virtual do SysOKA, pode-se visualizar, 

nas Figuras 9, 10 e 11, as interfaces de cadastro da organização, do entrevistado e da base de 

perguntas, respectivamente, utilizadas para preenchimento do Questionário OKA na 

plataforma virtual do referido sistema. 

 

Figura 9 – Interface virtual do SysOKA para cadastro da organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

               

           Fonte: SysOKA exe. 1.0. 

 

Figura 10 – Interface virtual do SysOKA para cadastro do entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: SysOKA exe. 1.0. 
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Figura 11 – Interface virtual do SysOKA para resposta das perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Fonte: SysOKA exe. 1.0. 

 

Dentro do SysOKA, as respostas de cada uma das perguntas do questionário de 

levantamento de dados são submetidas a um processo de apuração que gera um valor para 

cada uma das 14 dimensões do conhecimento avaliadas. O percentual que uma organização 

obtém em cada dimensão é calculado com base na pontuação obtida nas questões a ela 

relacionadas. Assim, por exemplo, o percentual 30% em uma determinada dimensão significa 

que a organização obteve 30% dos pontos atribuídos às respostas das questões daquela 

dimensão.  

As pontuações de cada dimensão são utilizadas para gerar um gráfico tipo “Radar”, 

conforme Figura 12, que demonstra as pontuações atuais obtidas pela organização em cada 

dimensão e a pontuação máxima de cada dimensão. Quanto mais próxima a pontuação estiver 

da pontuação máxima, melhores serão os resultados, ou seja, quanto mais o radar se projetar 

do centro do gráfico para a extremidade do anel externo, maior o nível de desempenho da 

organização na dimensão do conhecimento avaliada. 
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Figura 12 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento com as pontuações por dimensões 

do conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonseca e Fresneda (2013, p. 16). 

 

Para auxiliar na análise e interpretação dos resultados apresentados nas 14 dimensões 

do conhecimento, Fonseca (2006) adotou parâmetros de medição por meio dos quais os 

resultados são transformados em indicadores de capacidade/maturidade em Gestão do 

Conhecimento, classificados como baixo, médio, alto ou muito alto, e interpretados por Papa 

et al. (2009), conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Indicadores de desempenho em gestão do conhecimento pelo método OKA 
 

Desempenho Indicador (%) 

Baixo 0 a 10 

Mediano 11 a 20 

Alto 21 a 30 

Muito Alto Acima de 31 

Fonte: Adaptada pela autora (2014), a partir de Fonseca (2006, p. 125) e Papa et al. (2009). 

 

Concluiu-se, conforme revisão de literatura, e com base nos resultados obtidos nesta 

pesquisa, que o diagnóstico da Gestão do Conhecimento realizado por meio da estrutura de 

avaliação e quantificação do Método OKA, possibilita uma visão geral e integrada da 

capacidade de uma organização em GC, com base nas forças e fraquezas identificadas em 14 

dimensões do conhecimento organizacional, concernentes aos elementos de gestão Pessoas, 

Processos e Sistemas, a partir de um sistema próprio de quantificação e métricas, cujos 

resultados obtidos servem de suporte para a priorização de estratégias e o estabelecimento de 

um plano de GC, ressaltando-se que “[...] o processo de aplicação do método OKA por si só 
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opera como um instrumento de capacitação em GC daqueles servidores que participam da 

experiência de sua utilização”. (FRESNEDA et al., 2009, p. 19). 

No entanto, verificou-se, também, que o Método OKA apresenta algumas fragilidades, 

sobretudo concernentes ao tamanho do Questionário OKA, e sua inadequação, em vários 

aspectos, para a grande maioria dos órgãos e entidades da administração pública. Sobre estas 

questões, trataremos em detalhes na descrição dos procedimentos metodológicos adotados 

neste estudo. 

Tendo em vista que o diagnóstico da Gestão do Conhecimento, no contexto deste 

estudo, foi desenvolvido numa organização da Administração Pública Federal, vinculada ao 

Ministério da Educação, face às particularidades deste segmento considerou-se essencial 

analisar-se a Gestão do Conhecimento dentro do contexto da administração pública, de modo 

a permitir adequado direcionamento à análise e interpretação dos resultados, em consonância 

com os interesses e objetivos maiores da instituição investigada. 

Inicialmente, ressalta-se que a OCDE (2003) reconhece que o conhecimento tornou-se 

fator determinante de competitividade para o setor público, na medida em que não só os 

órgãos públicos estão competindo entre si para o uso intensivo de conhecimento, como 

também as empresas privadas produtoras de bens e serviços, competem diretamente com os 

bens e serviços tradicionalmente produzidos pelo setor público. Sobre este e outros aspectos 

da GC, como instrumento de alavancagem da gestão pública, trataremos na seção seguinte, 

enfatizando que, para fins deste estudo, Administração Pública é entendida, em consonância 

com o GesPública, como sendo: 

 

[...] o conjunto de entidades que compõem o Estado, voltadas para a prestação de 

serviços públicos e o atendimento das necessidades do cidadão e da coletividade. É 

constituída de administração direta e indireta, está formada por autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e organizações sociais. 

É subdividida em poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em esferas 

(federal, estadual e municipal). (BRASIL, 2010, p. 12-13). 

 

2.7 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A Administração Pública Brasileira vem passando por um período de transição, lento, 

mas, progressivo, do que se considera uma administração patrimonialista, marcada pelo 

fisiologismo e clientelismo, para a administração gerencial, focada no cidadão e na 

efetividade dos resultados, tendo como principal marco desse processo, a publicação da 

Emenda Constitucional 19/98, neste estudo já analisada. No entanto, a despeito dos avanços 
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evidentes, a conjuntura que se tem hoje na esfera pública, ainda está longe de ser a ideal, 

sendo este o tema a ser abordado na seção seguinte. 

 

2.7.1 Breve Análise Contextual da Administração Pública Brasileira 

 

A história da APB, segundo Castor e José (1998), vem se repetindo a partir da luta 

“perversa” e “monótona” entre duas forças, cujos interesses não importam, nem ao Estado e 

nem aos cidadãos brasileiros. De um lado, encontram-se os administradores públicos 

burocratas, legalistas, centralizadores e politicamente influentes, que administram para 

preservar o controle social e seus privilégios; de outro, os adeptos das correntes 

modernizantes da burocracia, que, no entanto, enxergam no liberalismo pleno e na 

privatização do Estado, o caminho ideal para a sua flexibilidade e modernidade 

administrativa, sendo que a elevada autonomia operacional concedida às organizações 

públicas, logo resultam em privilégios corporativistas e fisiologistas. Em ambas as situações, 

o que prevalece, na opinião de Carbone (2000), é a luta pelo poder e manutenção do status 

quo, baseada em relações de estima e jogos de influência. 

O atual cenário organizacional, delineado pelo advento da era do conhecimento e da 

informação, consolida-se em um ambiente globalizado, altamente competitivo, caracterizado 

por intensas transformações econômicas, sociais e tecnológicas, no qual a principal certeza é a 

incerteza, tendo em vista que as mudanças acontecem em níveis de velocidade e 

complexidade jamais presenciados.  

Nesse contexto volátil e mutante, as organizações sofrem pressão contínua por 

inovação e efetividade na entrega dos seus resultados, que devem ser gerados a partir de 

padrões e processos cada vez mais sustentáveis, em função da escassez de toda sorte de 

recursos. A competitividade e a lucratividade necessárias à sobrevivência e à longevidade 

exigem muito mais do que uma gestão competente, eficiente e eficaz de capitais tangíveis. Na 

verdade, só sobreviverão e prosperarão no presente século, as organizações que também se 

tornarem competitivas na gestão inovadora e criativa do seu capital intelectual, cujo principal 

ativo é o conhecimento. (DRUCKER, 1999b; DAVENPORT; PRUSAK, 2003; ASSMANN, 

2005). 

Diante deste quadro, a Gestão do Conhecimento emerge, no setor privado, como uma 

aliada vital ao aumento da inteligência empresarial e à diminuição do tempo de resposta das 

empresas às demandas e aos desafios do mercado, tendo em vista a concretização dos seus 
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objetivos estratégicos e o fortalecimento das relações com os seus públicos de interesse 

(funcionários, clientes, fornecedores, parceiros, sociedade, etc.). 

Muito embora tenha reconhecido que conhecimento tornou-se fator determinante de 

competitividade para o setor público, a OCDE (2003) concluiu que as organizações públicas 

ainda estão muito atrasadas na implementação da Gestão do Conhecimento em comparação 

com as empresas privadas, intensivas em capital intangível. Acreditamos, no entanto, que a 

era do conhecimento e da tecnologia não será condescendente e nem diminuirá os seus 

impactos sobre as organizações da Administração Pública, em função de sua natureza, 

distintos fins e interesses. Para Batista (2012), a eficiência, a qualidade e a transparência na 

gestão dos recursos disponíveis devem estar permanentemente na agenda das organizações 

públicas, uma vez que esses recursos provêm, em grande parte, da sociedade civil. 

Entendemos que a atual sociedade do conhecimento é demandante imperiosa de uma 

gestão pública moderna, célere e eficiente, que, para se concretizar, terá de se valer de alguns 

padrões, princípios e estrutura de gestão, que até então, só eram praticados pelas empresas 

privadas. Não há dúvida de que precisará romper com os modelos tradicionais, burocráticos e 

rígidos de administrar os recursos públicos.  

Deste modo, Fresneda e Gonçalves (2007, p. 35) afirmam que:  

 

A resolução dos problemas da administração pública federal, multidimensionais e 

multiculturais por natureza, exige um novo paradigma de gestão, que reconheça a 

necessidade de criação e utilização intensiva do conhecimento, de aprendizado 

contínuo [...]. [...] esse novo paradigma poderá ser impulsionado pela 

implementação de uma política de Gestão do Conhecimento integrada e 

interorganizacional, que articule os diversos órgãos da administração direta, criando 

redes de corresponsabilidade em relação aos processos de criação, disseminação e 

compartilhamento de conhecimentos necessários ao aumento da eficiência dos 

serviços prestados à sociedade pelas áreas governamentais. (FRESNEDA; 

GONÇALVES, 2007, p. 35). 

 

Segundo Batista (2012), o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem nortear a gestão pública, só 

serão efetivamente realizados pelas organizações públicas que mobilizarem e aplicarem o 

melhor conhecimento disponível, internamente ou fora delas, tendo em vista o benefício do 

cidadão-usuário e o desenvolvimento econômico-social. A Gestão do Conhecimento na 

Administração Pública Brasileira será o nosso próximo foco de abordagem, com ênfase para 

os avanços e desafios ainda por serem superados neste contexto. 
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2.7.2 Gestão do Conhecimento no contexto da Administração Pública Brasileira 

 

No âmbito das políticas do Governo Eletrônico, a Gestão do Conhecimento é 

compreendida como sendo: 

 

[...] um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de 

incrementar a habilidade dos gestores e servidores públicos de criar, coletar, 

organizar, transferir e compartilhar informações e conhecimentos que podem servir 

para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para a inclusão do 

cidadão como produtor de conhecimento coletivo. (BRASIL, 2004, p. 17).  

 

[...] é mais que a agregação de projetos, metodologias e ferramentas: significa 

compromisso com a transparência; foco nos processo em vez da hierarquia; uso e 

reuso eficaz de informações, conhecimentos, boas práticas de gestão e expertises; 

visão integradora; uso eficaz de novas Tecnologias de Informação e Comunicação; 

e, principalmente, foco nas necessidades dos cidadãos [...]. (BATISTA et al., 2005, 

p. 84). 

 

Em demonstração de claro entendimento da importância da GC para a modernização, 

eficiência e aumento da capacidade das organizações públicas em reagirem rapidamente às 

mudanças da sociedade, o Comitê Executivo do Governo Eletrônico definiu que a “[...] 

Gestão do Conhecimento no setor público deve ser objeto de política específica na esfera das 

políticas do Governo Eletrônico [...]”. (BRASIL, 2004, p. 18). 

O referido Comitê também formalizou, como foco de atuação no contexto da GC, “[...] 

Propor normas, recomendação e diretrizes para as políticas de governo eletrônico em gestão 

do conhecimento; Identificar, disseminar e distribuir as aplicações e ferramentas tecnológicas 

de Gestão do Conhecimento aos atores do Governo Eletrônico”. (BRASIL, 2004, p. 18).  

Dentre as iniciativas formais do CEGE para a promoção e desenvolvimento da Gestão 

do Conhecimento no contexto da Administração Pública Federal Brasileira, ressalta-se a 

criação do Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica, em 29 de 

outubro de 2003, por meio de decreto da Presidência da República (BRASIL, 2003). O 

referido Comitê tem como missão, conforme disponibilizado no seu Portal Virtual
7
: 

 

Promover a Gestão do Conhecimento na Administração Pública, tendo como 

pressuposto de que a experiência acumulada progressivamente pelos servidores 

públicos constitui um capital estratégico do Estado, o qual deve ser compartilhado e 

explorado ativamente pelos órgãos de governos e pela sociedade brasileira.  
 

Seus objetivos específicos, publicitados no mesmo canal, são: 

                                                           
7
  Informação disponível em: <http://www.catir.gov.br/ct-gcie/O_que_%C3%A9_o_CT-GCIE>. Acesso em: 30 

ago. 2013. 
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Promover o uso dos princípios, conceitos e métodos de Gestão do Conhecimento na 

Administração Pública Federal; Identificar e acompanhar as melhores práticas em 

gestão do conhecimento, no âmbito da Administração Pública Federal, para divulgar 

e disseminar a cultura de GC via Governo Eletrônico; Propor uma Política de Gestão 

do Conhecimento para a Administração Pública Federal; Identificar, disseminar e 

distribuir as aplicações e ferramentas de Gestão do Conhecimento na Administração 

Pública Federal. 

 

Em cumprimento aos seus objetivos fins, o CT-GCIE elaborou uma proposta de 

Política de Gestão do Conhecimento (PGC) para a Administração Pública Federal, a partir da 

colaboração dos seus membros, de forma presencial e virtual, com base no levantamento de 

dados e informações sobre a situação da GC na área pública no país e no exterior, e junto a 

diversos públicos de interesse (FRESNEDA; GONÇALVES, 2007). Esta proposta foi enviada 

ao CEGE em junho de 2007, com sugestão para que fosse aprovada na forma de Resolução.  

A Política e as Diretrizes para a Gestão do Conhecimento na Administração Pública 

Federal proposta é de ampla abrangência, na medida em que se direciona tanto à 

Administração Direta (estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios) 

quanto à Administração Indireta (autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista 

e fundações públicas). 

Dentre as suas finalidades, descritas no artigo 1º da Resolução sugerida, destacamos: 

 

I – melhoria da eficiência, eficácia, efetividade e qualidade da formulação e 

implementação de políticas e serviços públicos prestados ao cidadão e à sociedade 

brasileira; [...] incentivo à criação de cultura voltada para a importância e utilidade 

da informação e do conhecimento na gestão pública, entre os dirigentes 

governamentais; IV – desenvolvimento de cultura colaborativa entre áreas 

governamentais e criação e compartilhamento de conhecimentos entre governo e 

sociedade; V – incentivo ao desenvolvimento de competências cognitivas 

pragmáticas e atitudinais de servidores e empregados públicos, orientadas para 

criação, compartilhamento, uso e preservação do conhecimento [...]. (FRESNEDA; 

GONÇALVES, 2007, p. 66-67). 

 

No artigo 3º da Resolução encaminhada ao CEGE, o CT-GCIE propôs 13 diretrizes 

para nortear a PGC/APF, das quais evidenciamos: 

 

I – incentivar e apoiar as organizações da Administração Pública Federal no 

planejamento e execução de iniciativas de Gestão do Conhecimento; II – promover a 

sensibilização dos dirigentes para o uso estratégico da informação e do 

conhecimento nas organizações da Administração Pública Federal; III – dotar os 

profissionais da Administração Pública Federal de competências (conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores) para o planejamento e a execução de ações de Gestão 

do Conhecimento; IV – mensurar os resultados e benefícios do uso da Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública Federal; [...] IX – assegurar estrutura, 

legislação e capacitação necessárias para patrocinar, mobilizar e direcionar a 

elaboração e implantação do Plano de Gestão do Conhecimento pelas 

organizações da Administração Pública Federal; X – promover a criação e o 
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compartilhamento do conhecimento como condição necessária para a inovação na 

Administração Pública Federal; [...] XIII – promover o uso intensivo das tecnologias 

da informação com aplicações relacionadas às práticas de gestão do conhecimento. 

(FRESNEDA; GONÇALVES, 2007, p. 68-70, grifo nosso). 

 

Nessa proposta de Resolução, o CT-GCIE fez duas recomendações de vital 

importância para a sustentação estratégica da política apresentada: uma orienta as 

organizações da APF a contemplarem em seu Plano Plurianual (PPA), “[...] atividades e 

recursos orçamentários destinados ao planejamento, execução, monitoramento/ 

acompanhamento e avaliação das ações do seu Plano de Gestão do Conhecimento” 

(FRESNEDA; GONÇALVES, 2007, p. 72). Outra propõe que essas mesmas organizações, 

priorizem, em seu Plano Anual de Capacitação, ações que qualifiquem e sensibilizem os 

gestores e o corpo funcional para a importância do recurso conhecimento e de sua gestão, bem 

como para a elaboração e implantação do seu Plano de Gestão do Conhecimento, de modo a 

que se tornem “ativistas do conhecimento”, nominação designada pelo CT-GCIE ao  

 
Servidor ou empregado público incentivador, facilitador e fomentador das atividades 

relacionadas à gestão do conhecimento em sua organização. [...] conhecido como um 

compartilhador ativo de conhecimento na sua área de atuação. (FRESNEDA; 

GONÇALVES, p. 68). 
 

No conjunto de ações e medidas que foram desenvolvidas ou estão em andamento, 

para a consolidação da GC no contexto da Administração Pública Brasileira, destacamos, 

ainda, o fato do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), ter 

definido como um dos requisitos de avaliação para a concessão do Prêmio Nacional da Gestão 

Pública às organizações deste segmento, a forma como essas implementam processos 

gerenciais que tenham “[...] por objetivo a identificação, o desenvolvimento, a construção, a 

proteção e o compartilhamento do conhecimento”. (BRASIL, 2010, p. 56). 

Batista et al. (2005), relacionaram as principais práticas de Gestão do Conhecimento 

implementadas nas organizações públicas, dentre as quais ressaltamos: fóruns presenciais; 

comunidades de prática; gestão por competência e educação corporativa na área de Gestão de 

Pessoas; realização do diagnóstico da GC; benchmarking; melhores práticas; memória 

organizacional e mapeamento do conhecimento, no contexto da Gestão de Processos; e 

criação de portais/intranets/extranets, gestão eletrônica de documentos, uso do Balanced 

Scorecard e de Sistema Integrado de Gestão como suporte tecnológico à GC. 

A despeito dos avanços teóricos e da inserção da Gestão do Conhecimento nos 

documentos oficiais do Governo Federal, o que se constatou, no entanto, pela revisão da 

literatura, é que após mais de uma década da criação do CT-GCIE, quase nada saiu do papel, 
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em se tratando de uma ação ampla, disseminada e executada em todos os órgãos vinculados à 

esfera pública; pelo contrário, a GC vem se desenvolvendo a partir de iniciativas isoladas e 

esforços pulverizados, não havendo comunicação e compartilhamento de informações 

eficientes sobre as práticas de GC entre os seus diversos órgãos, gerando um significativo 

desconhecimento do tema entre os gestores públicos e servidores de maneira geral 

(BATISTA, 2012). Muito embora tenha encaminhado a proposta de Resolução para a 

formalização da Política e Diretrizes para a Gestão do Conhecimento na Administração 

Pública Federal, desde junho de 2007, continuava esperando aprovação pelo CEGE, por 

ocasião da realização desta pesquisa.  

Tendo em vista ser a GC um projeto de consolidação no longo prazo, que exige o 

envolvimento permanente de profissionais altamente qualificados, inteirados e 

comprometidos com a missão, valores e memória organizacional, dentre os traços culturais da 

Administração Pública Brasileira, já abordados neste estudo, o que pode ser considerado mais 

restritivo em relação ao avanço da GC em organizações públicas é a descontinuidade e o 

amadorismo administrativo.  

Segundo Carbone (2000), no Brasil, cada governo tende a privilegiar apenas projetos 

que possam ser concluídos em seu mandato, tendo em vista o retorno político, contribuindo, 

consequentemente, para o predomínio de projetos de curto prazo, em detrimento dos 

estratégicos. A descontinuidade também gera o conflito entre os objetivos do corpo 

permanente e o temporário, que chega com as mudanças de gestão, uma vez que estes 

profissionais, cientes da efemeridade de seus cargos/funções, dificilmente contribuem 

efetivamente com a implementação de projetos duradouros e nem se empenham em conhecer 

a história e a cultura da organização, situação agravada pelo fato de que, mesmo querendo 

contribuir, esses profissionais nem sempre possuem o preparo técnico necessário, em função 

do predomínio de critérios políticos em detrimento da capacidade técnica ou administrativa 

dos nomeados. Este conjunto de fatores faz com que a APB, se torne amadora em muitos 

aspectos de gestão. 

Percebemos que esse entendimento é respaldado por Fresneda e Gonçalves (2007, p. 

7), quando enfatizam que o conhecimento produzido no contexto da Administração Pública, 

apesar de sua relevância, muitas vezes “[...] se perde na burocracia do Estado brasileiro ou 

fica apenas no conhecimento tácito de seus funcionários [...]”. Esses autores ainda informam 

que: 
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[...] grande parte desse conhecimento é desarticulada a cada vez que o governo troca 

de mãos, seja pela substituição das pessoas que o detém, seja pela descontinuidade 

de planos e projetos, que muitas vezes não são registrados de maneira explícita e 

residem apenas no cérebro das pessoas que se dispersam. [...] Sistematizar o 

conhecimento público e transformá-lo em valor para o país passa a ser então o 

grande desafio do governo brasileiro, em todas as suas esferas. (FRESNEDA; 

GONÇALVES, 2007, p. 7). 

 

Como medida de minimização desse contexto, consideramos imprescindível que a 

Gestão do Conhecimento, além de integrar as políticas de governo, torne-se alvo contínuo de 

iniciativas e investimentos crescentes, que culminem com a adoção de um modelo oficial de 

GC para a administração pública, cuja implementação nos diferentes órgãos, possa se dar de 

forma apoiada, mas descentralizada; acompanhada, porém, sem cerceamento da criatividade e 

da inovação; avaliada, muito mais para reconhecimento e premiação, do que para 

conformação/padronização, uma vez que a prioridade deverá ser dada à adequação do modelo 

de GC às diferentes realidades e aos distintos fins, dos diversos órgãos que integram a APB.  

Entendemos que, uma vez tendo explicitado o seu compromisso com a construção de 

uma sociedade com foco em conhecimento, e reconhecido formalmente a importância da 

Gestão do Conhecimento para o cumprimento de sua missão, os gestores da APB, 

notadamente os da administração direta, devam passar a agir de acordo com esse 

direcionamento, incluindo a GC no conjunto de suas prioridades estratégicas e coordenando o 

desenvolvimento de um marco conceitual amplo, de modo a que se acelerem e se avolumem 

os investimentos para a sua real consolidação no modus operandi da gestão pública. A 

definição de um Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, 

que facilite o planejamento e a implementação da GC em todas as suas esferas, em benefício 

do cidadão-usuário e da sociedade, figura entre as medidas mais urgentes e sobre este tema 

versaremos em seguida.  

 

2.7.3 Modelos de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira 

 

Não existe consenso entre os especialistas em relação à necessidade de se construir um 

modelo de Gestão do Conhecimento específico para a Administração Pública Brasileira. Para 

alguns, os setores público e privado têm algumas razões comuns para a implementação da 

Gestão do Conhecimento, tais como, atrair e manter o capital humano, promover o capital 

social e compartilhar processos e melhores práticas, o que permitiria às organizações públicas, 

a adoção de um modelo teórico construído para organizações privadas, com as devidas 

adaptações. Prevalece, no entanto, o entendimento de que as diferenças existentes são mais 



146 

 

impactantes, exigindo um modelo genérico de Gestão do Conhecimento para o setor público. 

(FRESNEDA; GONÇALVES, 2007; BATISTA, 2012). 

O GesPública, ao propor um modelo de excelência em gestão pública, preconiza que 

se faz necessário “[...] entender, respeitar e considerar os principais aspectos inerentes à 

natureza pública das organizações e que as diferenciam das organizações da iniciativa privada 

[...]” (BRASIL, 2010, p. 9). Dentre essas distinções apresentadas pelo GesPública, 

destacamos:  

 

a) Enquanto as organizações do mercado são conduzidas pela autonomia da vontade 

privada, as organizações públicas são regidas pela supremacia do interesse público e 

pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público; (b) O controle 

social é requisito essencial para a administração pública contemporânea em regimes 

democráticos, o que implica em garantia de transparência de suas ações e atos e na 

institucionalização de canais de participação social, enquanto as organizações 

privadas estão fortemente orientadas para a preservação e proteção dos interesses 

corporativos (dirigentes e acionistas); (c) A administração pública não pode fazer 

acepção de pessoas, deve tratar a todos igualmente e com qualidade. O tratamento 

diferenciado restringe-se apenas aos casos previstos em lei. Por outro lado, as 

organizações privadas utilizam estratégias de segmentação de “mercado”, 

estabelecendo diferenciais de tratamento para clientes preferenciais; (d) As 

organizações privadas buscam o lucro financeiro e formas de garantir a 

sustentabilidade do negócio. A administração pública busca gerar valor para a 

sociedade e formas de garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a 

obrigação de utilizar os recursos de forma eficiente [...]. (BRASIL, 2010, p. 10). 

 

Com base na literatura analisada, identificou-se no âmbito da Administração Pública 

Direta, duas iniciativas de maior relevância, voltadas para a propositura de um modelo de 

Gestão do Conhecimento adequado ao contexto das organizações públicas: uma como esforço 

CT-GCIE, e outra, engendrada a partir das pesquisas realizadas por estudiosos do assunto, 

dentro do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Constatou-se que no âmbito do CT-GCIE, os seus membros estão trabalhando na 

formulação de um Plano de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Federal, 

conforme Fonseca e Fresneda (2013), no entanto, nada foi explicitado até o momento, 

formalmente. O que encontramos, na revisão da literatura, são algumas orientações dos 

membros do CT-GCIE, baseadas em suas próprias pesquisas sobre o Método OKA.  

Como contribuição de Fresneda (2013) tem-se a estrutura dos processos a serem 

seguidos para realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento e elaboração do Plano de 

GC pelo Método OKA, a qual pode ser vista na Figura 13. 
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Figura 13 – Processo de elaboração de diagnóstico da GC e do plano de gestão do conhecimento (PGC) 

utilizando o método OKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pela autora (2014), com base em Fresneda (2013). 

 

Na concepção de Fresneda et al. (2009), o Plano de GC não pode ser visto como um 

fim em si próprio, mas apenas como um recurso que contribui para que o conhecimento seja 

colocado à disposição da efetividade da organização. Por conseguinte, enfatizam que o fator 

primordial a ser considerado na formulação de um Plano de GC é a “[...] análise dos dados 

gerados pelo método OKA tendo sempre como referencial mais importante as estratégias ou 

objetivos da organização pública em questão [...]”. (FRESNEDA et al., 2009, p. 17). 

Ainda no que tange a este assunto, outra recomendação enfatizada pelos autores 

(2009) é que sejam considerados, entre outros, na elaboração do Plano de Gestão do 

Conhecimento, os seguintes elementos:  

 
[...] (a) estratégias e objetivos da organização; (b) informações qualitativas obtidas 

nas discussões realizadas durante o preenchimento do questionário; e, (c) 

informações quantitativas e qualitativas obtidas na análise dos dados gerados pelo 

método OKA. (FRESNEDA et al., 2009, p. 17). 

 

Convém ressaltar que o diagnóstico da Gestão do Conhecimento pelo método OKA já 

foi realizado com sucesso em diversas organizações públicas e privadas brasileiras, tais como: 

Câmara dos Deputados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (ELETRONORTE); 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (EMBRAPA); Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA); Secretaria do Patrimônio da União (SPU); Serviço Federal de 
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Processamento de Dados (SERPRO), além de ter sido aplicado também em algumas 

Instituições Federais de Ensino Superior, a exemplo da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

(IFSC). 

Botelho (2009) afirma que a aplicação do método OKA na Câmara dos Deputados 

possibilitou visualizar com mais clareza, quais os pontos fortes e os fracos da instituição para 

continuidade da implantação de um Plano de Gestão do Conhecimento (PGC). Para essa 

autora (2009), a inserção da Gestão do Conhecimento nos processos de trabalho na Câmara 

dos Deputados possibilitou melhor suporte à gestão de processos, de projetos e à gestão 

estratégica. Contudo, foi identificado que a falta de um PGC, ainda faz com que os processos 

de GC na instituição, sejam desenvolvidos de forma descoordenada e desarticulada.  

Angelis (2011) relata a experiência da aplicação do Método OKA na SPU. Nessa 

instituição, o questionário foi respondido por 21 servidores, entre técnicos, gerentes, diretores 

do órgão central e chefes de serviço da Gerência Regional de Santa Catarina. Segundo o 

autor, pretende-se utilizar os resultados consolidados da pesquisa como suporte à elaboração 

de um PGC para o referido órgão. 

Batista (2011) em seu Relatório sobre o Diagnóstico do Grau de Maturidade do IPEA 

em GC identificou as principais fragilidades do referido instituto no contexto das práticas de 

GC, a partir das dimensões do conhecimento adotadas pelo OKA. Por ocasião da realização 

da pesquisa, em 2011, o grau de maturidade do IPEA em Gestão do Conhecimento foi 

considerado baixo, com exceção da dimensão “Conhecimento e Aprendizagem”, plenamente 

justificado em função da natureza e campo de ação da instituição. No referido Relatório o 

pesquisador (2011) recomendou prioridades estratégicas, iniciativas e práticas que devem ser 

adotadas pelo IPEA, para aumentar o seu grau de maturidade em GC e para a formalização da 

institucionalização da Gestão do Conhecimento em seu ambiente organizacional. 

Batista (2006) também realizou pesquisa onde analisou como as áreas de 

Administração e de Planejamento de 45 IFES tratam o tema Gestão do Conhecimento. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que essas instituições, nas áreas investigadas, 

apresentaram um grau de formalização e explicitação da GC inferior aos dos outros órgãos e 

entidades da Administração Direta Federal que já haviam realizado seu diagnóstico de GC 

pelo método OKA. Com relação à intenção estratégica, o autor concluiu que a GC não era 

uma prioridade para a maioria das áreas Administrativa e de Planejamento das IFEs, o que o 

levou a fazer recomendações teórico-práticas aos reitores, pró-reitores e dirigentes do 
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Ministério da Educação, para consolidarem os processos de Gestão do Conhecimento no 

contexto dessas instituições. 

O outro modelo de Gestão do Conhecimento para a AP a ser abordado, ato contínuo, 

trata-se do que foi proposto no âmbito do IPEA. Em consulta à biblioteca virtual desse órgão, 

identificou-se uma ampla variedade de documentos produzidos, com base nas pesquisas 

realizadas sobre Gestão do Conhecimento, por seus técnicos especializados no assunto, dentre 

os quais Batista (2012, p. 19-20), o qual considera que para que seja adequado à APB, um 

modelo de GC tem de apresentar, entre outras características:  

 

[...] ser simples; prático; [...] contemplar as partes interessadas da administração 

pública, em especial o cidadão e a sociedade; ter sólida fundamentação teórica 

baseada em revisão sistemática de literatura sobre modelos de GC (KM 

Frameworks) para a administração pública e na análise de modelos utilizados por 

organizações públicas e privadas; ser relevante e útil para as entidades dos poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, dos níveis federal, estadual e municipal e da 

administração; ter linguagem e conteúdo adequados à administração pública; estar 

relacionado com as iniciativas da administração pública na área de excelência em 

Gestão Pública (em especial o Programa Nacional da Gestão Pública e 

Desburocratização) e, consequentemente, que associe GC com resultados 

institucionais ou desempenho organizacional; [...] contemplar fatores críticos de 

sucesso na implementação da GC [...]. (BATISTA, 2012, p. 19-20). 

 

Esse autor apresentou o seu Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira (MGCAPB) em 2012, no entanto, neste ano de 2014, além de reapresentá-

lo, relatou, em parceria com outros autores, a experiência de algumas organizações que já o 

haviam implementado (BATISTA et al., 2014). Deste modo, na exposição do modelo 

aludido, adotou-se as duas publicações, na medida em que são complementares, 

referenciando-se Batista et al. (2014), sempre que se identificou informação adicional e/ou 

atualizada. 

O MGCAPB, segundo Batista (2012), foi construído a partir da revisão da literatura 

sobre sistemas de GC, bem como em outros modelos e instrumentos de avaliação utilizados 

por organizações públicas. A estrutura desse modelo fundamenta-se em seis componentes, a 

saber: 1) Direcionadores estratégicos (visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e 

metas); 2) Viabilizadores (liderança, tecnologia, pessoas e processo); 3) Ciclo de GC 

(identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar); 4) Ciclo knowledge, do, check, act 

(KDCA); 5) Resultado de GC; e 6) Partes interessadas (cidadão-usuário e sociedade). A 

conformação do modelo e a dinâmica existente entre seus elementos constitutivos, podem ser 

visualizadas a partir da Figura 14. 
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Figura 14 – Modelo de gestão do conhecimento para a Administração Pública de Batista (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                   Fonte: Batista (2012, p. 52). 

 

 

Tratando-se, distintamente, sobre cada um dos componentes do MGCAPB, os 

direcionadores estratégicos de uma organização, integrados pela sua visão de futuro, missão, 

objetivos estratégicos e metas, são o seu primeiro componente e servem de fundamento para o 

modelo, uma vez que as iniciativas de GC precisam estar alinhadas com tais direcionadores, 

para que oportunizem o alcance dos resultados organizacionais esperados. (BATISTA, 2012). 

No que tange aos viabilizadores da GC, segundo componente do modelo, a liderança é 

o principal fator crítico para o sucesso da implementação da GC, uma vez que é responsável 

por introduzir, incentivar e sustentar a visão, os objetivos e as estratégias da GC, além de 

viabilizar recursos e estrutura de governança para que a GC seja aplicada de forma a melhorar 

os processos, produtos e serviços da organização.  

Consideramos como preponderante no papel da liderança, compreendida pela alta e 

média gestão, a condição destacada por Batista (2012) de servir de exemplo para todos os 

demais membros da organização, no sentido de pôr em prática os valores institucionais, bem 

como aplicar os processos da GC nas suas práticas gerenciais, sobretudo, os que dizem 

respeito ao compartilhamento e ao trabalho colaborativo. 

A tecnologia constitui-se como outro viabilizador da implementação da GC, uma vez 

que sem o suporte tecnológico adequado, torna-se inviável institucionalizar a GC, bem como 

acelerar e maximizar os resultados advindos dos processos de criação, armazenagem, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. É fundamental, no entanto, que a 

Infraestrutura de TI, além de propícia, esteja alinhada aos objetivos estratégicos da GC.  
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Dentre as ferramentas tecnológicas citadas por Batista (2012), que possibilitam a 

comunicação, o compartilhamento e a transferência do conhecimento por toda a organização, 

destacou-se as mais usuais, tais como: mecanismos de busca; repositórios digitais; portais; 

intranets; internets; plataformas de comunidade de prática virtuais; e gestão eletrônica de 

documentos. 

Tendo em vista que o conhecimento reside nas pessoas e são elas que captam, criam, 

armazenam, compartilham e aplicam o conhecimento, tornam-se vitais para o êxito da 

implementação da GC. Por conseguinte, devem ser motivadas e devidamente capacitadas para 

a compreensão da importância e benefícios da GC. O engajamento virá também, pela correta 

e sistemática divulgação sobre o modelo, o plano e as ferramentas de GC. 

Os processos foram inseridos ao conjunto de viabilizadores da implantação do 

MGCAPB, e, definidos por Batista (2012, p. 60), como sendo: 

 

[...] um conjunto de atividades que transformam insumos (ou entradas) em produtos 

e serviços (saída) na organização por meio de pessoas que utilizam recursos 

entregues por fornecedores. É uma sequência de passos que aumenta a contribuição 

do conhecimento na organização. (BATISTA, 2012, p. 60). 

 

De acordo com Batista (2012), são necessárias cinco atividades concernentes aos 

processos, para que sistematicamente convirjam o conhecimento ao alcance dos objetivos e 

gerem melhorias, sendo elas: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar 

conhecimento. Para tanto, é preciso que essas atividades estejam alinhadas e integradas aos 

processos fins da organização e sejam devidamente planejadas e executadas em conformidade 

com as especificidades desses processos primordiais. No Quadro 9, procurou-se sistematizar o 

entendimento de Batista (2012) quanto aos fins de cada um desses processos, benefícios e 

vantagens que trazem à organização, e práticas sugeridas por esse autor para fomentá-los e 

torná-los viáveis no contexto da GC. 

 

Quadro 9 – Processos de gestão do conhecimento no modelo de Batista (2012) 
 

Processo de GC Vantagens/Benefícios Práticas e Recursos Sugeridos 

Identificação 

Identifica as competências essenciais 

existentes, assim como as lacunas do 

conhecimento, de modo a nortear a instituição 

na definição de sua a estratégia de GC. 

i) instrumento para a avaliação do GC na 

administração pública; ii) café do 

conhecimento; iii) comunidades de prática; 

iv) mapeamento do conhecimento; v) 

ambientes virtuais colaborativos; e vi) banco 

de competências individuais ou banco de 

talentos ou páginas amarelas. 

Criação 

Elimina as lacunas do conhecimento por meio 

da conversão do conhecimento e a criação de 

novo conhecimento, seja por indivíduos ou 

equipes; 

i) brainstorming; ii) café do conhecimento; 

iii) comunidades de prática; iv) revisão pós-

ação; v) ambientes. 

(continua) 
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Quadro 9 – Processos de gestão do conhecimento no modelo de Batista (2012) (conclusão) 
 

Processo de GC Vantagens/Benefícios Práticas e Recursos Sugeridos 

Armazenamento 

Permite a preservação do conhecimento 

organizacional, devendo ser feito de tal forma 

que sua recuperação seja fácil para todos os 

servidores públicos que necessitam dele. 

i) revisão pós-ação; ii) café do conhecimento; 

iii) comunidades de prática; iv) taxonomia; v) 

repositórios de conhecimento; vi) blogs; vii) 

ambientes virtuais colaborativos. 

Compartilhamento 

Promove a aprendizagem contínua e a inovação 

e, consequentemente, permite atingir os 

objetivos organizacionais. Para isso, as 

organizações públicas devem promover a 

criação de uma cultura de compartilhamento. 

i) revisão pós-ação; ii) café do conhecimento; 

iii) comunidades de prática; iv) taxonomia; v) 

repositórios de conhecimento; vi) blogs; vii) 

ambientes virtuais colaborativos; viii) 

ambientes físicos colaborativos; e ix) 

narrativas. 

Aplicação 

Melhoria dos produtos e serviços da 

organização pública. A aplicação é a utilização 

e reutilização do conhecimento na organização, 

transformando-o em ação ou em decisão. 

i) café do conhecimento; ii) comunidades de 

prática; iii) taxonomia; iv) repositórios de 

conhecimento; v) blogs; vi) ambientes 

virtuais colaborativos; e vii) ambientes físicos 

colaborativos. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Batista (2012, p. 62-64). 

 

Pôde-se concluir, a partir de Batista (2006), que o êxito da Gestão do Conhecimento 

está fortemente condicionado à forma como as organizações gerenciam os seus processos. 

Dentre as ações da gestão de processos mais importantes para a GC, relacionadas pelo autor 

(2012), destacou-se: 

 
i) definir competências organizacionais essenciais e alinhá-las à visão, à missão e 

aos objetivos da organização; ii) modelar sistemas de trabalho e processos de apoio 

e finalísticos principais para agregar valor ao cidadão-usuário e alcançar alto 

desempenho institucional; [...] avaliar e melhorar continuamente os processos de 

apoio e finalísticos para melhorar o desempenho e melhorar produtos e serviços. 

(BATISTA, 2012, p. 60). 
 

Para a operacionalização dos processos de GC priorizados em seu modelo, Batista 

(2012) propõe o “Ciclo KDCA”, uma adaptação do Ciclo PDCA, utilizado no controle de 

processos adotado pelo Método de Gestão pela Qualidade Total. Segundo o autor (2012), o 

Ciclo KDCA deve ser utilizado na gestão de processos e no gerenciamento de projetos e 

programas de políticas públicas “[...] visando o [sic] fortalecimento dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência na administração pública”. (BATISTA, 

2012, p. 64).  

Vale ressaltar que, a substituição do P (Plan = planejar) pelo K (Knowledge = 

conhecimento), no ciclo gerencial, não significou que o autor tivesse eliminado o 

planejamento do processo de gestão, o que certamente não se justificaria. De fato, o que 

pretendeu, foi evidenciar que todo planejamento deve ser feito com foco no conhecimento. A 

Figura 15 evidencia o sistema de funcionamento das quatro etapas do Ciclo KDCA. 
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Figura 15 – Ciclo de gestão do conhecimento a partir do ciclo KDCA de Batista (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            Fonte: Batista (2012, p. 65). 

 

Como o MGCAPB trata-se de um modelo de GC com foco em resultados, Batista 

(2012) integrou aos seus componentes os resultados que podem ser obtidos com a 

implementação da GC. Segundo esse autor (2012), os resultados podem ser verificados no 

início e ao fim do processo de implementação da GC. Os resultados imediatos, viabilizados 

pelos processos da GC e pelo Ciclo KDCA, são aprendizagem e inovação. A aprendizagem se 

reflete no incremento da competência da organização e dos seus membros nos processos de 

identificação, criação, armazenagem, compartilhamento e aplicação do conhecimento, 

conduzindo ao aumento da capacidade social. A inovação, por sua vez, pode resultar 

 
[...] em novos produtos, serviços e processos (de apoio, finalísticos e críticos), novas 

tecnologias, novos projetos, novas políticas públicas, novos programas de governo, 

práticas inovadoras de gestão pública e novos modelos de gestão pública. 

(BATISTA, 2012, p. 68). 
 

De acordo com Batista (2012), os resultados finais da GC são decorrentes dos 

imediatos e se traduzem no aumento da eficiência e da melhoria da qualidade e da efetividade 

social, e na concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade na administração pública e para o desenvolvimento do país. Na concepção de 

Batista (2012), a gestão de processos, projetos, programas e políticas públicas por meio dos 

processos de GC e do Ciclo KDCA oportunizam aprendizagem para indivíduos e equipes, 
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durante todas as fases de sua implementação, as quais o autor nominou de Ciclo Operacional 

do Conhecimento na Administração Pública.  

Nesse ciclo, antes de iniciarem a execução de um projeto, programa ou política 

pública, o gestor público e sua equipe aprendem, na medida em que precisam examinar as 

soluções potenciais, em ambiente colaborativo. Durante a execução, continuam aprendendo 

em função do planejamento, acompanhamento e aperfeiçoamento das ações. Após a 

execução, a aprendizagem advém da análise retrospectiva com foco nos resultados atingidos e 

no que poderia ter sido feito melhor, e do compartilhamento das lições aprendidas, no âmbito 

das comunidades de prática. Para o autor (2012), essas lições, genéricas ou específicas, devem 

ser incorporadas como ativos de conhecimento e disponibilizadas para os públicos 

interessados, nos canais de compartilhamento, tais como repositórios, intranet e portal 

corporativo. A Figura 16 retrata o ciclo operacional do conhecimento na Administração 

Pública, conforme proposto por Batista (2012). 

 

Figura 16 – Ciclo operacional do conhecimento na Administração Pública de Batista (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

      Fonte: Batista (2012, p. 68). 

 

Batista (2012) incluiu como último componente do seu modelo de GC os destinatários 

dos serviços e das ações da administração pública, ou seja, o cidadão-usuário e a sociedade, a 

quem ele nominou de “partes interessadas”. Compartilhamos com o autor esse entendimento, 

a partir do qual afirma que a GC deve ser implementada para que a organização possa cumprir 

sua missão organizacional e atender às necessidades e às expectativas da sociedade em 

relação aos serviços prestados. Vale ressaltar que o alcance desses objetivos inclui a 

participação ativa do cidadão e da sociedade civil no processo de tomada de decisões das 
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organizações públicas. Por conseguinte, essas devem incluir em seus planos de GC, a 

abordagem de temas importantes para a sociedade, tais como: desenvolvimento; 

responsabilidade pública; inclusão social; interação e gestão do impacto da atuação da 

organização na sociedade. 

Um modelo de GC adequado à APB deve ser acompanhado, segundo Batista (2012, p. 

20), de um manual de implementação contendo orientações sobre como 

 

[...] i) avaliar a GC com base em critérios (fatores críticos de sucesso ou 

viabilizadores); ii) identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria na avaliação 

da GC; iii) identificar as lacunas de conhecimento; iv) definir a visão e a estratégia 

de GC; v) medir os resultados da estratégia; e vi) elaborar, implementar e 

acompanhar o plano estratégico de GC que contemple ferramentas e tecnologias de 

GC. (BATISTA, 2012, p. 20). 
 

Por conseguinte, o Batista (2012) apresentou uma proposta para direcionar as 

organizações públicas no processo de implementação do seu modelo, tendo em vista que esse 

é o objetivo esperado, ou seja, que realmente as organizações avancem do processo de 

diagnóstico da GC para a sua institucionalização, a partir de um plano estruturado e 

sistemático. Assim, o Plano de Gestão do Conhecimento (PGC) proposto por Batista (2012), 

do diagnóstico à implementação, é integrado por quatro etapas: 

1ª) Diagnosticar. Nessa fase a organização deve realizar uma breve autoavaliação do 

seu grau de maturidade em GC. Para esse procedimento avaliativo, o autor propõe a utilização 

do Instrumento para Avaliação da GC na Administração Pública (BATISTA, 2012, p. 129-

121). Nesse instrumento de avaliação, Batista (2012) define cinco graus de maturidade em 

GC, nos quais uma organização pode ser posicionada, a partir do diagnóstico. Os mesmos 

podem ser vistos na Figura 17. 

 

Figura 17 – Graus de maturidade de uma organização em gestão do conhecimento segundo Batista (2012) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                            

                             Fonte: Batista (2012, p. 95). 
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A partir dos resultados obtidos na avaliação de sua maturidade em GC, que lhe 

permite conhecer seus pontos fortes e suas fragilidades na gestão dos seus ativos de 

conhecimento, a organização pública deve justificar a importância da implementação da GC 

(business case), levando em consideração algumas perguntas, dentre as quais se destacou: 

Quais são as razões ou necessidades operacionais e como elas se relacionam com os objetivos 

estratégicos da organização? Como a GC contribuirá efetivamente para suprir as necessidades 

organizacionais? Qual a relação entre o custo de implementar o projeto e os resultados a 

serem alcançados? 

A partir da constatação do seu grau de maturidade em GC e da elaboração do plano de 

negócio (business case) que justifique a importância da GC em seu contexto, a organização 

poderá identificar, com maior, clareza as suas principais lacunas relacionadas ao cumprimento 

de seus direcionadores estratégicos. Quanto a isto, o autor ressalta baseado nas orientações da 

APO (1999), que uma organização pode apresentar dois tipos de lacuna, quais sejam: lacuna 

de estratégia, concernente ao hiato “[...] entre o que a organização pública deve fazer para 

cumprir sua missão e o que ela está, de fato, fazendo” (BATISTA, 2012, p. 100); e lacuna de 

conhecimento, referente à “[...] lacuna entre o que ela deve saber para executar suas 

estratégias e o que ela de fato sabe”. (BATISTA, 2012, p. 101). 

2ª) Planejar. As atividades correlatas desta etapa são: construir/revalidar a missão e a 

visão; definir os objetivos e as estratégias de GC; identificar e priorizar os projetos de GC a 

serem implementados; estabelecer a estrutura de governança e as práticas de GC; sensibilizar 

as pessoas; e elaborar o PGC.  

3ª) Desenvolver. Nesta etapa a organização escolhe um projeto piloto para ser testado, 

implementa, avalia os resultados e utiliza as lições aprendidas para estender o projeto para 

toda a organização.  

4ª) Implementar. Na fase de implementação, a organização deve, primordialmente: 

discutir os fatores críticos de sucesso à implementação do PGC; definir os meios de 

sustentação dos resultados obtidos com a implementação; desenvolver o plano de 

comunicação do PGC; e elaborar a estratégia de avaliação contínua na implementação do 

PGC.  

Considerou-se, com base nas diretivas apresentadas por Batista (2012) e na revisão da 

literatura, que o êxito da implementação do PGC depende fortemente da maneira como a 

organização lidará com as resistências ao processo e do investimento que fará para capacitar 

as pessoas a serem envolvidas, sobretudo no sentido de assegurar que todas compreendam o 

Modelo de Gestão do Conhecimento e suas atividades, de modo a poder aplicá-lo 
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adequadamente. Batista et al. (2014) propuseram um fluxo ou roteiro para direcionar as 

organizações públicas na implementação do PGC, que pode ser visualizado na Figura 18. 

Convém ressaltar a recomendação dos autores (2014) para que essas etapas sejam cumpridas 

criteriosamente. Só se deve passar para a etapa seguinte, quando os itens de avaliação da etapa 

anterior tiverem sido cumpridos. Caso haja pendências, a organização deverá fazer os ajustes 

necessários e só então avançar no processo. 

 

Figura 18 – Roteiro passo a passo para elaboração do plano de gestão do conhecimento segundo Batista et al. 

(2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: Batista et al. (2014, p. 15). 

 

Batista et al. (2014) afirmam que cinco organizações públicas brasileiras já adotaram 

com sucesso, o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira 

(MGCPAPB) do IPEA, proposto por Batista (2012), a despeito das dificuldades enfrentadas, 

sendo elas: Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR), vinculada à Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); IPEA; Agência 
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Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); e Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). 

Dentre as principais dificuldades enfrentadas por essas organizações no processo de 

implementação da GC, relatadas por esses autores, verificaram-se algumas situações que 

merecem ser expostas, pela recorrência em resultados de outras pesquisas apresentadas neste 

estudo: 

 “Visão equivocada de parte dos servidores e das lideranças sobre GC, 

relacionando-a a tarefa, e não como forma diferente de trabalhar para alcançar 

resultados organizacionais”. (BATISTA et al., 2014, p. 34). 

 “[...] conhecimento produzido na instituição não estar representado, organizado e 

armazenado de forma estruturada [...]”. (BATISTA et al., p. 81). 

Tomando como base a cultura predominante nas organizações públicas brasileiras, 

consideramos que as principais lições aprendidas pelos gestores, servidores e parceiros 

envolvidos no processo de implantação do MGCAPB, podem direcionar, preventivamente, 

outras organizações interessadas na institucionalização da GC, por conseguinte, destacamos 

entre essas lições aprendidas: 

 “Envolver todas as lideranças para assegurar a continuidade do projeto”. 

(BATISTA et al., p. 34); 

 “Aprender com os erros e acertos de outras instituições é uma maneira interessante 

de iniciar a implementação da GC, para evitar „reinventar a roda‟”. (BATISTA et 

al., p. 34); 

 “[...] Apesar das dificuldades, é possível implementar com êxito a GC. Para isto, é 

preciso – entre outros aspectos – reconhecer que os servidores são os verdadeiros 

responsáveis pelo sucesso da iniciativa”. (BATISTA et al., p. 34); 

 “Adotar um método facilita muito o desenvolvimento das ações de GC”. 

(BATISTA et al., p. 34); 

 

Implementar, para evitar frustrações, as ações de GC conforme a capacidade da 

organização. Por isto, deve-se pensar grande, mas começar pequeno buscando 

alcançar resultados no curto prazo, para manter o comprometimento dos que estão 

envolvidos e conseguir novas adesões. (BATISTA et al., p. 34); 

 

 “[...] não há cenário ideal para implantar GC”. (BATISTA et al., p. 54); 
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 “Implementar a GC gradativamente – iniciando-se pelo projeto-piloto – e expandir 

de modo gradual, de acordo com o porte e a estrutura da organização”. (BATISTA 

et al., p. 55). 

 “Manter a organização aberta ao ambiente externo, por meio da comparação das 

práticas realizadas e dos resultados obtidos com os de outras organizações que 

utilizam a GC [...]”. (BATISTA et al., p. 55). 

 

As lacunas e desafios identificados demandam [...] o comprometimento e a 

constância de propósito da alta administração (presidente, diretores e chefes das 

assessorias ligadas à Presidência), envolvimento das chefias intermediárias 

(diretores adjuntos, coordenadores-gerais e coordenadores) e participação ativa dos 

servidores da instituição. (BATISTA et al., p. 74). 

 

 “É preciso ter foco em resultados concretos”. (BATISTA et al., p. 105). 

 “É melhor implementar um projeto de forma mais lenta, mas contando com a 

ampla participação das partes interessadas, que tentar avançar rapidamente, sem o 

envolvimento de usuários e áreas importantes da organização”. (BATISTA et al., 

p. 105). 

 

Todas as organizações públicas que adotaram o MGCAPB foram unânimes em 

reconhecer a validade do modelo para a implementação da GC, apesar de terem oferecido 

algumas sugestões para seu aperfeiçoamento, sem perder de vista tratar-se de um “[...] modelo 

holístico – que considera os vários aspectos da GC: alinhamento estratégico, viabilizadores, 

ciclo de GC, ciclo KDCA, resultados e partes interessadas”. (BATISTA et al., p. 104.). 

Concluindo-se a análise dos modelos que estão sendo adotados por organizações 

públicas brasileiras para a institucionalização da GC, posicionamo-nos favoráveis ao 

entendimento de Angeloni (2003, p. 7), quando afirma que: 

 
[...] sempre que se pretende sugerir um modelo teórico acerca de um fenômeno 

social complexo, incorre-se em limitações provenientes dos vieses perceptivos de 

quem o concebe, bem como de simplificações incapazes de explicar a questão em 

sua totalidade [...]. (ANGELONI, 2003, p. 7). 

 

Por conseguinte, conclui-se que um método de Gestão do Conhecimento mais 

apropriado às organizações públicas é o que permite, a partir de sua configuração, que seja 

ampliado e revisado constantemente, em função dos vieses de concepção e, sobretudo, da 

evolução da sociedade e de suas demandas político-econômico-sociais. 
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Nesse cenário em que a Gestão do Conhecimento ocupa cada vez mais espaço na 

Administração Pública, ressalta-se, com base na revisão de literatura, que as organizações que 

a integram, uma vez tendo realizado o diagnóstico da situação da GC, avancem para a 

operacionalização da estratégia, examinando e definindo a mudança de abordagem, as 

ferramentas e técnicas mais adequadas à identificação/criação, captura, armazenagem e 

transferência dos seus ativos de conhecimento, priorizando o compartilhamento de 

informações, conhecimento e experiências com outras organizações, públicas e privadas, 

envolvendo parceiros, fornecedores e, sobretudo, os cidadãos nesse contexto. Importante, 

também, que adequem o modelo de GC aderido, ao foco de sua missão, ambiente interno e ao 

macro contexto de sua área de atuação. 

Uma vez exposto o marco teórico que fundamentou este estudo, o que se apresenta no 

capítulo posterior, é a descrição do caminho metodológico identificado na literatura e adotado 

em função de melhor contribuir para o desvelamento da atual situação do IFB em relação à 

Gestão do Conhecimento, a partir de um exigente processo de pesquisa e de reflexão, 

praticado de acordo com procedimentos metodológicos e técnicos que se julgou apropriados, 

haja vista sua sustentação em referências teóricas. (SEVERINO, 2002). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“A racionalidade da investigação consiste, por 

conseguinte, na humildade de não saber, na 

docilidade em aceitar a manifestação dos 

vestígios, na honestidade intelectual de enfrentar 

essa manifestação sem a perverter, na constância 

e na diligência em prosseguir, de vestígio em 

vestígio, mesmo quando não se vislumbra um 

sentido final do percurso [...]. [...] A investigação 

requer, por conseguinte, uma grande maturidade 

interior do ser humano. Exige paciência, 

constância, autoconfiança, humildade, 

capacidade para enfrentar a eventual 

incompreensão dos outros. A somar a isto tudo, 

não é despiciendo um bom capital de esperança.” 

(J. C. Rosa) 

 

A metodologia admitida para desenvolvimento desta pesquisa integrou-se por ações, 

procedimentos e ferramentas compatíveis com os seus objetivos, características do objeto e o 

seu contexto de investigação, de modo a favorecer, não só o tratamento científico das 

informações, mas também, o pensamento reflexivo durante todo o percurso da produção 

intelectual. (MARCONI; LAKATOS, 2003; TRIVIÑOS, 2009). 

O instrumento utilizado para a realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento 

no IFB foi o Método OKA, proposto por Fonseca (2006) e detalhado neste trabalho, em seção 

precedente. Para aplicação do referido método, recorreu-se à metodologia elaborada e testada 

por Camões (2010), consolidada por Fonseca e Fresneda (2013), a qual visa oferecer às 

organizações, primordialmente as públicas, um roteiro que as auxiliem na busca de um 

diagnóstico inicial em Gestão do Conhecimento, a partir da aplicação do Método OKA. Essa 

metodologia será explicitada no contexto da coleta de dados. 

Em linhas gerais, este capítulo traz como eixos de abordagem a classificação da 

pesquisa e sua delimitação, onde se procurou caracterizar a instituição e a população do 

estudo, e por fim, a descrição das etapas seguidas para o levantamento das informações. 
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3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza aplicada, tendo como motivação a necessidade de se produzir 

conhecimento para fins práticos a partir de estudos teóricos, concernentes à identificação da 

situação da Gestão do Conhecimento no Instituto Federal de Brasília (IFB) e à solução 

concreta de problemas e necessidades daí decorrentes, que possam subsidiar a elaboração 

futura de um Programa de Gestão do Conhecimento (PGC), em sintonia com a cultura e 

interesses estratégicos da instituição. (RICHARDSON, 1999).  

Neste sentido, também pode ser caracterizada como pesquisa-ação participativa na 

medida em que o seu objetivo prático foi “[...] contribuir para o melhor equacionamento 

possível do problema considerado como central na pesquisa e o objetivo de conhecimento 

[...]”, foi o de “[...] obter informações que, por meio de outros procedimentos, não seria 

possível (THIOLLENT, 2008, p. 20), ressaltando-se que, para tanto, atuamos, de modo 

cooperativo/participativo, junto aos gestores do IFPB envolvidos no processo. 

Também condiz com o contexto desta pesquisa, a partir da metodologia adotada, o 

entendimento de Elliot (1997), quando afirma que numa pesquisa-ação, o processo de 

mudança é conduzido por meio da análise e interpretação de dados adequados, válidos e 

confiáveis e o seu alvo principal é a criação de conhecimento teórico ou aprimoramento da 

prática. 

O foco social da pesquisa evidenciou-se na medida em que se buscou conhecer as 

impressões e percepções de um grupo específico, no caso os gestores da alta e média gestão 

do IFB, em relação às práticas e processos de Gestão do Conhecimento instalados na 

instituição. (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

A partir das concepções de Triviños (2009), entendeu-se que a abordagem do 

problema desta pesquisa é de natureza qualitativa, na medida em que exigiu a interpretação e 

atribuição de significados aos resultados obtidos em cada dimensão do conhecimento 

contemplada pelo método OKA, considerando-se o vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade dos sujeitos envolvidos, que não pode ser traduzido em números. 

O processo e seu significado constituíram-se nos eixos de abordagem, tendo o 

ambiente natural do IFB como fonte direta de dados, onde a compreensão dos fenômenos 

efetivou-se a partir de nosso contato com o público de interesse deste estudo, conforme já 

informado, considerando-se as idiossincrasias próprias da realidade da instituição (DEMO, 

2001). Desta feita, para elucidar nosso papel no processo investigativo, recorremos a Santos 

Filho e Gamboa (2001, p. 27), os quais afirmam que “[...] a tarefa do pesquisador não é 
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descobrir leis, mas engajar-se numa compreensão interpretativa das mentes daqueles que são 

parte da pesquisa [...]”, em seu próprio contexto e vistos como indivíduos em sua totalidade. 

Como característica própria da abordagem qualitativa, não partimos de hipóteses 

estabelecidas a priori, que exigissem a busca de dados ou evidências que corroborassem ou 

negassem suposições. Na verdade, o ponto de partida se deu por um foco amplo, qual seja o 

de identificar a real situação da Gestão do Conhecimento na instituição investigada, que 

envolve questões também abrangentes, que vão se tornando mais diretas e específicas no 

transcorrer da investigação, em decorrência do enfoque indutivo empregado na análise dos 

dados. (GODOY, 1995). 

Concordamos com Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 212), quando enfatizam que 

“[...] uma abordagem meramente quantitativa para medir a Gestão do Conhecimento não é 

realista e pode ser até contraproducente”, no entanto, as opiniões e informações coletadas 

junto aos respondentes, a partir da aplicação de questionário estruturado, também receberam 

tratamento quantitativo, na medida em que foram transformadas em números por um sistema 

próprio, e traduzidos em um diagrama radial de fácil visualização e interpretação, que 

permitiu uma compreensão mais confiável da real situação da Gestão do Conhecimento no 

IFB. Vale dizer, no entanto, que na busca da consolidação da pesquisa científica, a partir do 

compromisso tanto com os princípios científicos quanto com a realidade investigada no IFB, 

procurou-se interpretar as evidências quantitativas à luz das considerações qualitativas 

epistemológicas, evitando-se, dessa forma, as aparentes contradições metodológicas e 

operacionais existentes entre essas abordagens. (SANTOS FILHO; GAMBOA, 2001). 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é do tipo descritivo-exploratória. Seu caráter 

exploratório configurou-se por proporcionar maior familiaridade com o problema levantado, 

com vistas a torná-lo explícito. Permitiu, igualmente, descrever as potencialidades e 

debilidades do IFB nos elementos e dimensões da Gestão do Conhecimento contemplados 

pelo método OKA, oportunizando-se o estabelecimento de relações entre o desempenho 

obtido e os impactos causados nos processos de gestão, bem como no desenvolvimento e na 

aprendizagem institucional da instituição diagnosticada (TRIVIÑOS, 2009). Para tanto, 

envolveu o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, a exemplo da aplicação de 

questionário estruturado, ressaltando-se que, nesse processo, procurou-se descrever a 

realidade como ela é sem preocupação em modificá-la. (RICHARDSON, 1999). 

Em relação aos procedimentos técnicos de pesquisa, propusemo-nos a recuperar o 

conhecimento científico acumulado sobre o problema averiguado, a partir da análise de 

material já publicado sobre Gestão do Conhecimento, incluindo o estudo dos métodos de 
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avaliação e diagnóstico do conhecimento que vêm sendo adotados pelas organizações, 

sobretudo no contexto da Administração Pública Federal Brasileira, caracterizando-se, neste 

sentido, como bibliográfica (MARCONI; LAKATOS, 2003). Esta pesquisa também envolveu 

a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejava-se conhecer, ou seja, os 

gestores da alta e média gestão do IFB, procedimento este, denominado por Richardson 

(1999) de levantamento. 

Por meio deste estudo, desenvolvido junto ao IFB, foi possível coletar e registrar 

dados e informações acerca da realidade da instituição em Gestão do Conhecimento, com o 

intuito de se explicar qual a sua maturidade atual na gestão dos processos de criação, captura, 

armazenamento, disseminação e aplicação do conhecimento, em sua dinâmica organizacional, 

culminando com a apresentação dos resultados e conclusões. (MARCONI; LAKATOS, 

2003).  

Por se tratar de um estudo de caso, ressalta-se que não se tentou exercer qualquer 

controle, ao longo do processo, sobre a natureza dos fenômenos estudados. Não obstante, a 

busca por respostas amplas e detalhadas sobre qual a capacidade e nível de preparação atuais 

do IFB no uso adequado e sistemático de seus ativos de conhecimento, bem como, sobre as 

lacunas e áreas a serem melhoradas dentro das suas atividades de GC, a partir das dimensões 

do conhecimento priorizadas pelo Método OKA, exigiu investigação profunda e 

contextualizada, levando-se em consideração a cultura prevalente na organização. Isto posto, 

trataremos em seguida, sobre a delimitação da pesquisa, com base no seu tema de estudo, sua 

limitação geográfico-espacial e população investigada. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa de campo foi desenvolvida no IFB, por meio da qual se pretendeu 

identificar as suas condições atuais na gestão e uso adequado de seus ativos intangíveis, assim 

como as fragilidades a serem mitigadas dentro dos processos de Gestão do Conhecimento 

adotados na instituição. 

Os fatos foram observados tal como ocorrem, envolvendo exclusivamente, em todas as 

etapas da metodologia adotada, o grupo de gestores que ocupa Cargos de Direção nos níveis 

estratégicos e táticos do IFB, na estrutura organizacional da Reitoria e dos seus Campi 

(APÊNDICE B). Os elementos pesquisados para investigação do problema limitaram-se às 14 

dimensões do conhecimento englobadas pelo Método OKA, avaliadas a partir de aplicação de 

questionário disponibilizado pelos formuladores do método. 
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3.2.1 Caracterização da Instituição Alvo 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) integra a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Esta Rede estende-se por 

todo o Brasil, formada anteriormente pelas Escolas Técnicas e CEFETs, constituindo-se hoje, 

pelos Institutos Federais, com cerca de 354 campi, distribuídos em 321 municípios. Devido ao 

processo de expansão vigente, estima-se que até o final de 2014, a Rede Federal deverá 

totalizar 560 unidades de ensino, representando um atendimento direto a mais de 600 mil 

estudantes, em todo o país
8
. A Figura 19 permite uma visualização da extensão dessa 

estrutura, no contexto nacional. 

 

Figura 19 – Extensão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em âmbito nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 Fonte: Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

No contexto da Rede Federal, os Institutos Federais são caracterizados como 

instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

                                                           
8
 Informações disponíveis em: <http://redefederal.mec.gov.br/ >. Acesso em: 27 maio 2013. 
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ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às suas práticas 

pedagógicas. 

O IFB foi criado a partir da transformação da então Escola Técnica Federal de Brasília 

em Instituto Federal, pela Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008). Possui natureza jurídica de 

autarquia, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 

e disciplinar. A atual estrutura administrativa do órgão compõe-se por uma Reitoria e oito 

Campi distribuídos pelo Distrito Federal, sendo eles os de Brasília, Gama, Planaltina, Riacho 

Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro. Salienta-se que, por 

ocasião desta pesquisa, dois outros Campi estavam em fase de implantação, a saber os das 

cidades satélites de Ceilândia e Estrutural. 

Além da Reitoria e Chefia de Gabinete, o IFB conta com cinco Pró-Reitoras, a saber: 

Ensino; Pesquisa e Inovação; Extensão; Administração; e Desenvolvimento Institucional. Nos 

Campi, a estrutura de gestão constitui-se por Diretoria Geral; Diretoria de Administração e 

Planejamento; e pela Diretoria de Pesquisa, Extensão e Ensino. Recomenda-se, para melhor 

compreensão da estrutura organizacional da instituição, a consulta ao seu Organograma, 

formalizado por meio da Resolução nº 35 do Conselho Superior, de 13 de novembro de 2012 

(BRASIL, 2012). 

Tendo em vista o objetivo deste estudo, considerou-se importante a descrição integral 

das finalidades e características do IFB, como mais uma forma de evidenciar-se a importância 

da realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento numa instituição, cuja essência de 

seus fins e ações, baseia-se em informação e conhecimento. Por conseguinte, de acordo com o 

Art. 6
o
 da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), o IFB tem por finalidades e características: 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; II - desenvolver a educação profissional e tecnológica 

como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 

técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; III - 

promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional 

e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão; IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com 

base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; V - constituir-se em centro de 

excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 

particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 

empírica; VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; VII - desenvolver 

programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; VIII - realizar e 

estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 
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cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; IX - promover a 

produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente 

as voltadas à preservação do meio ambiente.  

 

Considerando-se o critério de número de funcionários estabelecido pelo SEBRAE-SC, 

para organizações de serviço
9
, o IFB pode ser classificado como instituição de grande porte, 

contando, atualmente, com o contingente de 1270 trabalhadores, sendo: 727 servidores 

efetivos, dos quais 393 são docentes e 334 técnicos-administrativos, além de 429 terceirizados 

e 114 estagiários
10

. Em termos de grau de instrução, constatou-se que a instituição conta com 

um grupo de servidores altamente qualificados, chegando a 100% e a 64% de docentes e 

técnicos administrativos, respectivamente, que possuem graduação entre nível superior a 

doutorado, podendo-se ver a distribuição das frequências dos servidores do IFB por grau de 

instrução, nas categorias docente e técnico-administrativo, a partir da Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos servidores do IFB segundo o grau de instrução 
 

Grau de Instrução Docente (%) Técnico Administrativo (%) 

Nível médio - 36% 

Superior 25% 47% 

Especialização 15% 15% 

Mestrado 45% 1,6% 

Doutorado 15% 0,4% 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas do IFB (jun. 2014).  

 

Na Resolução nº 35/2012, do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília 

(BRASIL, 2012), que aprova a nova estrutura organizacional para a instituição, tem-se a 

disposição e a distribuição dos Cargos de Direção pelos níveis hierárquicos, e a descrição de 

suas respectivas competências. Esta estrutura organizacional é composta por 47 Cargos de 

Direção, distribuídos em três níveis de atuação, quais sejam, estratégico, tático-gerencial e 

operacional e, por quatro níveis hierárquicos, estando os gestores estratégicos e tático-

gerenciais situados entre os três primeiros níveis. Nos dois primeiros níveis hierárquicos, com 

atuação estratégica, estão posicionados os cargos de: Reitoria, situado no primeiro nível (CD-

01), e no segundo nível (CD-02), os de Pró-Reitor e Direção Geral de Campus. No terceiro 

nível, encontram-se instaladas as Diretorias e Coordenações-Gerais, com atuação estratégica 

(CD-03), e as de atuação tático-gerencial (CD-4). Por fim, no quarto nível hierárquico, 

encontram-se as Coordenações ou Células de Trabalho, de atuação operacional, cujos titulares 

ocupam Funções Gratificadas (FG) para o exercício de suas atribuições. 

                                                           
9
 Informação disponível em: <http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154>. Acesso em: 24 

maio 2013. 
 

10
 Dados fornecidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFB, em 16 jun. 2014. 
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Na Figura 20, apresenta-se a distribuição dos Cargos de Direção por níveis de atuação 

e níveis hierárquicos do IFB. 

 

Figura 20 – Cargos de direção do IFB por níveis de atuação e níveis hierárquicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Adaptada pela autora (2014), a partir da Resolução do IFB n.º 35/2012- CS/IFB – Anexo IV – 

Níveis de Atuação e Níveis Hierárquicos (BRASIL, 2012). 

 

No que diz respeito à estrutura organizacional, Segundo Drucker (1999a, p. 19), as 

organizações modernas, sejam públicas ou privadas, necessitam de estrutura organizacional e 

de organização, sendo que, “[...] uma dada estrutura organizacional é adequada para algumas 

tarefas, em determinadas condições e ocasiões”. Na concepção de Robbins (2002), a estrutura 

organizacional define como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas, 

sendo determinantes da estrutura organizacional os seguintes elementos: a estratégia, o 

tamanho da organização, a tecnologia e o ambiente. Ainda em seu estudo, Robbins (2002) 

enfatiza que as organizações possuem estruturas diferentes, e essas têm impacto sobre as 

atitudes e comportamentos de seus membros. Para Vasconcellos (1989), a estrutura 

organizacional também pode ser vista como um processo através do qual a autoridade é 

distribuída e as atividades são especificadas, amparadas por um sistema de comunicação que 

permite aos membros da organização realizar e exercerem suas atribuições, a partir do poder 

de gestão do qual são detentores.  

Salienta-se que a referida Resolução, em seu Anexo IV, também descreve as 

competências essenciais dos gestores do IFB, em cada nível de atuação e hierárquico. No 

nível estratégico encontram-se as instâncias relativas à tomada de decisão e planejamento, 

cujas principais competências dizem respeito à formulação das políticas e diretrizes da 
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Unidade/Órgão, de acordo com as normas, regras e interesses da Reitoria e das comunidades 

internas (acadêmica, administrativa e discente).  

No nível tático-gerencial, responsável pela articulação interna, as competências 

envolvem o estudo das restrições, necessidades e conveniências associadas ao objeto de sua 

gestão. Para tanto, os gestores posicionados nesse nível devem, prioritariamente, participar da 

definição de diretrizes em conjunto com os gestores estratégicos, cuidando para que sejam 

interpretadas e desenvolvidas nos níveis inferiores, em função dos objetivos e metas a serem 

alcançados. Os gestores posicionados no nível operacional são responsáveis, por sua vez, pela 

supervisão direta da execução das tarefas e operações cotidianas da organização, visando à 

melhoria contínua e a consecução dos objetivos de suas respectivas áreas. No Quadro 10, 

sistematizamos as principais competências dos gestores do IFB, a partir dos níveis 

hierárquicos e de atuação estratégica, tático-gerencial e operacional. 

 

Quadro 10 – Competências prioritárias dos cargos de gestão do IFB nos diferentes níveis hierárquicos e de 

atuação 
 

 

Nível de 

Atuação 

Nível 

Hierárquico 
Instância Competências 

Estratégico 
(Elaboração 

da 

estratégica e 

tomada de 

decisão) 

1 
Decisória e de 

Planejamento 

Formular as políticas e diretrizes da Unidade/Órgão, 

de acordo com as normas, regras e interesses da 

Reitoria e das comunidades acadêmica, administrativa 

e discente; articular providências, visando remover 

obstáculos e promover evoluções; efetuar avaliações 

sistemáticas das necessidades ou tendências sob sua 

gestão. 

2 Decisória 

Assessorar o nível 1; articular providências junto às 

instâncias superiores e demais unidades/órgãos; 

organizar um conjunto de objetivos, ou propósitos 

organizacionais; orientar as ações doa dia a dia, dos 

níveis 3 e 4. 

Tático-

Gerencial 

(Articulação 

interna) 

3 

Estudo das 

restrições, 

necessidades e 

conveniências 

associadas ao 

objeto de sua gestão 

Esquematizar a ação de atividades e participação na 

definição de diretrizes em conjunto com os níveis 

superiores; interpretar e traduzir as diretrizes 

estabelecidas em atos programados; orientar as 

gerências, equipes ou células de trabalho do nível 4, 

quanto a objetivos e metas a serem atingidos. 

Operacional 

(Execução 

das tarefas 

e operações 

cotidianas) 

4 

Supervisão direta 

da execução de um 

determinado 

conjunto de 

atividades 

Participar diretamente da execução das tarefas, 

organizando e removendo obstáculos; avaliar a forma 

de execução das atividades, e informar sobre ações 

para a melhoria contínua, em função dos objetivos da 

área. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir da Resolução do IFB n.º 35/2012- CS/IFB – Anexo IV – Níveis de 

Atuação e Níveis Hierárquicos (BRASIL, 2012). 
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3.2.2 Caracterização da População e da Amostra 

 

A medição da Gestão de Conhecimento organizacional, qualquer que seja o método, 

deve levar em consideração o valor dos ativos de conhecimento, a magnitude do processo de 

sua partilha, bem como o fato de que a GC implica o envolvimento de indivíduos que criam, 

compartilham, organizam e aplicam conhecimentos (SVEIBY, 2000). Partindo deste 

pressuposto, definiu-se como universo da pesquisa, todos os servidores do IFB, docentes e 

técnico-administrativos, que ocupam Cargo de Direção (CD) na instituição, tanto na estrutura 

de sua Reitoria quanto na dos seus Campi, dentre esses cargos, inclusos os de Reitor, Pró-

Reitor, Diretor-Geral de Campus e Diretor Sistêmico. 

A escolha dos gestores da organização como população de interesse à pesquisa 

justificou-se por alguns fatos considerados pela autora como relevantes, sendo eles: a recém-

criação da instituição investigada, contando, apenas, com cinco anos de instauração; grande 

parte dos seus servidores com menos de três anos de ingresso na instituição; o alto grau de 

informalidade dos processos de Gestão do Conhecimento; e a falta de familiaridade dos 

servidores com esta temática.  

Com base neste cenário, julgou-se que a investigação da Gestão do Conhecimento no 

IFB, num primeiro momento, poderia se revelar mais consistente e confiável, se avaliada sob 

a ótica dos seus gestores estratégicos, de quem se espera uma visão sistêmica da instituição e 

de seus processos organizacionais, e a quem compete decidir pela implantação futura de um 

programa institucional de Gestão do Conhecimento, tornando-se assim, representativos da 

comunidade interna. 

Por ocasião do início das atividades concernentes à etapa de coleta de dados, em 

fevereiro de 2014, o universo dos gestores sistêmicos compunha-se de 68 servidores, 

informação levantada junto à Diretoria de Gestão de Pessoas (DRGP) e em consulta eletrônica 

aos Boletins de Serviço (BRASIL, 2014b) e Resoluções (BRASIL, 2012), disponíveis no site 

da instituição, para identificação das portarias dos gestores em exercício em Cargos de 

Direção (CD).  

Considerando-se que a grande maioria dos gestores contava com menos de três anos 

na instituição e entre seis meses a dois anos no respectivo cargo de direção, adotou-se alguns 

critérios intencionais para seleção da amostra, os quais se julgou adequados a garantirem o 

maior número de participantes e, ao mesmo tempo, uma experiência acrescida dos gestores 

junto à instituição, caracterizada, sobretudo, por um conhecimento mais amplo sobre sua 

missão, valores e objetivos estratégicos. Estes critérios foram: integrar o quadro de pessoal do 



171 

 

IFB há pelo menos dois anos; exercer o cargo atual de direção, por no mínimo seis meses 

ininterruptos; não estar afastado do trabalho por qualquer motivo no período da pesquisa; e 

demonstrar interesse em participar livremente da mesma. Os três primeiros critérios foram 

comprovados pela consulta aos documentos oficiais da instituição, enquanto que o interesse 

espontâneo em participar da pesquisa, foi manifesto pela assinatura dos gestores participantes, 

de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (APÊNDICE A). 

Apesar de não integrar os critérios intencionais estabelecidos, outro aspecto observado 

na composição da amostra foi o recomendado por Fonseca e Fresneda (2013, p. 25), de que a 

amostra envolvesse pessoas das três áreas contempladas pelo método OKA (Pessoas, 

Processos e Sistemas), ou seja, colaboradores: 

 

[...] da alta gerência que tenham ampla visão dos macros processos de negócios da 

organização; integrantes do RH, integrantes de TI, integrantes da comunicação 

social, integrantes do desenvolvimento organizacional e pessoas que tenham ampla 

visão e conhecimento da organização. (FONSECA; FRESNEDA, 2013, p. 25). 

 

Em linhas gerais, a amostra foi composta a partir da seguinte situação: dos 68 

servidores ocupantes de Cargos de Direção no IFB, sete encontravam-se à disposição do 

Ministério da Educação (MEC), ficando, assim, disponíveis para a pesquisa, 61 servidores. 

No entanto, desses gestores em exercício no IFB, cinco não atenderam aos critérios 

intencionais de amostragem, reduzindo-se a amostra para 56 gestores. Ressalta-se que 

voltaremos a tratar este assunto, com maiores detalhes, na Fase da metodologia de aplicação 

do Método OKA correspondente à seleção dos respondentes.  

Far-se-á, na próxima seção, a abordagem sobre os fundamentos teóricos e 

metodológicos que respaldaram a coleta de dados concernentes ao diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento no IFB.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

O diagnóstico da Gestão do Conhecimento no IFB foi realizado a partir da estrutura e 

recursos do Método OKA, cuja operacionalização teve por parâmetro a metodologia de 

aplicação do referido método, proposta e testada por Camões (2010). 

Nesta seção, descreveremos de forma detalhada, a execução da coleta de dados, 

considerando-se a dinâmica processual das etapas, fases e atividades integrantes da referida 

metodologia, cujo enfoque teórico-metodológico foi respaldado por Fonseca e Fresneda 

(2013). Vale ressaltar que se adotou a metodologia de aplicação do Método OKA engendrada 
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por Camões (2010), em função dos resultados obtidos pelo referido autor, por meio dos quais 

se reconheceu, dentre outras vantagens, a sua usabilidade e funcionalidade, bem como por ter 

sido recomendada pelo Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica 

(CT-GCIE), do Governo Eletrônico, como estratégia apropriada à aplicação do método OKA, 

em situações de diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas organizações públicas. 

(FONSECA; FRESNEDA, 2013). 

Segundo o entendimento de Camões (2010), a despeito da comprovada eficácia do 

Método OKA para a coleta e o estudo de informações sobre a Gestão do Conhecimento, este 

ainda requeria uma metodologia adaptável, modificável e de fácil compreensão, que 

orientasse os usuários na sua aplicação, sobretudo nas organizações públicas. 

Após a construção da estratégia de aplicação do método OKA, Camões (2010) a 

submeteu a vários procedimentos de testagem, dentre os quais se destacou o que foi feito 

conforme a norma ISO/IEC 9126-1, que trata da avaliação da qualidade de software, a partir 

de, entre outras características, sua funcionalidade, usabilidade, manutenibilidade e 

portabilidade. As características e subcaracterísticas contidas na referida norma e 

consideradas suficientes por Camões (2010, p. 65) para testar o método proposto, de modo a 

que possa ser “[...] compreendido, operado, modificado, corrigido, adaptado e transferido de 

um ambiente para outro dentro das organizações públicas brasileiras”, estão estruturadas na 

Figura 21. 
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Figura 21 – Características e subcaracterísticas utilizadas para avaliação da metodologia de aplicação do método 

OKA de Camões (2010) 
 

Fonte: Adaptada pela autora (2014), com base em Camões (2010, p. 56-66). 

 

O sistema desenvolvido por Camões (2010) para execução do método OKA é 

composto por uma estrutura de 4 etapas, 12 fases e 19 atividades. Em seguida, faremos uma 

exposição mais detalhada desta estrutura. 

A Etapa 1 ou Etapa Inicial compõe-se pelas Fases 1 e 2, as quais, respectivamente, 

correspondem à aprovação da alta administração e alocação de recursos; e à seleção, 

capacitação e divulgação da equipe coordenadora. Para operacionalização dessas fases, são 

previstas a realização de cinco atividades, sendo elas: sensibilizar a alta 

administração/gerência; alocar recursos; selecionar membros da equipe de coordenação; 

capacitar os membros da equipe de coordenação; divulgar a equipe coordenadora dentro da 

organização. 

A Etapa 2 ou Etapa Preparatória engloba a Fase 3 (escolha da forma e do escopo); a 

Fase 4 (seleção dos respondentes); a Fase 5 (escolha do local para aplicação do método); e a 

Fase 6 (elaboração do cronograma/agenda e confirmação dos respondentes). As atividades 

que permitem a execução dessas fases são: revalidar o escopo da aplicação; escolher a forma 

de levantamento de dados (coletiva, individual ou mista); escolher o modo de aplicação do 

questionário (em papel ou software); selecionar respondentes considerando a quantidade e a 
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representatividade; definir o local de aplicação; confirmar respondentes, local, datas e 

horários. 

Na Etapa 3 ou Etapa Operacional executam-se a Fase 7 (capacitação dos respondentes) 

e a Fase 8 (levantamento dos dados), a partir de ações que possibilitem capacitar os 

respondentes, controlar cronograma/agenda e solucionar dúvidas. Por sua vez, na Etapa Final 

(4) realizam-se a análise dos resultados (Fase 9); a oficina de apresentação e discussão 

preliminar dos resultados (Fase 10); a reunião de apresentação final dos resultados (Fase 11); 

e a elaboração do relatório final (Fase 12). Como atividades integrantes dessa etapa, tem-se: 

compilar os questionários e gerar tabelas e gráficos; identificar e comparar os pontos fortes e 

fracos apresentados; apresentar e discutir resultados preliminares; comunicar os resultados 

finais; apresentar elementos para elaboração de um plano de Gestão do Conhecimento; e 

elaborar relatório final. 

A referida estrutura de aplicação do Método OKA pode ser visualizada a partir da 

Figura 22. 

 

Figura 22 – Estrutura da metodologia de aplicação do método OKA segundo Camões (2010) 

 Fonte: Camões (2010, p. 69). 

 

Convém ressaltar que, por se tratar este estudo de um trabalho acadêmico, e não de um 

projeto decorrente de decisões gerenciais, tomadas no contexto de uma organização, optou-se 

por não empregar alguns procedimentos do método de Camões (2010), sempre que se 

entendeu que o rigor científico da pesquisa pudesse ser comprometido. Nesse aspecto, Santos 

(1999) enfatiza que, no desenvolvimento da pesquisa científica o pesquisador deve manipular 
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cuidadosamente os diferentes métodos e técnicas de modo a obter os resultados referentes à 

sua investigação. Segundo esse autor: 

 

Os estudantes trabalham cientificamente quando realizam pesquisas dentro dos 

princípios estabelecidos pela metodologia científica [...], e se habilitam a [...] refazer 

as diversas etapas do caminho percorrido pelos cientistas. (SANTOS, 1999, p. 47). 
 

No mesmo entendimento, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que a pesquisa científica 

permite a descoberta de novos fatos ou dados, em qualquer campo do conhecimento, devendo 

ser concebida como um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, a ser 

desenvolvido e redigido conforme normas metodológicas consagradas pela ciência. 

Para Gil (2008), grande parte do êxito da pesquisa depende da perseverança, 

curiosidade, criatividade, sensibilidade social, atitude ética e autocorretiva do pesquisador, 

dentre outros aspectos. Entendemos, assim, que o pesquisador não pode deixar-se confundir 

com um funcionário ou servidor da instituição em estudo, durante o tempo em que esteja em 

contato direto e constante com o cotidiano dos sujeitos investigados, mesmo que esse 

ambiente lhe seja habitual. 

Trataremos, doravante, sobre como foram executadas as diferentes etapas da 

metodologia adotada para a coleta de dados, a partir das ferramentas e recursos de avaliação 

do Método OKA. Consideramos oportuno ressaltar que, o processo adequou-se às 

necessidades da pesquisa e às condições permitidas pela rotina da instituição, por conseguinte, 

a execução das etapas nem sempre seguiu a ordem exata proposta por Camões (2010), 

ocorrendo de atividades de uma etapa serem antecipadas ou adiadas, ou até mesmo, ocorrerem 

em concomitância com atividades de etapa distinta. 

 

3.3.1 Etapa Inicial 

 

A etapa inicial tem por objetivos gerais informar e sensibilizar as pessoas-chave na 

organização quanto à importância, vantagens e benefícios da Gestão do Conhecimento para as 

organizações públicas, além da eficácia e pertinência do emprego do método OKA para o seu 

diagnóstico. Os recursos necessários para a aplicação do método também devem ser 

apresentados nessa fase, os quais envolvem pessoal, salas, auditórios, computadores, cópias 

com material de treinamento, entre outros. (CAMÕES, 2010; FONSECA; FRESNEDA, 

2013). 
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Cumprindo os objetivos da etapa inicial de aplicação do método OKA, procurou-se 

informar e sensibilizar os gestores do IFB, com poder de decisão na organização, sobre as 

vantagens, benefícios, viabilidade e os recursos envolvidos para execução da pesquisa, como 

também, a necessidade de se constituir e capacitar uma equipe interna para dar suporte ao 

processo. Essa etapa desenvolveu-se no período compreendido entre novembro de 2013 a 

Fevereiro de 2014, conforme as fases a seguir descritas: 

 

3.3.1.1 Fase 1 – Sensibilização da alta gestão e alocação de recursos para a pesquisa 

 

Visando obter a adesão e o apoio à realização do diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento no IFB, fizemos uma exposição, inicialmente para os gestores da Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional (PRDI), com o objetivo de informar e sensibilizar sobre os 

princípios, fundamentos e importância da Gestão do Conhecimento, enfatizando os ganhos 

obtidos pelas organizações públicas com a realização do seu diagnóstico, a partir do Método 

OKA.  

A escolha da referida Pró-Reitoria para o estabelecimento das negociações 

introdutórias em relação ao projeto, deu-se pelo fato de termos prestado assessoria técnica a 

seus integrantes, ao longo de 2013, nas áreas de gestão de pessoas, planejamento estratégico e 

plano de desenvolvimento institucional. Considerou-se também que, diante da possibilidade 

futura de implantação de um plano de Gestão do Conhecimento na instituição, o mais 

adequado é que coubesse à PRDI a condução do processo, prática usualmente adotada em 

outras instituições federais de ensino superior, tendo em vista o seu papel estratégico para a 

consolidação das políticas de desenvolvimento institucional, atuando como principal 

articuladora entre a Reitoria e os Campi.  

Além dos conteúdos pertinentes à Gestão do Conhecimento, também demonstramos, 

de forma detalhada, o cronograma da pesquisa e os recursos a serem alocados pela instituição 

para aplicação do método OKA, dentre os quais, sala adequada para a coleta de dados, 

equipamentos audiovisuais, computadores, reprodução de material e pessoal para acompanhar 

o processo. Ressalta-se que os gestores da PRDI mostraram-se altamente receptivos à 

execução da proposta, a despeito do momento atípico vivido pela instituição, envolvida pela 

primeira vez, em um contexto de eleição do seu Reitor pela comunidade interna.  

Em demonstração à adesão ao projeto, o Pró-Reitor em exercício aprovou o 

cronograma e os recursos necessários à realização da pesquisa, sobretudo porque não 

implicavam em custos adicionais, visto que já se encontravam integrados ao patrimônio da 
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instituição. Esse gestor, de igual modo, se prontificou a atuar como mediador entre a 

pesquisadora e os dirigentes da organização, tendo por intento o resguardo dos interesses 

institucionais ao longo do trabalho e a criação das condições adequadas ao alcance dos 

objetivos pretendidos, com a realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento. 

De modo a estender a chancela e o apoio à execução da pesquisa no ambiente do IFB, 

foi possível que a pesquisadora, por intermediação da PRDI, também fizesse a mesma 

apresentação de informação e sensibilização ao Colégio de Dirigentes da instituição, 

integrado pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretores de Campi e Diretores sistêmicos, em uma de 

suas reuniões semanais, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2014. 

Alguns integrantes do Colégio de Dirigentes manifestaram a preocupação com a 

utilização da infraestrutura e de pessoal da instituição para suporte a um trabalho acadêmico, 

de cunho particular, tendo em vista as restrições sofridas nessas áreas, sobretudo, em função 

da grande demanda de projetos em andamento, com destaque para o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, relativo ao quinquênio de 2014 - 2018. Quanto a isto, 

esclarecemos aos dirigentes que grande parte das atividades seria desenvolvida pela própria 

pesquisadora, e que o cronograma de trabalho havia sido construído em parceria com a equipe 

de suporte, de modo a não haver nenhum choque entre a agenda da pesquisa e a da instituição, 

que implicasse em desvio de pessoal, de equipamentos e espaços físicos, em detrimento das 

ações organizacionais. 

O Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional também ressaltou o interesse de sua 

Pró-Reitoria pela realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento, uma vez que, num 

futuro breve, os servidores da Coordenação Geral de Planejamento (CGPL) teriam de iniciar 

as ações de formalização da GC na instituição, face às pressões sofridas nesse sentido, 

inclusive pelos órgãos de controle externo, em cujos relatórios de gestão exigidos da 

instituição anualmente, estão inclusos aspectos normativos de prestação de contas 

concernentes à Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento (BRASIL, 

2014c). 

Com essa apresentação do projeto de pesquisa ao Colégio de Dirigentes, obtivemos a 

aprovação formal para a realização do diagnóstico da GC no âmbito da instituição, nos 

moldes em que havia sido proposto. A despeito da aprovação, o Colégio de Dirigentes 

recomendou que os recursos institucionais concernentes a ambientes, equipamentos ou de 

pessoal, não fossem colocados à disposição deste projeto por mais de um expediente, ou seja, 

além de 4 horas diárias.  Conclusas as atividades relativas à sensibilização da alta gestão do 
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IFB, passou-se para a fase de seleção, capacitação e divulgação da equipe de coordenação, 

proposta por Camões (2010). 

 

3.3.1.2 Fase 2 – Seleção, capacitação e divulgação da equipe interna de suporte à pesquisa 

 

Quando a pesquisa abranger toda a organização, é recomendável, conforme orientação 

de Camões (2010), que as etapas de aplicação do método OKA sejam coordenadas ou 

facilitadas por uma equipe constituída dentre os membros da organização que atuem em áreas 

estratégicas concernentes às três bases de sustentação da estrutura organizacional 

contempladas pelo método OKA, quais sejam, Pessoas, Processos e Sistemas. No caso de 

pesquisa parcial, o ideal é que a composição da equipe seja feita por integrantes do núcleo a 

ser investigado. Por tratar-se o presente trabalho de uma pesquisa científico-acadêmica, 

desenvolvida dentro do contexto de um mestrado profissional, a autora, amparada pela revisão 

da literatura, optou por não constituir uma equipe para coordenar a execução do projeto, no 

padrão proposto por Camões (2010), de modo a assegurar o controle sobre a condução do 

processo, de acordo com as normas da metodologia científica. 

Não obstante, entendeu-se ser de vital importância poder contar com membros da 

organização que acompanhassem o andamento do diagnóstico da Gestão do Conhecimento, 

dando o suporte técnico-administrativo necessário para o efetivo êxito dos procedimentos, e 

eliminação das possíveis barreiras de acesso às pessoas e ao patrimônio da instituição. Assim 

é que, a denominação de “Equipe de Coordenação” adotada por Camões (2010), foi 

substituída, no âmbito deste estudo, por “Equipe de Suporte à Pesquisa”, ou simplesmente, 

“Equipe de Suporte”. 

Segundo Camões (2010, p. 73), é preciso que os integrantes da equipe de coordenação, 

“[...] tenham boa compreensão da visão de futuro, missão, objetivos, estratégias e história da 

organização”. O autor ainda sugere outras características a serem levadas em consideração no 

processo de seleção dos integrantes da equipe de coordenação, dentre os quais se destacou: ter 

acesso e gozar da confiança dos respondentes; conhecimento técnico (por exemplo, para 

elaboração de relatórios); e conhecimento administrativo (para acesso a equipamentos e 

espaço físico).  

Por preencherem os requisitos propostos pelo citado autor, e pelo vínculo já 

estabelecido com a pesquisadora em função de ações conjuntas anteriormente desenvolvidas 

no âmbito da instituição, os servidores da Coordenação Geral de Planejamento (CGPL) do 

IFB, vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRDI), foram convidados 
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para darem suporte à pesquisa, notadamente o seu Coordenador, titular de Cargo de Direção, e 

mais uma Técnica em Assuntos Educacionais (TAE), integrante do setor. 

Vale ressaltar que esses servidores, por força das atribuições da CGPL, encontravam-

se diretamente envolvidos com atividades fortemente suportadas pela Gestão do 

Conhecimento, tais como: sistematização do Plano de Desenvolvimento Institucional, 

Planejamento Estratégico e Relatórios de Gestão do IFB; definição, implantação e 

acompanhamento de políticas e diretrizes voltadas à racionalização e modernidade da gestão, 

e da estrutura organizacional, no âmbito da Reitoria e dos Campi; e com as ações de 

articulação e integração institucional. 

No entendimento de Camões (2010), uma vez selecionada, a equipe coordenadora 

deve ser apresentada formalmente aos membros da organização, a partir de documento oficial, 

de modo a que possa desenvolver o trabalho alusivo à aplicação do método OKA sem 

contestações e/ou impedimentos. A divulgação no âmbito do IFB, da equipe de suporte ao 

diagnóstico da GC foi feita pela pesquisadora e pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento 

Institucional, tanto em reunião do Colégio de Dirigentes quanto por meio de e-mail para todos 

os gestores envolvidos no processo.  

Outra estratégia de divulgação adotada foi a de constar o nome dos integrantes da 

equipe de suporte nos documentos relativos à pesquisa, construídos ou sistematizados pela 

pesquisadora, e distribuídos com os gestores participantes, no qual foram nominados de 

Facilitadores do Diagnóstico da Gestão do Conhecimento, ao invés de “Ativistas do 

Conhecimento”, denominação proposta por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2000), e adotada 

pelo CT-GCIE (FRESNEDA; GONÇALVES, 2007, p. 68) e por Camões (2010, p. 98), mais 

uma vez, para garantir a preservação da natureza acadêmica da pesquisa. 

Devidamente selecionada e formalmente apresentada no contexto da instituição, 

Camões (2010) orienta que a equipe de coordenação seja submetida a um processo de 

capacitação específico, devendo o treinamento abordar temas relativos à Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública, estrutura do método OKA e funcionalidades do 

software SysOKA. Camões (2010) ainda sugere que no processo de capacitação a equipe 

também tenha a oportunidade de responder ao questionário que será aplicado na coleta de 

dados, de modo a sanar dúvidas quanto ao seu preenchimento, geração de gráficos, tabelas e 

exportações de arquivos. 

As atividades de capacitação dos servidores da Coordenação Geral de Planejamento 

(CGPL) em relação à GC iniciaram-se em 2013, quando a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRDI) encampou a ideia da realização do Diagnóstico da Gestão do 
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Conhecimento no IFB. Nesse ano, realizou-se, então, três encontros com essa equipe, de pelo 

menos quatro horas de duração, o primeiro no dia 21 de junho, o segundo e terceiro em 01 e 

18 de julho, respectivamente, com a presença da Pró-Reitora de Desenvolvimento 

Institucional em exercício, na oportunidade. 

Tendo em vista a ausência de um Programa de Gestão do Conhecimento no órgão e o 

desconhecimento por parte de alguns servidores da CGPL sobre a temática, a pesquisadora 

iniciou a capacitação desses servidores pelas principais ideias e conceitos sobre GC e sua 

importância no atual contexto das organizações, notadamente as públicas. Também foi 

necessária uma explanação sobre o Método OKA e sua utilidade no processo de diagnóstico 

da maturidade das organizações em relação à GC. Nesse primeiro momento de capacitação, 

discutiu-se, também, a metodologia de aplicação do método OKA.  

No segundo momento de capacitação da equipe de suporte, ainda em 2013, a 

pesquisadora apresentou o SysOKA exe. 1.0, sistema operacional do método OKA, e as 

orientações para preenchimento do questionário no referido sistema. Na ocasião, a equipe da 

CGPL teve a oportunidade de preencher o referido questionário individualmente, na 

plataforma virtual do SysOKA, tendo sido os principais questionamentos levantados pelos 

respondentes sobre como se fazer uma interpretação acertada dos gráficos e tabelas gerados 

pelo SysOka, e como usar esses resultados para a implantação efetiva de iniciativas de GC na 

instituição. 

No último encontro realizado em 2013, a pesquisadora compartilhou com a equipe da 

CGPL as estratégias para análise dos resultados gerados pelo SysOKA, a partir de Fonseca 

(2006) e Papa et al. (2009), orientando a equipe sobre como interpretar os resultados e 

identificar práticas e iniciativas correlatas, em consonância com os objetivos e competências 

do setor e, sobretudo, com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFB, que se 

encontrava em fase de elaboração. 

Camões (2010, p. 73) recomenda que a equipe de suporte elabore “[...] uma versão 

preliminar do relatório final [...]”, como parte do processo de capacitação. Atendemos a esse 

objetivo, a partir dos resultados obtidos com a avaliação da Gestão do Conhecimento no IFB, 

feita pelos oito servidores integrantes da CGPL. O referido relatório, construído em parceria 

com essa equipe, constituiu-se numa das atividades acadêmicas da disciplina Gestão do 

Conhecimento e Modelagem da Informação, do MPGOA. Convém ressaltar que, de junho a 

dezembro de 2013, a pesquisadora também enviou para o e-mail dos integrantes da equipe de 

suporte, diversos materiais de leitura e sugestões de links de consulta sobre Gestão do 
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Conhecimento, preferencialmente dos autores adotados na fundamentação teórica deste 

estudo. 

Em fevereiro de 2014, a pesquisadora realizou mais dois encontros de 4 horas com os 

servidores convidados para darem suporte ao processo, onde reviu os conteúdos relativos à 

GC, com destaque para os conceitos essenciais sobre GC, suas vantagens e benefícios para as 

organizações públicas, diagnóstico da GC a partir do método OKA (finalidade, dimensões e 

métricas), e estrutura e funcionalidades do software SysOKA. Nesses encontros, analisou-se 

também, a metodologia e cronograma de aplicação do método do OKA. 

Ressalta-se que durante todas as etapas de realização do diagnóstico, a equipe de 

suporte reuniu-se com a pesquisadora, pelo menos uma vez por semana, para planejamento, 

avaliação das ações desenvolvidas, esclarecimento de dúvidas, ajustes e correções de 

percurso, o que contribuiu para amplificar o domínio dos seus integrantes em relação aos 

conceitos, ferramentas e metodologia de aplicação do referido método. Outro aspecto positivo 

para o processo continuado de capacitação desses servidores foi o fato de terem se cadastrado, 

juntamente com a pesquisadora, no grupo virtual sobre Gestão do Conhecimento e Método 

OKA, constituído na Comunidade de Aprendizagem, Trabalho e Inovação em Rede (CATIR) 

do Governo Eletrônico, para troca de informações e vivências com outros profissionais 

interessados pelo assunto.  

Com a conclusão das fases e atividades da Etapa Inicial, passa-se para a organização 

da aplicação do método OKA, considerando os procedimentos concernentes à Etapa 

Preparatória, a partir de suas fases e atividades em seguida explicitadas, em consonância com 

o contexto deste estudo. 

 

3.3.2 Etapa Preparatória 

 

A Etapa Preparatória consiste no planejamento para aplicação do método OKA, 

compreendido pela escolha da forma, do escopo e do ambiente de execução, bem como da 

seleção dos respondentes e elaboração do cronograma/agenda da coleta de dados (CAMÕES, 

2010; FONSECA; FRESNEDA, 2013). No âmbito desta pesquisa, a etapa preparatória 

transcorreu no mês de fevereiro de 2014, onde a pesquisadora revalidou, em conjunto com a 

equipe de suporte, os procedimentos, recursos e cronograma relativos ao escopo e à forma de 

aplicação do Método OKA, bem como selecionou os participantes da pesquisa, em 

consonância com os objetivos a serem alcançados. 

 



182 

 

3.3.2.1 Fase 3 – Escolha da forma e do escopo  

 

Dentro do processo de escolha da forma e do escopo, revalida-se o que já havia sido 

estabelecido na etapa inicial, ou seja, se o método será aplicado com abrangência total ou 

parcial, na organização. Para Camões (2010), ambas as situações apresentam facilidades e 

dificuldades, no entanto, a aplicação global produz um resultado mais completo e útil, em 

relação ao preparo da organização em Gestão do Conhecimento. Nesse sentido, o referido 

pesquisador sugere que, na opção pela aplicação parcial, sejam envolvidas pessoas das 

diferentes áreas da organização, de modo a que se produza um diagnóstico mais aproximado 

da realidade de Gestão do Conhecimento organizacional.  

Conforme já exposto na caracterização da população e da amostra, definiu-se que este 

estudo teria abrangência parcial dentro do IFB, restringindo-se ao universo dos seus gestores 

sistêmicos, tendo em vista, especialmente, a não formalização da GC na instituição e o 

desconhecimento sobre a temática, por grande parte dos seus servidores.  

Outro motivador importante para a investigação da GC no IFB, tão somente junto a 

esse segmento institucional, surgiu do entendimento da pesquisadora, com base na 

fundamentação teórica, de que os gestores estratégicos, de um modo geral, possuem uma 

visão mais sistêmica dos macroprocessos existentes na instituição, cabendo a eles, 

igualmente, decidirem pela implantação futura de um programa institucional de Gestão do 

Conhecimento, em nome da comunidade interna. 

Uma vez revalidado o escopo da pesquisa, faz-se necessária a escolha de uma das três 

formas pelas quais o questionário do método OKA pode ser respondido, ou seja, individual, 

coletiva ou mista. A primeira opção, em que os entrevistados respondem individualmente o 

questionário, é mais recomendada para o caso em que os envolvidos estão localizados em 

lugares diferentes. Quanto a essa forma, Camões (2010) adverte para o problema da falta de 

representatividade das informações, e para as interrupções que podem ocorrer durante o 

preenchimento, que geralmente é feito no ambiente de trabalho. 

O preenchimento coletivo do questionário implica que um grupo de pessoas preencha 

um único questionário, a partir de discussões e negociação das respostas. Esse tipo de 

preenchimento contribui para uma coleta de dados mais rica e mais abrangente, uma vez que é 

construída a partir do aprendizado em grupo e de diferentes visões de como funciona a 

organização. Por outro lado, exige uma pessoa ou uma equipe qualificada para conduzir as 

discussões de forma proveitosa. 
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No levantamento misto, os membros da organização escolhidos respondem o 

questionário individualmente, no entanto, deverão discutir e analisar as questões e as 

discrepâncias, todos no mesmo local, permitindo que as interpretações individuais sejam 

submetidas à reflexão do grupo. Organizamos no Quadro 11, as vantagens e desvantagens de 

cada uma das formas de levantamento de dados, identificadas em Camões (2010) e em 

Fonseca e Fresneda (2013). 

 

Quadro 11 – Vantagens e desvantagens das formas de levantamento de dados pelo método OKA 
 

Formas Vantagens Desvantagens 

Individual 

 Mais fácil de aplicar quando os 

envolvidos estão localizados em 

ambientes diferentes. 

 Logística de aplicação relativamente 

simples (dependendo do número de 

participantes, o software pode ser 

instalado nos computadores pessoais 

dos respondentes). 

 Pode comprometer a representatividade das 

informações. 

 Gera uma visão descoordenada da 

organização. 

 O respondente fica sujeito a interrupções 

frequentes, quando realizada no ambiente 

de trabalho. 

Coletiva 

 Propicia riqueza e flexibilidade dos 

resultados. 

 Contribui para o aprendizado em grupo 

e a harmonização do conhecimento 

entre os respondentes. 

 Permite que os respondentes 

desenvolvam uma visão sistêmica e 

holística da organização.  

 

 Exige uma pessoa ou uma equipe com 

capacidade para conduzir as discussões, 

criando um ambiente propício ao diálogo e 

à identificação do melhor caminho para um 

programa de GC na organização. 

 Não permite avaliar se a interação do grupo 

reflete com fidelidade o comportamento e 

pensamento individual dos respondentes. 

 Restringida pela dificuldade de reunir 

grupos devido à compatibilização de 

agenda dentro das organizações. 

 

 Baixo custo em relação a outros 

métodos. 

 Rapidez no fornecimento dos 

resultados. 

 Demanda um local de aplicação com 

melhores condições de infraestrutura. 

 Resulta em menor quantidade de dados (por 

pessoa) do que na entrevista individual. 

 Os dados são mais difíceis de analisar. 

Mista 

 Reflete as percepções individuais, 

mesmo que as respostas sejam 

discutidas e analisadas em grupo. 

 Resulta em interação entre os 

respondentes. 

 Contribui para a integridade das 

informações. 

Nenhum relato identificado. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), com base em Camões (2010) e em Fonseca e Fresneda (2013). 

 

Além das vantagens citadas, sobre a forma individual de coleta de dados, também 

destacamos a maior liberdade para preenchimento do questionário, quando é realizado na 

plataforma virtual do SysOKA exe., tendo em vista que pode ser feito de forma gradativa, 

dentro da conveniência de tempo do respondente, uma vez que o referido software permite 

que se reinicie o processo a partir da última questão respondida, sendo essa flexibilidade 

extremamente interessante, tendo em vista o tamanho do questionário. 
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Por todos esses benefícios, constatou-se, em revisão da literatura, que a avaliação da 

GC nas organizações públicas, vem sendo operacionalizada, predominantemente, a partir do 

preenchimento individual do questionário, na própria plataforma virtual do SysOKA, onde as 

respostas são armazenadas automaticamente no seu banco de dados, cabendo ao sistema 

processá-las e gerar os resultados em forma de gráfico e tabela, quantificando a situação da 

Gestão do Conhecimento na organização avaliada. (FONSECA, 2006; PAPA, 2008; 

FRESNEDA et al., 2009).  

Salienta-se, no entanto, nossa decisão, com o apoio da equipe de suporte, de que o 

levantamento de dados seria feito coletivamente, de forma que os gestores, em grupo, 

preencheriam um único questionário, discutindo e negociando cada resposta, que 

imediatamente seria digitada na plataforma do SysOKA, depois de conciliada. A opção pelo 

preenchimento coletivo do questionário deu-se, sobretudo, pelo fato do IFB não ter 

promovido até aquela data, nenhuma iniciativa de formalização da GC. Nesse sentido, 

entendeu-se que o processo de coleta de dados poderia avançar do simples inquérito, para se 

tornar uma oportunidade pioneira de discussão e reflexão coletiva por parte dos gestores sobre 

a GC, no contexto institucional, subsidiada por um roteiro dirigido [questionário], em que os 

múltiplos ângulos da GC pudessem ser avaliados.  

A despeito da maior complexidade embutida na forma coletiva de levantamento de 

dados, encontramos amparo na literatura para sua adoção, destacando Fonseca (2006, p. 7), 

que assim se manifesta: 

 

[...] as pessoas de uma organização em conjunto preenchem o questionário, 

discutindo e negociando as respostas das perguntas entre si [...], [...] por fornecer 

uma experiência de aprendizagem mais rica para os usuários e possibilitar uma 

interpretação mais aproximada sobre a capacidade de conhecimento existente na 

organização. (FONSECA, 2006, p. 7, tradução nossa). 
 

 

Confirmando a pertinência da estratégia adotada, Fonseca (2006) enfatiza ainda, que 

esse método é muito vantajoso em situações em que as instituições não tenham programa 

formal de Gestão do Conhecimento; estejam em processo inicial de implementação; ou 

desejam um maior apoio, patrocínio e adesão para as atividades de GC existentes, 

enquadrando-se o IFB na primeira situação. 

Fonseca e Fresneda (2013, p. 24), por sua vez, preconizam que: 

 
O levantamento de dados em grupo propicia riqueza e flexibilidade na coleta de 

dados [...], além do ganho em espontaneidade pela interação entre os participantes. 

Isso porque, respondendo o questionário coletivamente, os respondentes comunicam 
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o aprendizado obtido para seus pares, facilitando assim, a implantação de uma 

atividade ou programa de GC futuramente.  

 

No processo de levantamento de dados coletivo, utilizamo-nos para nortear a 

condução dos grupos, de alguns pressupostos e procedimentos da técnica do grupo focal, 

considerando Fonseca e Fresneda (2009, p. 20), quando afirmam que na forma coletiva de 

levantamento de dados “[...] em conjunto, um grupo de pessoas preenche um único 

questionário, discutindo e negociando as respostas, muito próximo do que ocorre em um focus 

group [...]”. 

Calder (1977) enfatiza que por sua natureza, a pesquisa qualitativa não se limita a 

nenhuma técnica como sendo a melhor. Para esse autor (1977), a falta de validade, sempre 

presente como ameaça à pesquisa qualitativa, pode ser superada a partir do uso de múltiplos 

métodos. A escolha de uma técnica complementar, especificamente a do grupo focal, foi 

condicionada em função da adequação da referida técnica à orientação teórico-metodológica 

desta investigação, do seu objeto e da real necessidade dos dados e informações a serem 

coletados (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002). Vale ressaltar que esta técnica já nos 

era familiar, em função da experiência na condução de grupos, adquirida ao longo de nossa 

trajetória profissional. 

A técnica do grupo focal vem crescendo, desde a década de 80, em utilização e 

prestígio no contexto da pesquisa social, que demanda cada vez mais, uma postura crítica e 

dialética dos atores envolvidos. Para Westphal (1992, p. 91) os cientistas sociais, quando se 

utilizam do grupo focal como técnica de coleta de dados, “[...] pretendem observar o processo 

através do qual os participantes especialmente selecionados respondem às questões da 

pesquisa para que, posteriormente, possam os dados ser teoricamente interpretados [...]”. 

Gomes e Barbosa (1999, p. 1) definem grupo focal como sendo “um grupo de 

discussão informal e de tamanho reduzido, com o propósito de obter informações de caráter 

qualitativo em profundidade”. Esses autores (1999) relatam algumas características da 

técnica, dentre as quais se destacou: avaliar e obter dados qualitativos a baixo custo; fornecer 

uma grande riqueza de informações qualitativas; e possibilitar que os participantes revelem 

suas percepções sobre os temas em discussão.  

Na perspectiva de Gui (2003), a principal característica do grupo focal é a utilização 

explícita da interação grupal para produzir dados e insights que seriam menos acessíveis sem 

a interação produzida em grupo, sendo sua principal vantagem, a oportunidade de observar 

uma grande quantidade de interação a respeito de um tema, em um período de tempo limitado. 

Segundo Minayo (2000), a formação do grupo obedece a critérios previamente determinados 
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pelo pesquisador, de acordo com os objetivos da investigação, devendo esse ter o cuidado de 

criar um ambiente propício à manifestação de percepções e opiniões por parte dos 

entrevistados, interessando-se, segundo Gatti (2005, p. 9), “[...] não somente no que as 

pessoas pensam e expressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”. 

Tendo em vista o nosso interesse em identificar o grau de convergência/divergência na 

forma dos gestores da alta e média gestão do IFB avaliarem a Gestão do Conhecimento na 

instituição, a técnica do grupo focal deve ser utilizada para coleta de dados, quando se quer 

compreender diferenças e divergências, contraposições e contradições, a partir do 

entendimento de que a contradição é o principal impulso dialético para o desvelamento da 

realidade. (GATTI, 2005). 

Outro aspecto considerado foi o de que este diagnóstico procurou compreender a GC 

no âmbito da instituição, tão somente sob a ótica dos gestores estratégicos do IFB, sem 

preocupação em generalizar o entendimento para outros segmentos da comunidade interna. 

Nesse sentido, Rasera e Japur (2001) afirmam que uma pesquisa que utiliza um determinado 

grupo como forma de coleta de informações, não deve se propor a produzir conhecimento 

objetivo, universal e generalizável. Para esses autores (2001), a preocupação do pesquisador 

deve ser em produzir conhecimento coerente, ético e que traga consequências práticas, sendo 

esses os critérios que deveriam ser usados para avaliação da qualidade da pesquisa. 

De acordo com Esperidião (2004, p. 3), o grupo focal permite que um pequeno 

número de participantes, “[...] alcance níveis crescentes de compreensão e aprofundamento de 

um tema em estudo [...]”, sob a orientação de um moderador ou pesquisador qualificado, que 

domine o assunto pesquisado. Corroborando esse entendimento, Fonseca (2006) enfatiza que 

a estratégia de preenchimento coletivo do questionário OKA, à semelhança do focus group, 

exige que o processo de inquérito seja conduzido ou moderado por alguém que exerça 

funções de coordenação dentro da organização, com condições para garantir que os resultados 

das discussões representem o mais fielmente possível, no levantamento final, o consenso entre 

os diferentes pontos de “vistas” sobre as dimensões do conhecimento analisadas, de maneira a 

fornecer à instituição, um caminho concreto de melhoria e mudanças em seus processos de 

Gestão do Conhecimento. 

Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002) defendem que na pesquisa social, o próprio 

pesquisador deve conduzir o grupo, em face de sua proximidade, estudo e conhecimento do 

objeto de investigação, além do que, a participação no processo de debate lhe permitirá a 

interpretação das informações recolhidas. Em concordância ao entendimento desses autores, e 

por se tratar este estudo de um trabalho acadêmico, atuamos, durante a coleta de dados em 
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grupo, como a mediadora do processo, tendo o apoio da equipe de suporte, da qual fazia parte 

um servidor da instituição investigada, que exercia cargo de coordenador no contexto da 

média gestão. 

Imprescindível relatar também, que diante do fato do Colégio de Dirigentes do IFB ter 

recomendado que a liberação dos gestores para envolvimento presencial com as atividades 

desta pesquisa fosse por apenas um turno ou o equivalente há quatro horas, a pesquisadora 

precisou adequar a metodologia de coleta de dados em grupo a essa restrição de tempo, o que 

não se constituiu uma tarefa simples, tendo em vista a complexidade do processo de 

levantamento de dados coletivo, sobretudo em função do tamanho do Questionário OKA, 

integrado por 199 questões concernentes à avaliação propriamente dita, além das relativas ao 

cadastro da organização e do entrevistado. 

Outro aspecto dificultador, foi não ter encontrado na revisão de literatura, nenhum 

estudo similar, em que a coleta de dados pelo método OKA tivesse sido realizada pela forma 

coletiva, condicionada por limitações de tempo para a realização da atividade, sobretudo em 

função da opção pelo preenchimento do Questionário OKA em sua versão completa.  Neste 

ponto, convém ressaltar que o CT-GCIE dispõe de uma versão simplificada do Questionário 

OKA, no Portal das Comunidades Virtuais do Setor Público, contendo apenas 29 questões, 

que demandam em média 15 minutos do respondente. No entanto, analisando-se uma empresa 

pública que havia realizado o diagnóstico pelo Método OKA utilizando como instrumento de 

coleta de dados o questionário simplificado, constatou-se algumas situações de óbice ao seu 

uso, no contexto do IFB, em função dos objetivos desta pesquisa, dentre as quais:  

a) a versão simplificada do Questionário OKA está disponibilizada apenas na língua 

inglesa; 

b) o SysOKA não pode ser utilizado para a versão simplificada; 

c) apresenta limitações em relação à análise de consolidação dos dados e orientação 

para a formulação de um plano de ação para a Gestão do Conhecimento, tendo em 

vista que “[...] a versão completa do instrumento aborda com detalhes, a partir de 

suas 199 questões, cada uma das 14 dimensões que influenciam na estruturação de 

projetos de GC”. (TEIXEIRA et al., 2011, p. 54); 

d) não se identificou na literatura sobre o Método OKA, nenhuma orientação sobre a 

aplicação e consolidação de resultados por meio da versão simplificada; 

e) o ordenamento das questões na versão simplificada “[...] pode dificultar o 

entendimento e confundir o participante da pesquisa”. (TEIXEIRA et al., 2011, p. 

56); 
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f) a coleta de dados pelo uso do questionário simplificado reduz a possibilidade de 

análise comparativa dos resultados da instituição investigada com os de outras 

instituições, tendo em vista a sua baixa utilização no Brasil.  

Buscando parâmetros para solucionar esse obstáculo, a pesquisadora identificou, no 

contexto do estudo de caso de Camões (2010, p. 84), que os três servidores que integraram a 

sua equipe de coordenação da aplicação do método OKA, na organização avaliada, 

responderam o questionário coletivamente, para harmonizarem “[...] o entendimento das 

questões e corrigir eventuais interpretações distorcidas dos respondentes durante o 

preenchimento do questionário”, ao que parece, sem pressão de tempo, já que não foi descrito 

quanto tempo foi gasto pela equipe para a execução dessa atividade. 

O problema de tempo, em sua pesquisa, parece surgir no momento da definição da 

forma de aplicação do instrumento de coleta de dados junto aos respondentes, uma vez que 

constatamos que, a despeito de ter testado o questionário pela forma coletiva de 

preenchimento, o autor fez a opção pela aplicação individual junto aos respondentes da 

pesquisa, sendo um dos motivos citados o “[...] pouco tempo definido pela gerência para 

execução do projeto [...]”. (CAMÕES, 2010, p. 101). 

Ainda em consulta à literatura quanto ao que diz respeito à formação de pequenos 

grupos para avaliar conceitos e identificar problemas a partir dos parâmetros do grupo focal, 

constatou-se que a complexidade do tema, o número de questões que se pretende abordar e o 

grau de polêmica em torno dessas questões, são fatores determinantes para a definição do 

número de participantes e da duração da sessão (WESTPHAL, 1992; GUI, 2003; 

ESPERIDIÃO, 2004; GATTI, 2005; MATTAR, 2005). Todos esses elementos precisaram ser 

considerados no processo de coleta de dados concernente a este estudo, tendo em vista que a 

Gestão do Conhecimento ainda é considerado um tema novo, complexo e polêmico no 

contexto do IFB e de inúmeras outras organizações públicas, e o Questionário OKA é 

demasiadamente extenso, sob o enfoque da metodologia científica. (MARCONI; LAKATOS, 

2003; GIL, 2008). 

Para que haja a possibilidade de que todos os entrevistados exprimam suas opiniões, 

propiciando uma maior diversidade de ideias, num processo de coleta de dados em grupo, 

quanto mais questões a serem discutidas, menor dever ser o número de participantes, e maior 

a duração do encontro, que, no entanto, não deve exceder a duas horas (GUI, 2003; 

ESPERIDIÃO, 2004; GATTI, 2005; MATTAR, 2005). Levando em consideração todos os 

fatos e fundamentos expostos, a pesquisadora, para não abdicar da utilização da modalidade 

coletiva de levantamento de dados no IFB, em função das limitações de tempo impostas, 
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tendo em vista que a mesma já havia sido constatada como a mais adequada à instituição, 

adotou uma estratégia de levantamento de dados em grupo que, a princípio, parece ser distinta 

da sugerida por Camões (2010) e Fonseca e Fresneda (2013).  

Os referidos autores propõe que na forma coletiva de dados, um grupo de pessoas, em 

conjunto, preencha um único questionário, a partir de discussões e negociação das respostas. 

Tendo em vista que neste estudo, a maior dificuldade em função da restrição do tempo 

disponível pelos respondentes consistiu na complexidade e no tamanho do questionário a ser 

respondido, a pesquisadora optou para que os participantes do levantamento de dados coletivo 

contribuíssem, por ocasião da formação dos grupos de discussão, tão somente com as 

questões mais relacionadas à sua área de atuação e atribuições do cargo de direção que tinham 

sob sua regência atual dentro do IFB, e não com todas as 199 questões contidas no 

instrumento de coleta de dados. 

Conforme mencionamos anteriormente, tal procedimento parece contrariar a 

orientação dos formuladores da metodologia de aplicação do método OKA, no entanto, não 

encontramos recomendação da parte desses autores, como condição de confiabilidade do 

processo, de que o preenchimento das 199 perguntas do questionário OKA tivesse que ser 

obrigatoriamente feito, do início ao fim, com a participação de todos os participantes que 

haviam iniciado o processo de coleta de dados em grupo. Na verdade, há de se deduzir de 

imediato que, dada a extensão, abrangência e diversidade dos aspectos pertinentes à Gestão do 

Conhecimento avaliados no Questionário OKA, tendo como base os elementos Pessoas, 

Processos e Sistemas de uma organização, dificilmente um respondente retivesse, 

isoladamente, todas essas informações e conhecimentos, o que implicaria que, mesmo 

participando do processo para preenchimento das 199 questões em conjunto com os demais 

respondentes, provavelmente teria dificuldades para responder, ou não responderia, a várias 

perguntas desse universo. 

Conscientes certamente desse fato, esses autores sugerem que sejam inseridos na 

coleta de dados, gestores da alta administração, com visão sistêmica dos macroprocessos 

organizacionais, bem como integrantes da área de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação, dos Recursos Humanos, da Comunicação Social e áreas fins da organização, de 

modo a que cada um possa contribuir, a partir de suas especialidades, com a construção 

coletiva de um diagnóstico mais representativo da situação de Gestão do Conhecimento na 

instituição (CAMÕES, 2010; FONSECA; FRESNEDA, 2013). A partir dos referidos 

fundamentos teóricos, sentimo-nos respaldada para adoção da estratégia mencionada, a qual 

detalharemos em seguida. 
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No intuito de auxiliar os gestores na identificação das questões mais pertinentes à sua 

área de atuação, no contexto das 199 perguntas contidas no Questionário OKA, sobretudo 

pelo fato de grande parte dos gestores do IFB desconhecerem ou terem pouca informação 

sobre Gestão do Conhecimento, a pesquisadora distribuiu o conjunto de questões que 

integram o instrumento de coleta de dados em quatro grupos de avaliação. Para a composição 

desses grupos de avaliação, levou-se em consideração a estrutura do questionário, por meio da 

qual as questões estão agrupadas em 19 áreas ou tópicos a serem avaliados, relacionados à 

GC, a partir dos elementos Pessoas, Processos e Sistemas. Para demonstrar a distribuição das 

questões pelas seções estruturantes do Questionário OKA, elaboramos a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Tópicos estruturantes do questionário OKA e quantidade de questões correspondentes 
 

GRUPO TÓPICOS/SEÇÕES DO QUESTIONÁRIO OKA 
QUESTÕES 

(Quantidade) 

01 

1 Características organizacionais 

66 

2 Natureza do programa de GC da organização ou das atividades informais 

de GC 

3 Liderança e gestão organizacional 

4 Natureza dos servidores da organização 

5 Natureza do trabalho na organização 

02 

6 Natureza da comunicação na organização 

51 

7 Natureza das equipes na organização 

8 Natureza das comunidades de prática na organização 

9 Natureza dos conteúdos e conhecimentos na organização 

10 Infraestrutura de aprendizagem para GC na organização 

03 

11 Infraestrutura de tecnologia para GC na organização 

33 
12 Incentivos e motivadores para a GC 

13 Processos de GC na organização 

14 Identificação de conhecimentos e critérios 

04 

15 Captura, armazenagem e disseminação do conhecimento 

49 

16 Compartilhamento de conhecimento 

17 Nível de atividades de GC na organização 

18 Métricas usadas pela organização 

19 Resultados da gestão do conhecimento na organização 

Total de Questões 199 

Fonte: Adaptada pela autora (2014), a partir de Fonseca e Fresneda (2013, p. 40-86). 

 

A partir dessa distribuição, e do estudo minucioso de cada questão contida no 

instrumento de coleta, sobretudo quanto à dimensão da Gestão do Conhecimento que cada 

uma mede, foi possível definir em qual grupo de avaliação seria inserido os gestores 

respondentes, em função dos cargos exercidos e das atividades desenvolvidas na instituição. 

Vale ressaltar que na definição das questões que competiria a cada gestor responder mais 

especificamente, no processo de discussões em grupo, a pesquisadora contou com o apoio da 

esquipe de suporte, cuja contribuição foi significativa em função do vasto conhecimento que 
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seus integrantes detinham sobre a formação, trajetória profissional e vivências dentro do IFB, 

de cada um dos 23 gestores que haviam confirmado a participação no levantamento coletivo 

de dados. Apresentamos, a seguir, a composição dos quatro grupos de avaliação constituídos, 

considerando-se os tópicos ou seções que integram o Questionário OKA, conforme 

Quadro12. 

 

Quadro 12 – Distribuição das questões do questionário OKA por grupos de avaliação a partir dos seus tópicos 

estruturantes 
 

TÓPICOS/SEÇÕES DO QUESTIONÁRIO OKA Questões 

1  Características organizacionais 01 a 10 

2 Natureza do programa de GC da organização ou das atividades informais de GC 11 a 31 

3 Liderança e gestão organizacional 32 a 52 

4 Natureza dos servidores da organização 53 a 59 

5 Natureza do trabalho na organização 60 a 66 

6 Natureza da comunicação na organização 67 a78 

7 Natureza das equipes na organização 79 a 83 

8 Natureza das comunidades de prática na organização 84 a 91 

9 Natureza dos conteúdos e conhecimentos na organização 92 a 105 

10 Infraestrutura de aprendizagem para GC na organização 106 a 116 

11 Infraestrutura de tecnologia para GC na organização 117 a133 

12 Incentivos e motivadores para a GC 134 a 141 

13 Processos de GC na organização 142 

14 Identificação de conhecimentos e critérios 143 a 150 

15 Captura, armazenagem e disseminação do conhecimento 151 a 160 

16 Compartilhamento de conhecimento 161 a 165 

17 Nível de atividades de GC na organização 166 a 177 

18 Métricas usadas pela organização 178 a191 

19 Resultados da GC na organização 192 a199 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Fonseca e Fresneda (2013, p. 40-86). 

 

A distribuição do conjunto das 199 questões pelos quatro grupos de avaliação 

respeitou a disposição sequencial das mesmas no questionário, por ordem crescente. Dessa 

forma, o Grupo 1 abrangeu as 66 primeiras questões, o Grupo 2 incorporou as 51 questões 

subsequentes, o Grupo 3 as 33 questões seguintes e, por fim, as 49 últimas questões foram 

integradas ao Grupo 4. 

Convém salientar que a proporção de perguntas a serem respondidas pelos gestores, 

em cada Grupo de Avaliação, ficou de certa forma bem equilibrada, uma vez que do Grupo 1, 

com o maior número de questões, foram subtraídas as 17 questões formuladas 

especificamente para organizações que já dispõe de um Programa de Gestão do 

Conhecimento, o que não era o caso do IFB, reduzindo-se, então, de 66 para 49 questões. No 

caso do Grupo 03, que agregou um número menor de questões, ou seja, apenas 33 perguntas, 

salienta-se, no entanto, que muitas delas se desdobravam em respostas de múltipla escolha, de 
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alto grau de complexidade, o que exigiria do grupo, no processo de resposta, muita reflexão e 

bastante tempo de negociação.  

Assim é que, pela natureza das questões e dimensões do conhecimento que medem, 

distribuímos os gestores respondentes pelos quatro grupos de avaliação, em conformidade 

com suas áreas de atuação, a partir da seguinte divisão:  

 Grupo 1 – Gestão Estratégica, Gestão Administrativa, Planejamento e Assessoria.  

 Grupo 2 – Gestão de Pessoas, Comunicação Social e Áreas fins da organização.  

 Grupo 3 – Tecnologia da Informação e da Comunicação e Gestão Administrativa.  

 Grupo 4 – Finanças, Contabilidade, Planejamento e Áreas fins da organização,  

Tendo em vista essa medida focar e direcionar o gestor para o preenchimento das 

questões mais afins à sua área de atuação, incorrendo no risco de que se desinteressasse pelas 

outras questões, perdendo assim, a visão sistêmica do processo, a pesquisadora teve o cuidado 

de orientar e estimular os participantes a responderem individualmente o questionário, antes 

do encontro em grupo, de modo a que pudessem ter uma compreensão integral e holística dos 

elementos e dimensões da Gestão do Conhecimento a serem avaliados, podendo, assim, 

contribuírem de forma mais efetiva com o processo avaliativo a ser feito nas discussões 

coletivas. De igual modo, chamou a atenção dos respondentes para o fato de que o 

preenchimento individual do questionário oportunizaria uma autoavaliação, na medida em que 

identificariam, nesse processo, em quais aspectos da Gestão do Conhecimento seus 

conhecimentos e experiências eram mais restritos, em consonância com a realidade do IFB. 

Muito embora a opção pelo levantamento coletivo dos dados tenha se constituído, a 

princípio, como a estratégia a ser adotada neste estudo, a pesquisadora decidiu, no processo de 

coleta de dados, com o aval de sua orientadora junto ao MPGOA, realizar o levantamento de 

dados também pela forma individual, para o qual os gestores que não participaram da forma 

coletiva, foram convidados a preencherem o questionário individualmente, dentro de prazo 

estabelecido. Tal decisão foi tomada, haja vista que dos 51 gestores convidados para a coleta 

de dados em grupo, 23 confirmaram a participação, no entanto apenas 12 se fizeram presentes 

nos dias estabelecidos para a atividade, o que representou menos de 30% da amostra 

disponível. Esse fato tornou-se ainda mais preocupante, na medida em que dos 12 gestores 

que iniciaram a atividade de responder o questionário em grupo, apenas sete concluíram o 

procedimento, mesmo que enquanto estiveram no processo, tenham contribuído com as 

questões concernentes às suas áreas de atuação. Esse contexto será melhor detalhado por 

ocasião da descrição da coleta de dados, propriamente dita. 
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Segundo a orientação de Camões (2010), na etapa Preparatória também é feita a 

escolha da mídia do questionário na qual os entrevistados irão responder, se em papel ou se 

diretamente na plataforma virtual do SysOKA. O autor sugere que o preenchimento feito no 

referido software é o mais recomentado, uma vez que possibilita a geração imediata do 

diagrama após o seu término, agilizando a consolidação dos resultados e evitando os erros que 

possam ocorrer no processo de digitação das respostas, dos questionários de papel para o 

SysOKA. 

Quanto à mídia de coleta de dados escolhida neste estudo, no que diz respeito à coleta 

de dados feita pela forma coletiva, as respostas, após negociadas entre os participantes, foram 

imediatamente registradas na plataforma virtual do SysOKA exe. 1.0. Na fase do 

levantamento de dados individual, o referido software não pôde ser instalado nos 

computadores dos respondentes, tendo em vista a complexidade da logística, uma vez que, 

geograficamente, encontravam-se distribuídos na Reitoria, situada em Brasília e em mais dez 

Campi, dos quais nove localizados em cidades satélites distintas do Distrito Federal. Em face 

desse cenário, e considerando-se as modificações que haviam sido propostas no Questionário 

por ocasião do pré-teste, as quais não podiam ser efetuadas no sistema, optou-se pelo 

preenchimento do Questionário OKA na mídia em papel. Em seguida, abordaremos a 

execução da Fase 4, correspondente à seleção dos respondentes. 

 

3.3.2.2 Fase 4 – Seleção dos respondentes  

 

No que diz respeito à seleção dos respondentes, Camões (2010, p. 79) enfatiza que, no 

intuito de garantir-se a representatividade, devem ser escolhidas pessoas da “[...] alta gerência, 

que tenha domínio e ampla visão dos macros processos de negócios da organização”, 

oriundos das diferentes áreas estratégicas, tais como Recursos Humanos, Tecnologia da 

Informação, Comunicação Social e Desenvolvimento Organizacional.  

Numa instituição com apenas cinco anos de criação, onde a Gestão do Conhecimento 

ainda não foi formalizada e grande parte dos seus servidores desconhecia ou não dominavam 

o assunto, presumiu-se que os seus gestores estratégicos tivessem uma visão mais sistêmica 

dos processos institucionais, e se encontrassem melhor preparados para avaliarem a Gestão do 

Conhecimento no IFB. À vista disto, definiu-se como público-alvo desta pesquisa, os gestores 

estratégicos e táticos do Instituto Federal de Brasília (IFB), ou seja, docentes e técnico-

administrativos que ocupassem Cargo de Direção (CD) na instituição, tanto na estrutura da 

Reitoria quanto na dos seus Campi, com atuação em suas diferentes áreas funcionais. 
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Conforme anteriormente demonstrado, na apresentação da estrutura organizacional do 

IFB, legalizada pela Resolução nº 35/2012, do Conselho Superior da instituição, esses 

gestores estão posicionados nos três primeiros níveis hierárquicos, onde os cargos estão assim 

distribuídos: Reitoria, situado no primeiro nível (CD-01); Pró-Reitor e Direção Geral de 

Campus, dispostos no segundo nível (CD-02); e no terceiro nível, encontram-se posicionadas 

as Diretorias e Coordenações-Gerais com atuação estratégica (CD-03) e as de atuação tático-

gerencial (CD-4).  

No Anexo IV da referida Resolução, onde se encontram descritas as competências 

essenciais dos gestores, em cada nível de atuação e nível hierárquico, os gestores do nível 

estratégico (CD-01, CD-02 e CD-03) são responsáveis pela tomada de decisão e 

planejamento, cujas principais atribuições dizem respeito à formulação das políticas e 

diretrizes da Unidade/Órgão, de acordo com as normas, regras e interesses da Reitoria e das 

comunidades internas (acadêmica, administrativa e discente). Em linhas gerais, esses gestores 

são os que respondem perante a sociedade e a comunidade interna pelo cumprimento da 

missão e objetivos fins e estratégicos da instituição, nas diferentes áreas de gestão 

relacionadas a pessoas, processos e sistemas. Por sua vez, os gestores do nível tático-gerencial 

(CD-04) atuam na articulação interna, devendo participar da definição de diretrizes em 

conjunto com os gestores estratégicos, cuidando, prioritariamente, para que sejam 

interpretadas e desenvolvidas nos níveis inferiores, em função dos objetivos e metas a serem 

alcançados em suas áreas de gestão. 

Por consulta aos servidores da Diretoria de Gestão de Pessoas (DRGP) do IFB, e por 

pesquisa eletrônica nos Boletins de Serviço e Resoluções disponíveis no site da instituição, 

identificou-se que o universo de gestores sistêmicos compunha-se de 68 servidores, entre 

docentes e técnico-administrativos, por ocasião da realização deste estudo. No intuito de 

garantir a participação dos gestores que detivessem um conhecimento mais amplo sobre a 

realidade institucional, notadamente sobre sua missão, valores, visão de futuro, objetivos 

estratégicos e processos organizacionais, adquiridos em função da experiência e do tempo de 

ingresso na instituição, fizemos a opção por constituir a amostra de forma não probabilística, 

a partir de critérios intencionais.  

Para amparar a adoção de critérios intencionais considerou-se Mayan (2001) por 

enfatizar que as investigações qualitativas dependem de amostras selecionadas 

propositalmente. Ainda, segundo essa autora (2001), o pesquisador escolhe indivíduos e 

contextos por meio de perguntas tais como: Quem pode me dar as melhores informações, 
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referentes à pergunta de meu projeto de pesquisa? Em quais contextos eu conseguirei colher 

as melhores informações relativas à pergunta de meu projeto?  

Segundo Gil (2008), o critério de representatividade dos grupos investigados é mais 

qualitativo que quantitativo, tornando-se recomendável a utilização de amostras selecionadas 

pelo critério de intencionalidade. Na concepção de Costa Neto (1977, p. 45), “nas amostras 

intencionais enquadram-se os diversos casos em que o pesquisador deliberadamente escolhe 

certos elementos para pertencer à amostra, por julgar tais elementos bem representativos da 

população”.   

Na busca da representatividade para uma amostra, Kish (1965) enfatiza que é comum 

a escolha de profissionais especializados [experts], quando se trata de amostra por julgamento 

ou intencionalidade, o que torna uma pesquisa mais rica em termos qualitativos. Assim, 

fundamentados nos fatos expostos e na literatura, optamos pela definição de critérios não 

probabilísticos intencionais para a seleção da amostra de pesquisa, de modo a contribuir com 

a escolha de gestores que pudessem diagnosticar da forma mais consistente e fidedigna 

possível, a condição atual de preparo do IFB em Gestão do Conhecimento. 

Triviños (2009) destaca algumas condições mínimas que devem prevalecer no 

processo de escolha de um bom informante, quando se deseja estudar um fenômeno social 

vinculado a uma atividade específica de uma comunidade, no caso em questão, de uma 

comunidade organizacional, dentre os quais se destacou: a) antiguidade na comunidade e 

envolvimento desde o começo no fenômeno que se quer estudar; b) conhecimento amplo e 

detalhado das circunstâncias que envolvem o foco em análise; e c) capacidade para expressar 

especialmente o essencial do fenômeno e dos detalhes que enriquecem a sua compreensão. 

Quanto aos aspectos restritivos da amostra não probabilística, na percepção de Levine, 

Berenson e Stephan (2008), a despeito desse tipo de amostra oferecer diversas vantagens, tais 

como conveniência, velocidade e baixo custo, elas carecem de precisão, em decorrência de 

vieses de seleção que possam surgir e em função dos resultados não poderem ser 

generalizados, além de requerer conhecimento da população e dos elementos selecionados. 

No entanto, em se tratando do estudo em questão, o que se pretendeu identificar foi a 

situação da Gestão do Conhecimento no IFB, tão somente sob a percepção de seus gestores 

sistêmicos, sem intenção de generalizar os dados obtidos na amostra para a população e, nem 

tão pouco, para os demais servidores da instituição. Neste sentido, encontramos suporte em 

Mattar (2005) quando enfatiza que a amostra não probabilística atende aos objetivos da 

pesquisa, se não houver intenção de generalizar os dados obtidos na amostra para a 

população. Esse mesmo autor (2005), também se mostra favorável à adoção da amostra não 
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probabilística em casos de limitações de tempo, recursos financeiros, materiais e pessoas para 

a realização de uma pesquisa
11

. 

Definiu-se, desse modo, os seguintes critérios intencionais de seleção dos 

respondentes: que o gestor integrasse o quadro de pessoal do IFB há pelo menos dois anos; 

que estivesse no exercício do cargo atual de direção, por no mínimo seis meses ininterruptos; 

que não se encontrasse afastado de suas atividades, por qualquer motivo, no período da 

pesquisa, e demonstrasse livre interesse em participar da mesma. Dos 68 servidores ocupantes 

de Cargo de Direção no IFB, constatou-se, por sondagem aos documentos oficiais, que sete 

gestores encontravam-se à disposição do Ministério da Educação (MEC). Do universo de 61 

gestores em exercício no IFB, cinco não atenderam aos critérios intencionais relativos a 

tempo na instituição ou no cargo, um estava em usufruto de férias e outro havia se afastado 

para tratamento de saúde, reduzindo a amostra para 54 gestores em condições de participarem 

da pesquisa. Em resumo, dos 54 gestores selecionados e convidados a participarem da 

pesquisa, três contribuíram com o pré-teste, 12 aderiram ao processo coletivo de levantamento 

de dados, e 22 participaram da coleta individual. Versaremos, na sequência, sobre os 

procedimentos adotados para escolha do ambiente para aplicação do Método OKA. 

 

3.3.2.3 Fase 5 – Escolha do ambiente para aplicação do método  

 

Além da seleção dos respondentes, a equipe coordenadora deverá escolher o local para 

aplicação do questionário, que segundo Camões (2010), deve dispor de infraestrutura 

adequada para eventos dessa natureza, a exemplo de espaço, climatização e iluminação, onde 

seja possível, também, isolar os respondentes de interrupções e barulhos, próprios do 

ambiente de trabalho. Neste sentido, escolheu-se como local para a realização do 

levantamento de dados coletivo, com o apoio da equipe de suporte, a sala 201 D, do Campus 

Brasília, por integrar todos os requisitos previstos para o êxito da aplicação do método, a 

saber: ser reservada para que não existam interrupções que possam prejudicar a coleta de 

dados; possuir infraestrutura adequada (espaço, climatização, iluminação, etc.); e dispor de 

equipamentos e mobiliários já instalados no próprio ambiente, tais como quadro branco, data 

                                                           
11

Todas estas restrições fizeram-se presentes na realidade da pesquisadora, sobretudo porque teve de arcar com 

grande parte dos custos da pesquisa, incluindo os concernentes ao deslocamento e estadia no Distrito Federal, 

como também ter sofrido pressão por prazo para conclusão do levantamento de dados, uma vez que contava, 

exclusivamente, com o período referente à licença-capacitação, prevista em lei, que lhe havia sido concedida 

pelo seu órgão de origem, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). 
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show, tela de projeção, computadores, televisão de plasma, mesa oval para reuniões e cadeiras 

móveis, com capacidade para 15 participantes. 

Outros aspectos considerados na escolha do local foram a facilidade de acesso e a 

habitualidade de uso, uma vez que o deslocamento para o Campus Brasília é costumeiro para 

os gestores envolvidos na pesquisa, em função das reuniões, encontros e eventos promovidos 

pela Reitoria, que ainda funciona em suas dependências. No que diz respeito ao levantamento 

de dados individual, não se fez necessária a utilização de ambiente específico, uma vez que o 

questionário foi entregue em mãos e enviado também por via eletrônica, para que fosse 

respondido no local de conveniência dos respondentes, dentro do prazo estabelecido. 

Seguindo-se as etapas da metodologia adotada, descreveremos as atividades realizadas por 

ocasião do desenvolvimento da Fase 6, concernente à elaboração do cronograma de execução 

e confirmação dos respondentes. 

 

3.3.2.4 Fase 6 – Elaboração do cronograma/agenda e confirmação dos respondentes  

 

Finalizando-se a etapa de preparação, faz-se necessário planejar a aplicação do 

Método OKA, a partir da elaboração de um cronograma que integralize as principais tarefas 

da equipe coordenadora, e as datas de execução, de modo a evitar-se, sobretudo, desperdício 

de recursos e descumprimento de prazos. Camões (2010) recomenda que nessa fase, também 

sejam confirmadas a disponibilidade do local escolhido para coleta de dados, bem como a 

presença dos respondentes, por meio de documentos oficiais e recursos eletrônicos, dentre 

outros. 

O cronograma desta pesquisa, locais e horários de realização foram definidos em 

negociação com a equipe de suporte e, posteriormente, apresentados e aprovados pelo Colégio 

de Dirigentes do IFB. Para fortalecimento do processo e mobilização dos gestores, o Pró-

Reitor de Desenvolvimento Institucional enviou e-mail aos dirigentes do IFB, comunicando o 

referido cronograma, locais e horários de realização da pesquisa, ressaltando-se que, sobre 

isto, também foram informados por esta pesquisadora, nas atividades de convite e 

confirmação de participação. O convite à participação foi feito a partir dos contatos diretos 

que mantivemos, como também a equipe de suporte, com os gestores, em seus locais de 

trabalho, no caso dos que estavam lotados na Reitoria, ou nos encontros do Colégio de 

Dirigentes, realizados semanalmente na sede de um Campus, onde se faziam presentes, 

grande parte dos gestores atuantes nos Campi. 
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Também fizemos uso dos recursos eletrônicos, enviando e-mail individual para os 54 

gestores da amostra, numa demonstração de valorização e tentativa de evidenciar a 

importância de cada um, para o processo da pesquisa. Como anexos do e-mail de convite, 

foram enviados documentos informativos, elaborados pela pesquisadora, tais como 

cronograma, objetivos e resultados esperados da pesquisa, informações gerais sobre Gestão do 

Conhecimento, com ênfase para o âmbito da Administração Pública, e conteúdos 

concernentes ao Método OKA. Salienta-se que foi enviado e-mail individual para as chefias 

dos gestores convidados, a despeito de também estarem sendo estimulados à participação, 

para que tivessem conhecimento das datas e horários em que seus colaboradores teriam de se 

ausentar, em função da pesquisa, de modo a que, por organização prévia, não houvesse 

prejuízo para as demandas do setor. 

Nas diferentes etapas, de um modo geral, estabelecemos um prazo de até 10 dias para 

que os gestores pudessem dar retorno aos e-mails recebidos. No e-mail onde foi solicitada a 

confirmação de participação na coleta de dados, tanto coletiva quanto individual, chamou-se a 

atenção do gestor para o prazo limite de retorno estabelecido, enfatizando-se a importância da 

sua experiência dentro do cargo ocupado, para o processo de diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento na instituição. 

Convém ressaltar, que por ocasião da confirmação de participação por parte do gestor 

convidado, enviamos e-mail de agradecimento, encaminhando anexo o Questionário OKA, 

para conhecimento prévio, bem como outros materiais informativos e de capacitação tais 

como: “Glossário do Questionário de Avaliação do Conhecimento Organizacional” e “Quadro 

dos Elementos e Dimensões do Conhecimento contemplados pelo Método OKA”, visando 

elucidar dúvidas quanto a conceitos e/ou terminologias, e dimensões do conhecimento 

avaliadas em cada questão. 

Dos 51 gestores convidados a participarem do levantamento coletivo de dados, 23 

positivaram o convite. Dentre os motivos apresentados como impedimento à participação, 

destacou-se: sobrecarga de trabalho, choque de agenda da pesquisa com a agenda do setor, e 

envolvimento com atividades de mestrado e doutorado.  

Tendo em vista que dos 23 gestores que confirmaram a participação no levantamento 

coletivo de dados, apenas 12 compareceram na data prevista, ao encontro do grupo de 

discussões, decidimos, conforme já mencionado, em convidar os 39 gestores que não haviam 

aderido ao processo de resposta em grupo, a preencherem individualmente, o questionário de 

coleta de dados. Desse modo, enviou-se e-mail de convite para esses gestores, os quais 

também receberam os mesmos documentos de capacitação que haviam sido enviados aos que 
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haviam afirmado a participação, no primeiro momento. No que concerne ao levantamento de 

dados individual, a confirmação de participação consistiu, tão somente, na devolução do 

questionário preenchido, dentro do prazo estipulado. Ressalta-se que, dos 39 gestores 

convidados, 22 gestores responderam, individualmente, ao Questionário de Avaliação do 

Conhecimento Organizacional pelo Método OKA. 

Com essas atividades, encerrou-se a Etapa Preparatória da aplicação do Método OKA, 

dando-se prosseguimento ao processo, a partir das fases e ações da Etapa Operacional, a 

seguir descritas. 

 

3.3.3 Etapa Operacional 

 

No contexto da Etapa Operacional, conforme o proposto por Camões (2010) realizou-

se a coleta de dados propriamente dita, além das atividades de suporte, como o pré-teste da 

metodologia e do questionário de avaliação, bem como a capacitação dos respondentes. A 

etapa Operacional, no âmbito desta pesquisa, ocorreu de fevereiro a abril de 2014, 

constituindo-se das fases e atividades em seguida detalhadas. 

 

3.3.3.1 Fase 7 – Capacitação dos respondentes 

 

Nessa etapa, uma atividade de grande importância para o êxito da aplicação do método 

OKA é a capacitação dos respondentes, de modo a que possam diagnosticar com maior 

consistência, a Gestão do Conhecimento no IFB. Os principais temas a serem incluídos na 

capacitação dizem respeito à temática da Gestão do Conhecimento, que deverá ser abordada 

sobre vários ângulos, com ênfase para o contexto da administração pública, além de 

conteúdos concernentes ao método OKA e à estrutura e funcionalidade do software SysOKA.  

(CAMÕES, 2010; FONSECA; FRESNEDA, 2013). 

A capacitação dos respondentes para a realização do diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento no IFB ocorreu, prioritariamente, a distância, em face da restrição do tempo 

disponibilizado pelos gestores para os fins desta pesquisa. Dentre as alternativas de 

capacitação adotadas, destacamos: exposição interativa de conteúdos concernentes à Gestão 

do Conhecimento (GC) e apresentação do projeto do diagnóstico da GC a ser realizado no 

IFB para a alta gestão, em reunião do Colégio de Dirigentes; envio eletrônico de material 

informativo sobre a GC e método OKA para todos os gestores selecionados; envio eletrônico 

de material de capacitação sobre GC e método OKA para todos os gestores que confirmaram 



200 

 

participação na pesquisa; esclarecimento de dúvidas por contato direto, telefone e e-mails, 

inclusive nos finais de semana; e realização de workshop sobre Gestão do Conhecimento na 

Administração Pública, para os gestores da pesquisa, aberto à participação dos demais 

gestores e servidores da instituição. 

Vale ressaltar que o referido workshop teve como palestrante o Prof. Dr. Paulo Sérgio 

Vilches Fresneda, presidente do Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação 

Estratégica (CT-GCIE), vinculado ao Governo Eletrônico. O workshop ocorreu no auditório 

do Campus Brasília, no dia 13 de março de 2014, das 9h às 13 h, com a participação de cerca 

de 80 servidores, incluindo a presença do Reitor da instituição, do Diretor-Geral do referido 

Campus, e de outros gestores de todos os níveis hierárquicos. Por sugestão da pesquisadora, o 

palestrante enfocou os seguintes tópicos: as demandas da era do conhecimento para as 

organizações; os problemas mais relevantes provocados pela ausência da GC no contexto 

organizacional; os benefícios advindos para a organização pela sua implantação; Método 

OKA como ferramenta para diagnóstico da GC, com destaque para as organizações públicas 

que já haviam aplicado o método. Além da exposição do conteúdo, foi estabelecido um tempo 

de debate, onde os participantes puderam fazer perguntas ao palestrante. 

Dentre os materiais de capacitação elaborados pela pesquisadora, e enviados 

eletronicamente para os respondentes, destacamos o Glossário do Questionário OKA 

(APÊNDICE C), sistematizado a partir de Fonseca e Fresneda (2013, p. 87-88), e o Quadro de 

distribuição das 199 questões do Questionário OKA pelos elementos e dimensões do 

conhecimento adotados pelo Método OKA (APÊNDICE G). Oportuno mencionar que os 

participantes do processo de levantamento de dados coletivo, receberam por e-mail, com pelo 

menos 15 dias de antecedência à data estabelecida para o encontro do grupo, o Questionário 

OKA, para que pudessem preenchê-lo individualmente, de modo a que tivessem uma visão 

prévia dos aspectos da Gestão do Conhecimento a serem avaliados em grupo, tendo 

oportunidade de construir uma visão pessoal e um juízo de valor sobre os mesmos, a partir de 

sua experiência e compreensão do tema, e pudessem contribuir de forma mais efetiva no 

debate coletivo. 

Antes da fase de levantamento de dados, em que os respondentes deverão preencher o 

questionário, Camões (2010) orienta que o instrumento de coleta de dados seja submetido a 

um pré-teste. O pré-teste e o levantamento de dados integram a Fase 8 da metodologia de 

aplicação do Método OKA, a seguir descrita, conforme foi desenvolvida neste estudo. 
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3.3.3.2 Fase 8 – Pré-teste e levantamento de dados 

 

 Pré-teste  

 

Tendo em vista que no âmbito deste trabalho utilizou-se a forma coletiva e individual 

para levantamento dos dados, o pré-teste foi realizado para exame de ambas as modalidades. 

Na concepção de Camões (2010, p. 84), o pré-teste constitui-se no preenchimento do referido 

questionário pela equipe coordenadora, preferencialmente em grupo, visando “[...] harmonizar 

o entendimento das questões e corrigir eventuais interpretações distorcidas dos respondentes 

durante o preenchimento do questionário”. 

Em consulta à literatura, vimos que Gil (2008) reforça a ideia da importância de testar 

cada instrumento, sobretudo para se avaliar o vocabulário empregado nas questões, e 

assegurar-se de que essas possibilitem medir as variáveis que se pretende examinar. Marconi 

e Lakatos (2003), por sua vez, consideram que a validade dos instrumentos de pesquisa deve 

ser averiguada preliminarmente à sua aplicação definitiva, fazendo-se necessária a realização 

de um pré-teste ou teste piloto, de modo a se constatar se estes têm condições reais de garantir 

resultados confiáveis. Para essas autoras (2003), por meio do pré-teste o pesquisador poderá 

identificar se o questionário apresenta três importantes elementos, quais sejam: fidedignidade, 

caracterizada pelo fato dos resultados obtidos serem os mesmos, independentemente de quem 

o aplique; validade, tendo em vista serem os dados coletados necessários à pesquisa; e 

operatividade, quando o vocabulário é acessível e as perguntas estão bem formuladas.  

No que diz respeito à testagem da coleta de dados individual, a pesquisadora seguiu as 

recomendações de Camões (2010), submetendo o questionário à equipe de suporte, que o 

respondeu individualmente, na plataforma virtual do SysOKA exe. 1.0. Inicialmente, os 

integrantes da equipe receberam informações e orientações sobre Gestão do Conhecimento e 

sobre o método OKA, como também assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, elaborado pela pesquisadora, a exemplo do que iria ser feito pelos respondentes, 

na coleta de dados propriamente dita. A equipe foi orientada a responder o questionário no 

próprio sistema, sendo que para isso, o referido software foi instalado na máquina de trabalho 

de cada membro da equipe. Foi dado um prazo de cinco dias para que os respondentes 

concluíssem o preenchimento, no entanto, em função das demandas do setor, este foi dilatado 

para dez dias.  

Apesar do preenchimento do questionário ter se efetivado no ambiente de trabalho, 

convém ressaltar que não houve contato entre os respondentes durante essa atividade, de 
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modo a se evitar “contaminação” de percepção e, assim, ser possível checar o verdadeiro grau 

de compreensão de cada um, sobre a metodologia e sobre a Gestão do Conhecimento, a partir 

do contexto do IFB. Concluso o preenchimento, cada respondente exportou o arquivo do 

sistema e encaminhou via e-mail ao integrante da equipe de suporte, com domínio na 

ferramenta SysOKA que, por sua vez, importou todos os arquivos recebidos para uma única 

base de dados do referido sistema, de modo a que pudesse gerar o gráfico e a tabela que 

evidenciariam os resultados quantitativos do desempenho do IFB em Gestão do 

Conhecimento, sob a ótica dos integrantes da Coordenação Geral de Planejamento. 

Segundo a percepção desses servidores, entre os benefícios identificados com o 

preenchimento do Questionário OKA, destacou-se o aumento da compreensão sobre a 

temática Gestão do Conhecimento (GC), a partir das questões avaliadas, e a constatação de 

que os resultados gerados pelo sistema oferecem subsídio à elaboração de um plano de Gestão 

do Conhecimento, na medida em que possibilita o entendimento da situação da GC na 

organização, favorecendo a identificação de necessidades e oportunidades específicas nesse 

contexto e o estabelecimento de estratégias na priorização dos projetos e atividades a serem 

implementadas. A equipe também concluiu, a exemplo de Papa (2008), que as 14 dimensões 

do conhecimento contempladas pelo OKA, dão ao método uma completude no que diz 

respeito a cobrir todos os aspectos da GC, permitindo que a organização avalie, de forma 

abrangente, sua capacidade e o seu nível de preparação na utilização de seus ativos de 

conhecimento. 

Dentre as dificuldades sentidas pela equipe de suporte, destacou-se: a aplicação do 

método pressupõe a existência de uma infraestrutura tecnológica robusta, para suporte ao 

processo; o conhecimento do grupo sobre GC ainda era insuficiente, o que dificultou a 

compreensão de algumas questões; o tamanho do questionário, integrado por 199 questões, 

demandou muito tempo para o preenchimento; a inadequação de algumas perguntas à 

realidade das organizações públicas, contribuiu para a perda de informações significativas 

relacionadas aos processos próprios de uma instituição federal de ensino.  

Analisando-se, agora, o pré-teste concernente ao levantamento de dados pela forma 

coletiva, por meio da qual os participantes iriam responder ao questionário em grupo, 

discutindo e negociando as respostas, Gil (2008) afirma que o pré-teste deve possibilitar a 

participação da população, o mais similar possível daquela que efetivamente constará na 

pesquisa, o que nos direcionou a realizar a testagem do processo junto aos 54 gestores da 

amostra selecionada.  
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A escolha dos gestores para o pré-teste também se baseou na orientação dada por 

Marconi e Lakatos (2003), quando ressaltam que o pré-teste deve ser aplicado em uma 

amostra reduzida, e esses participantes não deverão fazer parte da amostra final, por ocasião 

da coleta efetiva dos dados. Nesse sentido, os gestores titulares de cargos tais como Reitoria, 

Pró-Reitoria, Direção Geral de Campus e Diretoria Sistêmica, não foram envolvidos no pré-

teste, de modo a serem mantidos na amostra definitiva, face à importância dos seus cargos 

para o contexto da gestão estratégica, e para um processo futuro de formulação e implantação 

de um Programa de Gestão do Conhecimento na instituição. Por conseguinte, dentre os 54 

gestores selecionados para a pesquisa, 13 gestores foram convidados para participarem do 

pré-teste, ocupantes de cargos predominantemente situados na média gestão, e relacionados à 

assessoria e auditoria.  

Vale ressaltar que a despeito de se encontrar prestando serviços ao Ministério da 

Educação (MEC), por ocasião da realização desta pesquisa, optamos por convidar a gestora 

que havia exercido a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFB, em 2013, para 

participar do pré-teste, tendo em vista ter sido uma gestora-chave à introdução da Gestão do 

Conhecimento na instituição, e ter participado de todo o processo de capacitação inicial, 

inclusive do preenchimento do questionário OKA na plataforma virtual do SysOKA. 

A título de esclarecimento, essa gestora, mesmo prestando serviços ao MEC, 

continuava integrando o quadro de pessoal efetivo do Instituto Federal de Brasília, e atendia a 

todos os critérios intencionais definidos para composição da amostra, uma vez que ingressou 

no IFB desde sua criação, exerceu a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional por mais 

de dois anos e continuava, por ocasião do pré-teste, no exercício de Cargo de Direção. 

Convém destacar também, que dentre os gestores convidados para o pré-teste, foram incluídos 

três servidores que, muito embora estivessem há mais de dois anos na instituição, tinham 

menos de seis meses no exercício dos seus respectivos cargos de direção, contrariando a um 

dos critérios intencionais que havíamos definido para a seleção da amostra. Na verdade, o que 

pretendíamos, caso aceitassem ao convite, era identificar se o pouco tempo em cargo de 

gestão poderia contribuir para que sentissem uma maior dificuldade no preenchimento do 

questionário, cuja complexidade e abrangência, de certa forma, exigem um conhecimento 

mais sistêmico sobre os processos organizacionais e gerenciais da organização. 

Os gestores selecionados para o pré-teste foram convidados a participarem por meio 

de e-mail individual, assim como suas respectivas chefias imediatas também foram 

informadas quanto ao convite e agenda da atividade, de modo a poderem viabilizar a liberação 

do servidor, sem prejuízo para a rotina do setor. Dos 13 gestores convidados, quatro 
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confirmaram participação e nove informaram indisponibilidade de agenda, tendo como 

principais motivos, a sobrecarga de trabalho no setor, e a participação em eventos em outros 

Estados, a serviço da instituição, no período de realização do pré-teste. Ressalta-se que entre 

os gestores que responderam positivamente ao convite, um tinha menos de seis meses na 

titularidade do seu atual cargo de direção. 

Quanto ao fato da confirmação de apenas quatro gestores, encontramos respaldo na 

literatura para a realização do pré-teste, apesar do número resumido de adesão, com destaque 

para Krueger (1996), quando enfatiza que o número de participantes de um grupo de 

discussão, à semelhança de um grupo focal, deve ser pequeno o suficiente para que todos 

tenham a oportunidade de expor suas ideias e grande o bastante, de modo a que as opiniões 

sejam diversificadas e consistentes.  Não havendo consenso entre os autores em relação ao 

número mínimo e máximo de participantes em uma sessão com características de grupo focal, 

seguimos o entendimento de Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002, p. 12), os quais, 

quantificando o entendimento de Krueger (1996), anteriormente citado, afirmam que os 

entrevistados podem ser agrupados “[...] por no mínimo quatro e no máximo doze pessoas”, 

uma vez que grupos maiores são difíceis de serem gerenciados, no que diz respeito à 

manutenção do foco da discussão e à distribuição do tempo para a participação efetiva de 

todos.  

Os gestores que se prontificaram a participar do pré-teste receberam, da parte da 

pesquisadora, e-mail individual de agradecimento e orientações gerais sobre a atividade, no 

qual foi anexado o material a ser utilizado no processo de coleta de dados, para uma análise 

antecipada, sendo eles: “Questionário OKA”, “Glossário do Questionário OKA” e “Quadro 

dos Elementos e Dimensões do Conhecimento contemplados pelo Método OKA”. Outro 

documento enviado foi o questionário elaborado pela autora, para ser utilizado na avaliação 

por escrito, da metodologia e do questionário da coleta de dados. (APÊNDICE D).  

Ainda nesse e-mail, a pesquisadora orientou aos participantes que, na medida do 

possível, reproduzissem o questionário OKA e o levassem já preenchido no dia do encontro 

referente ao pré-teste, de modo a poderem identificar, previamente, dificuldades concernentes 

ao instrumento de coleta de dados e, assim, contribuírem de forma mais efetiva, nas 

discussões em grupo. Visando dar maior segurança aos participantes quanto aos objetivos do 

pré-teste e metodologia a ser utilizada, a pesquisadora também entrou em contato com esses 

gestores por telefone, onde foi possível reforçar as orientações enviadas virtualmente, e 

esclarecer dúvidas ainda existentes. 
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O pré-teste foi operacionalizado, conforme o cronograma previsto, no dia 27 de 

fevereiro de 2014, no período da tarde, com previsão para se realizar das 14h às 18h, no 

mesmo local escolhido para a realização da coleta final de dados, ou seja, a sala 201 D, do 

Campus Brasília. Uma vez que só poderia contar com quatro horas para o levantamento de 

dados em grupo, as quais em função do tamanho do Questionário OKA certamente se 

mostrariam insuficientes, a pesquisadora adotou uma estratégia diferenciada, conforme já 

exposta neste estudo, por meio da qual distribuiu as 199 questões do instrumento de coleta de 

dados, em quatro grupos de questões, considerando as 19 áreas ou tópicos da Gestão do 

Conhecimento contidas no questionário.  

Os participantes do levantamento de dados coletivo, por conseguinte, seriam inseridos 

em um desses grupos de avaliação, cujas questões estivessem mais relacionadas com suas 

experiências e cargo exercido no IFB, de modo a que pudessem contribuir mais diretamente, 

nos grupos de discussão, a partir tão somente dessas questões que lhe fossem mais familiares, 

e não de todas as 199 perguntas integrantes do questionário. No pré-teste, os gestores tiveram 

a incumbência, portanto, de avaliar essa metodologia de levantamento de dados coletivo e o 

questionário a ser utilizado para esse fim.  

Para tanto, a pesquisadora, com o apoio da equipe de suporte, procurou reproduzir o 

mais fielmente possível, no contexto do pré-teste, os procedimentos a serem adotados e as 

condições as quais seriam submetidos os respondentes, por ocasião da coleta de dados 

propriamente dita, de modo a que pudessem identificar e corrigir previamente, possíveis 

distorções, falhas e inadequações da estratégia e do instrumento de coleta de dados. 

(SEVERINO, 2002; MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Em função do processo adotado, a pesquisadora necessitaria da adesão de pelo menos 

quatro gestores para participarem do pré-teste, uma vez que caberia a cada um, analisar as 

questões concernentes a um dos quatro grupos de avaliação. Ocorreu que, dos quatro gestores 

que, coincidentemente haviam confirmado a participação, um deles informou, no dia da 

realização do pré-teste, que não poderia comparecer por motivo de saúde. O fato compeliu a 

pesquisadora a substituir o gestor faltoso, por um dos integrantes do grupo de suporte, o qual 

atendia a todos os critérios intencionais utilizados para seleção da amostra, e detinha domínio 

satisfatório em relação ao Método OKA. 

O plano de trabalho do pré-teste, previamente informado aos seus participantes, foi 

construído a partir de cinco estágios, levando-se em consideração as quatro horas de 

atividades e os procedimentos de aplicação do questionário a serem avaliados, conforme se 

segue: 



206 

 

 Estágio 1 (15 minutos):Recepção, assinatura da folha de presença e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido; orientações sobre a metodologia e distribuição 

dos respondentes por grupos. 

 Estágio 2 (60 minutos):Trabalho em grupo: discussões, negociações e 

preenchimento coletivo do conjunto de questões pertinentes a cada grupo de 

avaliação. 

 Estágio 3 (15 minutos):Parada para um lanche. 

 Estágio 4 (120 minutos):Apresentação das respostas negociadas em cada grupo de 

avaliação; digitação concomitante das respostas prevalecentes na plataforma 

virtual do SysOKA. 

 Estágio 5 (30 minutos):Avaliação da metodologia e do instrumento de coleta de 

dados, a partir do Questionário de Avaliação da Metodologia de Coleta de Dados; 

encerramento dos trabalhos. 

Dando início ao Estágio 1, às 13h30 a sala 201 D do Campus Brasília já se encontrava 

devidamente preparada para a realização do pré-teste. Todo o material e equipamentos 

necessários à atividade estavam disponíveis e testados, quando foi o caso, sendo eles, data 

show, tela de projeção, computador com internet, gravador de voz, folha de presença, cópias 

pelo número de participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, do 

Questionário OKA e do “Questionário de Avaliação da Metodologia e do Instrumento de 

Coleta”, bem como cópias para consulta do “Glossário do Questionário OKA” e do “Quadro 

dos Elementos e Dimensões do Conhecimento contemplado pelo Método OKA”. 

Conforme o recomendado na literatura, quanto ao ambiente de uma sessão de grupo, a 

sala escolhida situava-se em local livre de barulho externo e de distrações próprias do 

ambiente de trabalho. Possuía condições de iluminação e climatização adequadas. Para 

acomodação dos participantes, disponibilizou-se uma mesa oval, com cadeiras giratórias, 

atendendo aos requisitos da ergonomia, e possibilitando que todos pudessem se visualizar 

entre si. Ressalta-se, também, que os sanitários estavam situados nas imediações do local de 

realização da atividade, para evitar-se dispersão. (GUI, 2003; ESPERIDIÃO, 2004; GATTI, 

2005; MATTAR, 2005). 

Infelizmente, não houve o cumprimento do horário de chegada por parte dos 

participantes, prática comum em nossa cultura brasileira, o que nos levou a iniciar os 

trabalhos com 20 minutos de atraso. Na medida em que os gestores iam chegando, eram 
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recepcionados pela pesquisadora e pelos dois integrantes da equipe de suporte, bem como 

orientados a assinarem o TCLE.  

Aqui se faz importante esclarecer o papel exercido pela pesquisadora e pelos dois 

integrantes da equipe de suporte, a partir da revisão da literatura. Destacando as diferentes 

funções a serem desempenhadas na gestão eficaz de um grupo focal, Cruz Neto, Moreira e 

Sucena (2002) enfatizam a atuação de pessoas-chave, que vão exercer papéis específicos na 

condução do processo, seja como mediador, relator, observador, operador de gravação, 

transcritor de fitas/digitador. Em linhas gerais, o mediador responde pelo início, pela 

motivação, desenvolvimento e conclusão dos debates, sendo a única pessoa que neles deve 

intervir e que pode interagir com os participantes. Ao relator compete anotar as falas, 

nominando-as, associando-as aos motivos que as incitaram, e enfatizando as ideias nelas 

contidas.  

Por sua vez, o observador deve analisar e avaliar a qualidade do processo de condução 

do grupo focal, tendo como meta a constante melhoria da qualidade do trabalho. O operador 

de gravação cuida da gravação integral dos debates e o transcritor de áudios se ocupa em 

reproduzir, na íntegra, o que foi gravado. Por fim, ao digitador está atribuída a tarefa de 

transpor todos os dados, manuscritos ou não, sistematizados, codificados ou gravados, para 

um programa de computador, utilizando o software mais apropriado e que forneça o resultado 

desejado. 

Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002, p. 9) chamam a atenção para “[...] a escassez e a 

precariedade de recursos” “[...] com as quais os pesquisadores brasileiros convivem 

frequentemente”, sugerindo que para a redução de custos e do número de profissionais a 

serem envolvidos na aplicação da técnica de grupo, mais de uma função seja desempenhada 

pela mesma pessoa, a exemplo do Relator, que pode absorver o papel de Observador e 

Operador de Gravação, sendo importante, no entanto, que o mediador fique livre para exercer 

apenas essa função. 

No contexto deste estudo, a pesquisadora acatou as medidas sugeridas pelos autores, 

sobretudo pelo fato da investigação ter sido realizada numa organização pública, em que o 

compromisso com a contenção de recursos, sejam financeiros, materiais ou de pessoal, torna-

se ainda mais relevante. Dessa forma, atuou como mediadora das discussões, durante a coleta 

de dados, nos diferentes momentos em que reuniu os gestores para o preenchimento do 

questionário em grupo, como também assumiu a responsabilidade pela transcrição e digitação 

do material gravado, em momento subsequente ao término das sessões grupais. Para o 

desempenho das demais funções, contou com o apoio dos dois integrantes da equipe de 
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suporte, onde um assumiu, concomitantemente, os papéis de Relator, Observador e Operador 

de Gravação, e o outro atuou no sentido de digitar as respostas na plataforma virtual do 

SysOKA, na medida em que as respostas iam sendo negociadas, como resultado dos debates 

promovidos no grupo, a partir do Questionário OKA. 

Após a chegada de todos ao local de realização do pré-teste, a pesquisadora, no papel 

de mediadora do grupo de discussão, apresentou-se para os que não a conheciam 

pessoalmente, não tendo sido necessária a apresentação entre eles, pois todos tinham ampla 

convivência no ambiente de trabalho. Agradeceu pela participação e fez uma explicação 

sucinta sobre os objetivos do encontro, ressaltando que o que estava sendo avaliado não era a 

Gestão do Conhecimento no IFB, mas a metodologia e o questionário a serem utilizados para 

esse fim, em momento posterior.  

No processo de contextualização da atividade, a pesquisadora deteve-se um pouco 

mais na explicação da referida metodologia, que viria a ser vivenciada pelos participantes 

durante a execução do pré-teste, de modo a que pudessem avaliá-la com mais segurança.  

Ainda nesse estágio, a pesquisadora solicitou a autorização dos gestores para gravar as 

discussões, de modo a que os debates fossem preservados, e possibilitassem esclarecimentos e 

interpretações futuras no processo de análise dos resultados. Não houve discordância dos 

presentes. 

Para facilitar o processo de relatoria e de observação, a pesquisadora elaborou um 

roteiro para registro dos aspectos mais importantes a serem verificados e controlados, na 

medida do possível, ao longo do desenvolvimento das discussões (APÊNDICE E). Esse 

roteiro foi utilizado pelo integrante da equipe de suporte que atuou nessas funções. Dentre os 

aspectos a serem observados, propostos por Gatti (2005), optou-se por monitorar, para o êxito 

da dinâmica grupal: 

a) o nível de influência ou “contaminação” das respostas pela opinião de outros 

participantes; 

b) o impacto exercido pela pressão do grupo sobre o pensamento dos participantes; 

c) assuntos controversos que pudessem constranger os participantes na presença de 

colegas de trabalho, incluindo chefias; 

d) a competição entre os participantes, sobretudo pelo tempo, pois no processo de 

grupo, terão menos tempo para expor sua opinião do que em uma entrevista 

individual; 

e) o desvio ou controle das discussões por poucas pessoas; 
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f) a preservação do anonimato, uma vez que no processo de coleta de dados em 

grupo, isso se torna mais difícil; 

g) o processo de condução do grupo focal, que exige facilitador/moderador com 

experiência em conduzir grupos; 

h) o cansaço dos participantes, em função da complexidade da metodologia e da 

abrangência do questionário. 

Após a constatação, por parte da pesquisadora, de que os presentes se sentiam 

devidamente informados sobre a dinâmica e procedimentos do pré-teste, avançou-se para o 

Estágio 2. Nesse estágio, os participantes deveriam ser distribuídos por um dos quatro grupos 

de discussão, lembrando que todos os participantes já chegariam para o encontro, sabendo 

quais seriam o seu conjunto de questões a serem avaliadas, e em qual grupo de discussão 

seriam inseridos. No trabalho em grupo, os participantes debateriam entre si, as questões que 

lhes foram confiadas, identificando se havia concordância nas respostas e, em caso de 

divergência, chegarem a uma negociação de qual resposta deveria prevalecer, registrando essa 

resposta no questionário que havia sido entregue pela pesquisadora, na versão física, contendo 

tão somente as questões concernentes àquele grupo, de modo a subsidiar a apresentação para 

os demais grupos.   

Como no pré-teste o número de participantes se limitou a quatro, não foi possível a 

divisão em grupos, uma vez que esse quantitativo correspondia ao número exato de grupos 

que seriam formados. Coube aos participantes, nessa oportunidade, revisarem e revalidarem 

as respostas que haviam dado, relativas ao conjunto de questões que lhes fora previamente 

repassado, em função de suas atribuições no IFB. No entanto, foram orientados que poderiam 

consultar, em caso de dúvida, uns aos outros, bem como à pesquisadora, durante esse 

momento, à semelhança das discussões em grupo que estavam previstas para a coleta de 

dados propriamente dita. 

Vale ressaltar que para o melhor aproveitamento do tempo, e uma participação mais 

efetiva por parte dos participantes, fazia-se vital que viessem para o encontro com o 

questionário já preenchido. Nesse aspecto, um dos participantes não havia preenchido o 

questionário e nem o trazido para o encontro. Prevendo o acontecido, a pesquisadora havia 

reproduzido, com o apoio da equipe de suporte, cinco cópias do questionário. Em função do 

tempo, solicitou-se que esse participante só preenchesse o conjunto de questões que lhe havia 

sido designado.  

Os documentos complementares elaborados pela pesquisadora tais como, “Glossário 

do Questionário OKA” e “Quadro dos Elementos e Dimensões do Conhecimento 
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contemplados pelo Método OKA”, foram de extrema utilidade nesse momento, tendo em 

vista que os gestores se sentiram mais seguros para revalidarem suas respostas ou tirarem 

dúvidas quanto ao que estava sendo avaliado, pela consulta a esse material. Concluso esse 

momento, fez-se uma parada para um lanche rápido, que se constituiu no Estágio 3. 

Havendo recursos, o fornecimento de um lanche, no contexto de uma sessão de grupo 

de discussão, é visto pelos autores como sendo oportuno, uma vez que favorece a integração e 

a descontração entre os participantes (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002; 

DAMICO, 2006; TRAD, 2009). A recomendação é que seja oferecido ao final da sessão, 

considerando-se encontros de duas horas. No entanto, como neste estudo o pré-teste 

necessitaria de pelo menos quatro horas de duração, optamos por servir o lanche num horário 

intermediário ao tempo total, como forma de renovação do ânimo e do vigor físico para a 

continuação das atividades
12

. Após essa rápida parada de 15 minutos, iniciou-se o Estágio 4. 

No Estágio 4, cada um dos participantes apresentou suas respostas, pela ordem das 

questões verificada no questionário OKA. Nesse momento, enquanto um gestor estava 

apresentando suas respostas, os demais participantes iam acompanhando pelos próprios 

questionários que haviam trazido. Para facilitar a visualização do Questionário OKA por 

todos, o mesmo foi exposto em tela de projeção, na extensão pdf., com o uso do data show. 

Na medida em que não houvesse discordância dos outros participantes sobre a resposta 

dada, fazia-se a digitação imediata da mesma no SysOKA. Para esse procedimento, a 

pesquisadora contou com um dos integrantes da equipe de suporte, com amplo domínio do 

SysOKA e da metodologia adotada. Caso houvesse discordância ou solicitação de 

esclarecimento, dava-se um tempo para o debate e negociações quanto à resposta a ser 

considerada. Vale ressaltar que o questionário a ser preenchido na plataforma do SysOKA 

também for projetado por meio do datashow, para que todos os participantes pudessem 

acompanhar o registro das respostas conciliadas. 

Considerando-se que os participantes do pré-teste não estavam avaliando a Gestão do 

Conhecimento no IFB, não tendo, portanto, o compromisso de gerar gráfico e tabela no 

sistema para esse fim, a digitação das respostas no SysOKA, conforme a sequência contida no 

questionário foi interrompida por volta da 150º questão, em função da restrição do tempo. 

Passou-se, em seguida, ao último e mais importante estágio do processo, no qual os gestores 

tiveram a oportunidade de avaliar a metodologia a ser adotada para o diagnóstico futuro da 

                                                           
12

 Ressalta-se que os custos relativos ao fornecimento do lanche ficaram sob o encargo da pesquisadora, contudo, 

o IFB colocou a disposição desse momento, uma copeira do seu quadro de terceirizados, os utensílios para 

servir o lanche, café e água. 
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GC na instituição, e o seu instrumento de coleta de dados, a partir de um roteiro de avaliação 

elaborado pela pesquisadora. A estratégia adotada foi a de que os debates seguiriam o roteiro 

apresentado pela pesquisadora, discutindo-se em grupo, uma questão por vez, passando-se 

para a seguinte, quando esgotados os argumentos. 

Quanto à duração do pré-teste, apesar do encontro ter sido previsto para iniciar às 14h 

e terminar às 18h, entendeu-se a necessidade de se antecipar o término dos trabalhos para às 

17h30, tendo em vista vários motivos de ordem pessoal e de administração interna 

apresentados pelos participantes. 

Dada a redução da carga horária, o “Questionário de Avaliação da Metodologia e do 

Instrumento de Coleta de Dados”, que havíamos planejado para ser respondido em grupo, foi 

enviado, posteriormente, para o e-mail dos participantes, de modo a que pudessem responder 

individualmente, e o reenviassem dentro do prazo estabelecido. Apresentaremos agora, as 

principais conclusões e recomendações expostas pelos gestores na discussão em grupo, sem 

relacioná-las às pessoas, gênero ou cargos, de modo a preservar o anonimato dos 

participantes, conforme compromisso assumido a partir do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Iniciando-se as discussões pela avaliação do Questionário OKA, para um dos 

participantes, a principal preocupação foi com os termos contidos no referido questionário 

que, no seu entendimento, não fazem parte do universo de uma instituição pública de ensino, 

tais como, “Clientes”, “Processos de negócio”, “Stakeholders”, “Benchmarking”, “Balanced 

Scorecard”, “Chief Executive Officcer (CEO)”, referindo-se ao gestor maior da organização.  

Nesse sentido, sugeriu que o termo “cliente” fosse permutado por “usuário” e, “processos de 

negócio”, por “processos fins”. Os demais termos mencionados, se não pudessem ser 

adaptados, que fossem incluídos no Glossário do Questionário OKA. Propôs, ainda, que se 

substituísse, quando possível, os termos em inglês por um similar, na Língua Portuguesa. 

Outro avaliador reputou as dificuldades que teve no preenchimento individual do 

Questionário OKA ao fato de não ocupar cargo de gestão propriamente dito, uma vez que 

suas atribuições eram mais de assessoria do que de administração, inclusive nem tendo equipe 

para liderar. Para esse participante, as atividades concernentes aos cargos gerenciais, 

permitem um conhecimento mais amplo sobre os processos organizacionais da instituição, na 

medida em que os gestores do IFB reúnem-se regularmente, para tratarem de assuntos do 

interesse da instituição, a partir das situações existentes nas diferentes áreas funcionais. 

Esse mesmo gestor também reputou suas dificuldades de preenchimento do 

questionário, ao fato de só estar no atual cargo há três meses, apesar de ter ingresso no IFB há 
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mais de dois anos, o que não lhe permitia ainda, ter adquirido um domínio satisfatório dos 

processos administrativos no contexto da instituição, uma vez que, como docente, sua maior 

experiência estava relacionada às demandas pertinentes ao ensino-aprendizagem. 

Pareceu-nos que tais entendimentos e sentimentos corroboravam a pertinência dos 

critérios intencionais que haviam sido definidos para a seleção da amostra deste estudo, mais 

especificamente o de estar o participante na instituição há pelo menos dois anos e por no 

mínimo seis meses no exercício do atual cargo de direção. Quanto a isso, vemos que Camões 

(2010, p. 102), em trabalho acadêmico onde elaborou e testou a metodologia de aplicação do 

Método OKA, apesar de não ter quantificado o tempo, definiu entre as distinções de escolha 

dos respondentes, para sua pesquisa: “[...] tempo de trabalho na organização e experiências 

gerenciais [...]”, “[...] domínio das práticas de gestão da organização que viessem ao encontro 

dos objetivos da pesquisa [...]”; bem como “[...] domínio dos macros processos da 

organização [...]”. 

Uma preocupação específica de um dos participantes referiu-se às questões com 

poucos níveis de resposta, restringindo a amplitude da avaliação, a exemplo daquelas cujas 

alternativas constituem-se apenas por “Sim” ou “Não”. Mais preocupante pareceu a esse 

avaliador, a questão 38, onde é perguntado se “A organização possui um ritmo de mudança 

rápido ou lento no que diz respeito à promoção de melhorias”, em que o respondente tem de 

optar, obrigatoriamente, por uma resposta entre “Rápido” ou “Lento”. Na sua concepção, 

ambas não correspondem à realidade do IFB, pois na atual fase de desenvolvimento 

institucional em que se encontra, pode-se dizer que ainda não promove as melhorias na 

velocidade ideal, mas também não pode ser considerado “lento” nesse sentido, uma vez que 

nos seus cinco anos de criação, já avançou em muitos aspectos e processos organizacionais.  

Outro gestor considerou que nas questões onde aparece a expressão “Outro (s) / Outra 

(s)”, como alternativa de resposta, uma vez sendo essa opção escolhida, que fosse possível ao 

respondente, descrever a que se referia, de modo a favorecer a análise interpretativa dos 

resultados. Uma dificuldade apresentada, ainda concernente ao preenchimento do 

Questionário OKA, levantada por um dos participantes do pré-teste, foi o pouco 

conhecimento que detinha sobre Gestão do Conhecimento, e de como seus processos eram 

aplicados numa organização, ratificando a necessidade de que os respondentes da pesquisa 

sejam devidamente capacitados quanto a essa temática, antes do preenchimento do referido 

questionário.  

Por unanimidade, todos os participantes afirmaram que o Questionário OKA é 

demasiadamente extenso, o que faz com que o seu preenchimento seja cansativo, exigindo 
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esforço físico e mental consideráveis, além de disponibilidade de tempo significativa, da parte 

dos respondentes, aspectos esses também identificados por Papa (2008), em seu estudo sobre 

o Método OKA. Nesse sentido, sugeriram que fossem retiradas do questionário, todas as 

perguntas que não se adequassem a uma instituição federal de ensino. 

A pesquisadora explicou que, a despeito do tamanho do Questionário OKA, no 

processo de preenchimento do mesmo, muitas questões podem ser desconsideradas, a partir 

de filtros ou controles previstos em sua construção. Como exemplo, apresentou o caso da 

pergunta número 11, onde se inquire se “A Organização possui um Programa de Gestão do 

Conhecimento formal ou definido”, com quatro alternativas de respostas: “Sim”; “Somente 

em algumas unidades”; “Não” e “Não sei”. Caso o respondente venha a optar por “Não”, ou 

“Não sei”, deverá passar de imediato, para a pergunta de número 29, o que corresponde a 17 

questões que não precisará responder. 

Além do mais, conforme esclarecem Papa (2008) e Fonseca e Fresneda (2013), as 

modificações significativas que venham a ser feitas na metodologia OKA e no seu 

instrumento de coleta, podem fazer com que a organização perca a oportunidade de comparar 

os seus resultados com os de outras instituições que adotaram os mesmos recursos e 

ferramentas para diagnosticarem a Gestão do Conhecimento. Analisando-se agora, a 

estratégia de coleta de dados, constatou-se que, dificilmente ocorreria de forma a abranger 

todas as 199 perguntas do Questionário OKA, em um único evento de quatro horas, não 

obstante os procedimentos adotados pela pesquisadora para a otimização do uso do tempo.  

Essa constatação exigiria que, em processo futuro da recolhida de dados, houvesse 

uma negociação com os participantes, marcando-se novo encontro de mais 4 horas, pelo 

menos, para conclusão dos trabalhos, o que poderia se constituir num obstáculo à efetivação 

da atividade, tendo em vista a previsível limitação de tempo disponível pelos respondentes 

selecionados, sobretudo, em função dos inúmeros compromissos, próprios dos que ocupam 

cargos na alta e média gerência, e a dificuldade de se conciliar a agenda desses servidores.  

Para aperfeiçoamento do processo, um dos participantes sugeriu que os Estágios 2 e 4 

da metodologia fossem condensados, de modo a que os respondentes não tivessem que ser, 

primeiramente divididos em grupo para negociarem entre si as questões que lhes couberam, 

mas, passassem de imediato para a apresentação do que haviam respondido, na condição de 

maiores conhecedores do assunto, cujas respostas seriam imediatamente digitadas no 

SysOKA, na medida em que fossem acordadas pelo grupo. 

Outro participante sugeriu que não houvesse parada para lanche, uma vez que 

provocou certa dispersão. Antes, o lanche ficasse disponível desde o início dos trabalhos, e as 



214 

 

pessoas se servissem, em função de suas necessidades, tomando-se o cuidado para que não 

houvesse prejuízo à qualidade da coleta de dados. Segundo uma nova contribuição oferecida, 

a pesquisadora foi alertada a interferir menos nas discussões e negociações estabelecidas entre 

os participantes, na busca pela resposta prevalecente, uma vez que poderia influenciar ou 

induzir o processo decisório, tendo em vista o amplo conhecimento que detinha sobre Gestão 

do Conhecimento, e até mesmo sobre alguns processos existentes no IFB. 

Nesse sentido, conforme revisão de literatura, o mediador ou facilitador é o único que, 

dentre os papéis a serem desempenhados num grupo focal, pode intervir nos debates e 

interagir com os participantes. Sua principal responsabilidade é incentivar a participação de 

todos os componentes do grupo, bem como promover os encaminhamentos e direcionamentos 

necessários à boa condução das discussões, de modo a que o tema em debate seja discutido 

em profundidade. Fonseca e Fresneda (2009, p. 20), tratando sobre o levantamento de dados 

pela forma coletiva, afirmam que no grupo, “[...] os participantes influenciam uns aos outros 

pelas respostas às ideias e colocações durante a discussão, estimulados por comentários ou 

questões fornecidos pelo facilitador”. 

No contexto da pesquisa qualitativa, no entanto, o pesquisador atuando num grupo 

como moderador, deve conhecer muito bem os objetivos da pesquisa, tendo o cuidado de 

controlar a subjetividade, possibilitando que os sujeitos expressem livremente suas opiniões, 

“[...] porém mantendo-se neutro e evitando introduzir qualquer ideia preconcebida na 

discussão [...]. [...] É recomendável que o moderador não esteja diretamente envolvido com o 

problema em foco, justamente para não direcionar a discussão”. (DIAS, 2000, p. 4). 

De um modo geral, os participantes validaram a estratégia adotada para a coleta de 

dados em grupo, e elogiaram o material complementar elaborado pela pesquisadora, 

principalmente o “Glossário do Questionário OKA”. Sobre esse documento, um dos 

participantes ressaltou que, além de ajudar significativamente no preenchimento individual do 

questionário, pode diminuir os efeitos da tendência existente entre os gestores, de não 

quererem admitir ou demonstrar suas “deficiências” de conhecimento em grupo, uma vez que 

o conhecimento sobre assuntos pouco explorados estará à disposição de todos.  

Encontramos suporte a esse argumento, remetendo-nos a Senge (1990), quando afirma 

que um dos impedimentos à aprendizagem em grupo é o fato dos gerentes gastarem muito 

tempo evitando parecer pessoalmente incompetente, inseguro ou ignorante, mesmo quando 

têm consciência de seus limites, gerando decisões coletivas mais convenientes do que 

procedentes.  
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Esgotadas as questões e diretivas previstas, a pesquisadora encerrou os trabalhos 

concernentes ao pré-teste do levantamento de dados coletivo, agradecendo e enfatizando aos 

participantes a importância das opiniões e sugestões oferecidas, acrescentando que, 

futuramente, receberiam cópia eletrônica do trabalho final, referente ao diagnóstico da Gestão 

do Conhecimento no IFB. Conforme já havíamos mencionado anteriormente, em função da 

redução de quase uma hora na carga horária prevista para o pré-teste, não foi possível o 

preenchimento do “Questionário de Avaliação da Metodologia e do Instrumento de Coleta de 

Dados” no encontro presencial, o que fez com que a pesquisadora o enviasse para o e-mail 

dos participantes, após a realização do grupo de discussão, de modo a que fosse respondido 

dentro de prazo estabelecido.  

Ressaltamos que para a análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados, a partir 

do “Questionário de Avaliação da Metodologia e do Instrumento de Coleta de Dados”, 

aplicado junto aos participantes do pré-teste, utilizamos o Software Sphinx Léxica, versão 

3.0b, que nos foi repassado pela equipe de coordenação do Instituto Português de 

Administração e Marketing (IPAM), como parte do material didático de uma pós-graduação 

latosensu realizada junto ao referido instituto, em 2003. O Sphinx Léxica contém recursos 

avançados que permitem ao usuário realizar uma investigação profunda de entrevistas, livros, 

discursos, etc., por meio de funções tais como, análises quantitativas e qualitativas, divisão do 

texto, navegação por hipertexto e indexação automática. De modo a se consumar a análise dos 

dados coletados, fez-se necessária a importação dos mesmos para as bases de dados já 

existentes no referido software.  

Convém ressaltar que as conclusões extraídas no encontro presencial do pré-teste, 

foram corroboradas, a partir dos resultados obtidos com o preenchimento do referido 

questionário de avaliação da metodologia, preenchido pelos quatro participantes do pré-teste, 

à distância. 

Na análise dos dados de identificação dos respondentes, verifica-se na Tabela 5, que 

todos possuem grau de escolaridade elevada, com representação dos diversos níveis 

superiores de formação, ou seja, da graduação ao doutorado, à semelhança do perfil esperado 

para os respondentes da pesquisa. 
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Tabela 5 – Grau de escolaridade dos gestores participantes do pré-teste da coleta de dados em grupo 
 

Escolaridade Quantidade de citações Frequência 

Ensino médio 0 0% 

Superior 1 25% 

Pós-Graduação 1 25% 

Mestrado 1 25% 

Doutorado 1 25% 

Pós-Doutorado 0 0% 

Total 4 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Quanto ao sexo dos participantes do pré-teste, a Tabela 6 evidencia a predominância 

das mulheres, no entanto, na amostra selecionada para a coleta de dados, verificou-se que o 

maior número de participantes é do sexo masculino, uma vez que grande parte dos cargos da 

alta administração, na Reitoria e nos Campi, é ocupada por homens. A predominância das 

profissionais do sexo feminino nas organizações públicas do segmento Educação, e a 

prevalência da ocupação por homens dos cargos do alto executivo nas organizações de um 

modo geral, situam-se entre as tendências comprovadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). (BRASIL, 2012). 

 
Tabela 6 – Sexo dos gestores participantes do pré-teste da coleta de dados em grupo 

 

Sexo Quantidade de citações Frequência 

Masculino 1 25% 

Feminino 3 75% 

Total 4 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Conforme Tabela 7, verificou-se que, entre os participantes do pré-teste, prevaleceu os 

gestores posicionados nos níveis hierárquicos do levantamento de dados propriamente dito, ou 

seja, alta e média gestão, o que fortaleceu a representatividade do pré-teste em relação à 

população da coleta de dados definitiva. 

 
Tabela 7 – Nível hierárquico dos gestores participantes do pré-teste da coleta de dados em grupo 

 

Nível hierárquico Quantidade de citações Frequência 

Alta administração 1 25% 

Gerência média 2 50% 

Gerência operacional 1 25% 

Total 4 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Em confirmação ao que já havíamos constatado no encontro presencial, 75% dos 

participantes do pré-teste afirmaram que havia sentido dificuldades em responder ou deixado 

de responder a alguma pergunta do questionário OKA, corroborando a necessidade de se 
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investir na capacitação dos respondentes em relação ao preenchimento do referido 

questionário. Essa informação está demonstrada na Tabela 8, a seguir demonstrada.  

 
Tabela 8 – Frequência dos gestores participantes do pré-teste da coleta de dados em grupo que sentiram 

dificuldades em responder ou deixou de responder a alguma pergunta do Questionário OKA 
 

Dificuldade para responder/não respondeu Qt. Cit. Freq. 

Sim 3 75% 

Não 1 25% 

Total 4 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Dentre os 19 temas relacionados à Gestão do Conhecimento, avaliados pelo 

questionário OKA, “Natureza das Comunidades de Prática na Organização” foram apontados 

pelos respondentes do pré-teste, como sendo o que continha o maior número de questões que 

imprimiram dificuldades para serem respondidas ou que não foram respondidas. Nas 

discussões realizadas no grupo focal do pré-teste, verificou-se que o termo “Comunidade de 

Prática” era estranho à grande parte dos participantes, que acreditavam se tratar de grupos de 

trabalho formados apenas na área de ensino, e não na administrativa. O Glossário do 

Questionário OKA auxiliou na compreensão da terminologia e seu contexto. 

Outros temas avaliados como contendo perguntas difíceis de responder ou não 

respondidas foram “Natureza das Equipes na Organização”; “Infraestrutura de Tecnologia 

para Gestão do Conhecimento na Organização”; “Captura, Armazenagem e Disseminação do 

Conhecimento”; e “Métricas e Monitoração usadas pela Organização”. Tais dificuldades 

podem ter sido geradas, tendo em vista que nenhum dos participantes do pré-teste provinha 

das áreas de Gestão de Pessoas ou Tecnologia da Informação, das quais as questões eram 

mais afins, evidenciando-se a imprescindibilidade de se constituir grupos intersetoriais para 

avaliação da Gestão do Conhecimento, numa organização. 

Nesse sentido, vale ressaltar que 50% dos participantes do pré-teste, indicaram como 

principal gerador da dificuldade em responder às questões do Questionário OKA ou deixar de 

respondê-las, o desconhecimento dos assuntos que estavam sendo abordados/avaliados, 

informação que pode ser confirmada na Tabela 9. Constata-se, daí, que a realização do 

diagnóstico da GC, em instituições cuja temática é desconhecida e/ou que as práticas de GC 

ainda não tenham sido incorporadas aos seus processos de gestão, exige, idealmente, que se 

dedique maior tempo à capacitação dos respondentes, de modo a “[...] fortalecer e dar maior 

visibilidade nos temas de GC e Método OKA [...]”, bem como prepará-los “[...] para 
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diagnosticar a situação da gestão do conhecimento na organização [...]”. (CAMÕES, 2010, p. 

82). 

 
Tabela 9 – Principais motivadores das dificuldades sentidas pelos participantes do pré-teste da coleta de dados 

em grupo para responderem às perguntas do Questionário OKA 
 

Motivadores da dificuldade para preenchimento ou não preenchimento Qt. Cit. Freq. 

Não resposta 1 16,67% 

Pergunta mal elaborada e/ou de difícil compreensão 1 16,67% 

Pergunta não se aplica ao IFB 1 16,67% 

Pouco conhecimento de sua parte em relação ao assunto abordado 3 50% 

Pergunta repetida/similar 0 0% 

Todas as anteriores 0 0% 

Outras 0 0% 

Total 6 100% 
 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

Observação: O número de citações é superior ao total de respondentes porque os participantes podiam marcar 

mais de uma opção. 

 

A despeito da pouca familiaridade com a temática da Gestão do Conhecimento, e das 

dificuldades sentidas para responderem as perguntas contidas no Questionário OKA, 75% dos 

participantes do pré-teste julgaram que as mesmas contribuem para diagnosticar, de forma 

abrangente, a situação da Gestão do Conhecimento em uma organização pública, consoante as 

informações contidas na Tabela 10. Justificando esse entendimento, um dos respondentes 

reforçou que as perguntas do Questionário OKA “Ajudam a identificar o grau de GC na 

instituição”. Outro afirmou que “As perguntas são completas, na medida em que abrangem 

várias perspectivas das dimensões Pessoas, Sistemas e Processos”. Outro, por sua vez, alegou 

que “O questionário é bastante abrangente e consegue alcançar as diversas instâncias e 

aspectos de GC na instituição”.  

Para um dos participantes, no entanto, “Algumas perguntas devem ser adequadas à 

organização pública, sob o risco de não serem respondidas por não se aplicarem a essa 

esfera”. Convém destacar que essas mesmas constatações foram obtidas por Camões (2010) e 

Papa (2008), nos seus respectivos estudos sobre a utilização do Método OKA para avaliação 

da Gestão do Conhecimento, em organizações públicas.  

 
Tabela 10 – Percepção dos participantes do pré-teste da coleta de dados em grupo sobre o questionário OKA 

como instrumento de avaliação da GC em instituição federal de ensino 
 

O questionário avalia a CG de forma abrangente Qt. Cit. Freq. 

Sim 3 75% 

Não 1 25% 

Total 4 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 



219 

 

Quanto à efetividade da sistemática proposta pela pesquisadora para a coleta de dados 

em grupo, os participantes se dividiram entre avaliá-la como “Muito efetiva” (50%) e “Um 

pouco efetiva” (50%), o que corroborou a viabilidade de sua manutenção, conforme a Tabela 

11. Identificou-se, no entanto, durante a realização do pré-teste, alguns aspectos a serem 

corrigidos/aperfeiçoados, notadamente no que diz respeito à insuficiência do tempo previsto 

para a coleta de dados em grupo, em face da abrangência e complexidade do questionário 

OKA. 

 

Tabela 11 – Grau de efetividade da estratégia adotada para a coleta de dados em grupo segundo a ótica dos 

participantes do pré-teste 
 

Grau de efetividade da estratégia adotada para a coleta de dados em grupo Qt. Cit. Freq. 

Muito efetiva 2 50% 

Um pouco efetiva 2 50% 

Efetiva 0 0% 

Não muito efetiva 0 0% 

Nada efetiva 0 0% 

Total 4 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Ressalta-se que as sugestões apresentadas nas discussões em grupo, pelos participantes 

do pré-teste, visando à minimização do problema de restrição de tempo disponibilizado pelos 

gestores para a pesquisa, foram reforçadas no Questionário de Avaliação da Metodologia e do 

Instrumento de Coleta de Dados pelo Método OKA, conforme o registro das sugestões de 

melhoria/aperfeiçoamento demonstrado na Tabela 12, abaixo apresentada.  

 

Tabela 12 – Sugestões oferecidas pelos participantes do pré-teste da coleta de dados em grupo para 

melhoria/aperfeiçoamento da metodologia e do questionário OKA 
 

Dê sugestões para a melhoria/aperfeiçoamento da coleta de dados (metodologia e questionário) 

Valores Qt. Cit. Freq. 

Inclusão no glossário de termos técnicos ainda não inseridos 1 33,3% 

Nenhuma sugestão a fazer em razão da qualidade do questionário e da metodologia 1 33,3% 

Retirada ou adequação de determinadas perguntas 1 33,3% 

Total 3 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Após a realização do pré-teste, a pesquisadora reuniu-se com a equipe de suporte para 

avaliar o processo, definir dentre as medidas sugeridas pelos participantes, quais poderiam ser 

adotadas, bem como identificar novas alternativas de melhoria da metodologia e do 

instrumento de coleta de dados. Quanto à sugestão de redução do número de perguntas 

contidas no questionário OKA, a pesquisadora fez apenas pequenos ajustes nesse sentido, 

tendo em vista o mesmo já ter sido comprovadamente testado como completo e útil para 
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avaliar e diagnosticar a situação de Gestão do Conhecimento em organizações, conforme 

Fonseca (2006) e Papa (2008).  

Uma vez que os respondentes iriam preencher individualmente o questionário no 

papel, antes das discussões em grupo, onde seria feito o repasse das respostas para a base de 

dados do SysOKA, e diante do entendimento unânime dos gestores do IFB de que a 

instituição não possuía um Programa de Gestão do Conhecimento (PGC) formal ou definido, 

a pesquisadora optou por redigitar o Questionário OKA para a versão física, suprimindo dessa 

vez, as 17 questões (número 12 a 28), que são direcionadas às organizações que já têm um 

PGC, uma vez que deixariam de ser respondidas, dada a especificidade.  

Em amparo a essa medida, tem-se o fato de que, em sendo o preenchimento do 

questionário feito diretamente na plataforma virtual do SysOKA, o software remete o 

respondente, automaticamente, na questão de número 11, onde é perguntado se “A 

Organização possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal ou definido?”, para a 

questão de número 29, caso ele responda “Não” ou “Não sei”, implicando o não 

preenchimento das questões 12 a 28. 

Também reduzimos o número de respostas possíveis à questão “Qual é a principal área 

de atuação da organização?” (Questão 5 do Tópico “Características Organizacionais da 

Empresa”), de 24 alternativas para apenas duas, por serem as únicas que se enquadravam à 

realidade da instituição estudada, registrando-se no questionário de levantamento de dados, 

portanto, apenas as opções: “Governo Federal”; e “Educação (inclusive Universidades 

públicas e privadas)”. 

No que diz respeito à inadequação de algumas perguntas e/ou terminologias do 

questionário ao contexto das organizações públicas, notadamente das Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), a pesquisadora procurou customizá-las, adequando os termos e 

conceitos para o mais próximo possível da realidade da instituição pesquisada, no intuito de 

reduzir o risco de que essas questões fossem desprezadas, durante o preenchimento, tendo em 

vista a resistência de ordem ideológica/filosófica que os profissionais da educação, 

notadamente os das organizações públicas, tendem a demonstrar em relação ao uso de certos 

termos utilizados pelo mercado e por empresas do setor privado, no âmbito de suas práticas. 

Ressalta-se que para a realização desse trabalho, adotou-se como referência de análise, 

o questionário de levantamento de dados proposto por Fonseca e Fresneda (2013, p. 40-87). 

As principais modificações efetuadas podem ser vistas no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Adaptações feitas em algumas terminologias do questionário OKA à realidade de uma organização 

federal de ensino superior 
 

Termo original Termo adaptado Questão Tópico ou Seção 

Empresa Organização ou instituição Questão 1 
Características 

Organizacionais da 

Instituição 

Escritórios/ 

Representações/Filiais 
Incluso o termo “Campi” Questão 8 

Funcionários Servidores Questão 9 

Clientes 
Cidadãos-usuários ou 

Clientes-cidadãos 
Questão 8 

Características 

Organizacionais 

Globais 

Processos de negócio Processos fins/finalísticos Questão 32 Liderança e Gestão 

Organizacional Presidente/CEO Reitor Questão 45 

Funcionário comum 
Servidor que não tem CD ou 

FG 
Questão 138 

Incentivos e 

Motivadores para GC 

Fonte: Autoria própria (2014). 

 

Torna-se oportuno ressaltar, que as adaptações de terminologias efetuadas no 

Questionário OKA não impedem que os resultados obtidos pelo IFB, a partir deste estudo, 

venham a ser comparados aos de outras instituições que avaliaram a Gestão do Conhecimento 

pelo Método OKA, tendo em vista que foram apenas de ordem semântica e não conceitual, 

em nada alterando o conteúdo, os fins e o significado original das questões customizadas. 

Quanto ao desconhecimento dos respondentes em relação à Gestão do Conhecimento e 

ao método OKA, várias ações para capacitação prévia dos respondentes foram inseridas no 

processo, tanto presenciais, como realização de oficinas e workshop, quanto à distância, por 

meio do envio de material informativo sobre Gestão do Conhecimento e método OKA, em 

momento anterior à coleta de dados, ações essas já detalhadas, na fase de capacitação dos 

respondentes. Para o bom aproveitamento do uso do tempo nos grupos de discussão, 

acataram-se todas as medidas sugeridas pelos participantes do pré-teste. Uma estratégia nova 

foi introduzida, para o caso em que se fizesse necessário a realização de um novo encontro 

com vistas à conclusão dos trabalhos, qual seja, a pesquisadora procuraria negociar apenas 

com os grupos cujas questões ainda não haviam sido discutidas dentro das quatro horas 

previstas, ou, em último caso, com um gestor de cada grupo, que pudesse continuar o trabalho 

com o aval dos demais participantes, reduzindo assim, as dificuldades de conciliação da 

agenda de todos os participantes. 

Visando facilitar o processo de preenchimento do questionário OKA pelos 

respondentes, foram inclusos no seu Glossário, várias palavras que ainda não haviam sido 

incorporadas, por sugestão dos participantes do pré-teste, da equipe de suporte, e em função 

de necessidades identificadas pela própria pesquisadora. Assim, o Glossário que inicialmente 

havia sido baseado nos 22 termos e conceitos propostos por Fonseca e Fresneda (2013, p. 87-
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88), foi acrescido de mais 32 vocábulos concernentes à Gestão do Conhecimento e seus 

processos de execução, entendidos como pouco conhecidos no universo das instituições 

públicas de ensino, notadamente as que ainda não tinham iniciado nenhuma atividade formal 

nessa área. 

No que diz respeito aos aspectos apontados por Gatti (2005), anteriormente 

apresentados, a serem observados e monitorados durante a condução de um grupo focal, pôde-

se constatar, em função da percepção do integrante da equipe de suporte que exerceu o papel 

de Relator/Observador durante o pré-teste, e por meio da análise da gravação da reunião, o 

surgimento de alguns fatores. Faremos, em seguida, uma descrição resumida sobre as 

ocorrências. 

Constatou-se a influência mútua sobre as opiniões e impacto exercido pela pressão do 

grupo em relação ao pensamento individual, na medida em que as respostas tinham de ser 

negociadas, fazendo com que alguns participantes mudassem o entendimento sob a ação das 

observações e esclarecimentos feitos por outros. No entanto, vale ressaltar que, em nenhum 

momento, o participante questionado ou confrontado, sentiu-se desprestigiado ou mesmo 

constrangido, na verdade, além de reconhecer a pertinência das informações recebidas, 

admitiu também, ter apreendido novos conhecimentos, durante o processo. 

Houve tentativa de controle ou monopolização do uso da palavra, sobretudo pelos que 

demonstraram menos conhecimento do assunto, demandando maior atenção. O processo não 

garantiu total anonimato dos participantes, na medida em que foi gravado e os mesmos 

tiveram que assinar uma folha de presença, o que aumentou a responsabilidade ética da 

pesquisadora e da equipe de suporte, em resguardarem esses documentos, do acesso de 

estranhos ao processo da pesquisa. 

Os participantes, na fase conclusiva do processo, demonstraram cansaço, mesmo que 

se tenha procurado conduzir a reunião de forma dinâmica e descontraída, e tenha havido uma 

parada para lanche, tendo em vista a complexidade da atividade e a necessidade de se cumprir 

procedimentos metodológicos pré-estabelecidos. Considerando-se que o levantamento de 

dados iria se realizar pela forma coletiva, à semelhança de um grupo focal, fez-se necessário 

observar os procedimentos metodológicos propostos pela literatura, concernentes a essa 

técnica de coleta de dados, especialmente quanto à quantidade de participantes a serem 

inseridos nesses grupos de discussão.  

Conforme já visto em exposição anterior, não existe pacificidade entre os autores em 

relação ao número mínimo e máximo de participantes de um grupo focal, no entanto, há 

consenso em torno do entendimento de Krueger (1996), de que o número de participantes de 
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um grupo focal deve ser pequeno o suficiente para que todos tenham a oportunidade de 

expressar ideias e opiniões e grande o bastante, para que essas sejam diversificadas e 

consistentes.  Buscando um ponto de equilíbrio entre os números apresentados, adotamos a 

proposta de 4 e 12 pessoas, como quantidade mínima e máxima de gestores a serem inseridos 

nos grupos de discussões da coleta de dados no IFB, com flexibilidade para inserção de até 15 

participantes. (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002; TRAD, 2009). 

Tendo em vista que a amostra selecionada, em função do atendimento dos critérios 

intencionais foi de 54 servidores ocupantes de Cargo de Direção na instituição, sendo 27 da 

alta e 27 da média gestão, em condições ideais, em que todos os 54 gestores aceitassem o 

convite para participarem da pesquisa, teríamos que compor, pelo menos dois grupos de 

discussão por nível hierárquico, de 13 a 14 participantes. 

No entanto, sabendo-se da improbabilidade da adesão total, tendo em vista as 

dificuldades de compatibilização de agenda já prevista pela literatura, sobretudo entre 

gestores da alta e média gestão e, no caso do IFB, agravado o problema pela diversidade de 

projetos estratégicos em andamento na instituição, tais como a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional para 2014-2018, estimou-se um percentual de participação 

efetiva entre 30 a 50%, o que representaria 8 ou 14 participantes por nível hierárquico, 

atendendo assim, ao requisito de quantidade mínima e máxima de participantes em grupo 

focal, proposto pelos estudiosos do assunto. 

Outro aspecto tratado foi a constatação do elevado nível de influência exercida uns 

sobre os outros durante as discussões coletivas, gerando impacto, pela pressão do grupo, sobre 

a forma de pensar e agir dos indivíduos, reforçando a intenção da pesquisadora em coletar os 

dados junto aos gestores da alta e da média gestão, separadamente. Na situação do pré-teste, 

coube aos participantes expressarem livremente suas limitações de conhecimento sobre o 

tema avaliado, bem como restrições e inadequações identificadas na metodologia e 

instrumento de coleta de dados, favorecendo uma maior espontaneidade na comunicação das 

ideias e despreocupação em não parecer desinformado ou inseguro.  

Também não houve a ocorrência de subordinados e chefes estarem no mesmo 

ambiente de avaliação, apesar da participação de gestores dos dois níveis hierárquicos. No 

entanto, tendo em vista os fins da coleta de dados final, ou seja, diagnosticar a Gestão do 

Conhecimento no IFB, todas as situações inibidoras acima destacadas estavam previstas, se 

feita com gestores da alta e da média gestão conjuntamente, sobretudo, pelo ineditismo do 

procedimento, realizado numa instituição que ainda não implementou nenhuma ação formal 

de GC.  
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Por consequência, entendeu-se que perguntas contidas no Questionário OKA, a 

exemplo da questão 35, em que se indaga sobre “Qual o grau de transparência do processo 

decisório da alta gerência para os servidores da organização?” e a pergunta 45, em que se 

inquire se “O Reitor expressa consistentemente (por meio de documentos escritos, discursos 

ou outros documentos de divulgação), seu comprometimento com a iniciativa da Gestão do 

Conhecimento e por atividades de compartilhamento de conhecimento?”, poderia gerar 

constrangimento e inibição, por mais que o ambiente organizacional seja baseado em 

confiança e liberdade de expressão, sobretudo para os gestores da média gerência, pelo fato de 

terem de responder a tais interrogações sobre suas chefias imediatas, estando esses presentes 

no mesmo grupo de discussão. 

No pré-teste também se identificou a necessidade de anteciparem-se as atividades das 

18h para às 17h30, tendo em vista a dificuldade enfrentada pelos servidores na volta às suas 

residências, no final do expediente, em decorrência dos grandes congestionamentos ocorridos 

no trânsito de Brasília, nesse horário. Nesse sentido, buscou-se negociar com a instituição que 

a realização dos encontros voltados à coleta de dados, pudesse acontecer no período da 

manhã, sobretudo pelo fato de grande parte dos gestores não retornarem às suas residências no 

horário do almoço. Não obtivemos êxito no processo, tendo sido alegado que o expediente da 

manhã é mais produtivo e deveria ser destinado aos projetos, ações e rotinas de maior 

relevância aos objetivos institucionais, no curto prazo. Conclusa a exposição dos 

procedimentos relativos ao pré-teste do levantamento de dados, nas formas individual e 

coletiva, passaremos, em seguida, à descrição da coleta de dados propriamente dita, conforme 

ocorreu no contexto deste estudo.  

 

 Levantamento dos dados 

 

O diagnóstico da Gestão do Conhecimento pelo Método OKA realizou-se no contexto 

do Instituto Federal de Brasília (IFB), junto aos gestores sistêmicos que compunham a alta e 

média administração da instituição. Neste estudo, buscou-se, além de identificar as condições 

de desempenho atuais do IFB em Gestão do Conhecimento, avaliar qualitativamente o grau de 

convergência e alinhamento existente entre os dois níveis gerenciais investigados, a respeito 

da situação da instituição nas questões relativas à GC. Para tanto, o levantamento de dados 

efetivou-se a partir de dois grupos distintos de investigação, a saber: Grupo da Alta Gestão e 

Grupo da Média Gestão. 
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É importante destacar que o aumento do conhecimento por meio da aprendizagem 

organizacional, ocorre primordialmente, a partir das interações entre os diferentes gestores de 

uma organização, tanto na dimensão horizontal quanto na vertical, ou seja, entre gerentes de 

um mesmo nível hierárquico quanto entre gerentes de níveis organizacionais distintos 

(MACIEL; SATO; KATO, 2012). Pode-se dizer que o entendimento compartilhado ou as 

percepções comuns existentes entre os gestores dos diferentes níveis hierárquicos e, em 

especial, da alta e média gestão, contribuem para que entre eles, forme-se uma mesma opinião 

sobre quais conhecimentos e competências são importantes para a organização. (KING; 

FOWLER; ZEITHALM, 2002). 

Ainda segundo King, Fowler e Zeithalm (2002, p. 37), “[...] quando os gerentes têm 

opiniões similares sobre as competências mais importantes de sua empresa, eles tendem a ser 

mais coerentes nas decisões voltadas a desenvolver e fortalecer essas competências [...]”. 

Neste ponto, vele ressaltar que, a partir do estudo das dimensões do conhecimento avaliadas 

pelo Método OKA, constatou-se a importância conferida às lideranças estratégicas das 

organizações para o processo de alinhamento das práticas de GC aos objetivos e metas 

institucionais.  

O Questionário OKA propicia que se investigue, dentre outros aspectos: o grau de 

aptidão dos gestores para articular e concretizar objetivos institucionais, tendo a GC como 

valor organizacional; a qualidade e a natureza do relacionamento entre a alta administração e 

o corpo gerencial, com ênfase para a comunicação existente entre os diferentes níveis 

hierárquicos; a adoção da GC como um princípio gerencial pelos líderes da organização; e o 

grau com que as lideranças atuam na gerência e supervisão da arquitetura organizacional, dos 

processos ou das políticas da empresa, tendo em vista que à liderança compete, mais 

diretamente, adaptar as estruturas organizacionais de modo a torná-las favoráveis as 

necessidades do Programa de Gestão do Conhecimento. 

Com base, portanto, na literatura, é possível concluir que, quanto mais convergentes 

forem as visões e interpretações da alta e média gerência sobre Gestão do Conhecimento, 

mais célere e eficaz tornar-se-á o processo futuro de elaboração e implementação do 

Programa de Gestão do Conhecimento na instituição. Ressalta-se que outro fator contributivo 

para a divisão dos dois níveis hierárquicos, no contexto da coleta dos dados, em especial no 

processo efetivado em grupo, adveio das recomendações de Gatti (2005) para que se evitem 

constrangimentos dos participantes de grupo focal, em função da presença das chefias no 

mesmo ambiente da coleta dos dados. 
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Exporemos a seguir, os procedimentos adotados na coleta de dados em grupo e 

individual. Dada à especificidade das duas estratégias, optou-se por descrevê-las 

separadamente, no compromisso de garantir a transparência metodológica, tendo em vista 

que, segundo Richardson (1999), a forma de trabalho de um pesquisador deve ser exposta de 

maneira tal que possa ser repetida por outros pesquisadores. Faremos a exposição, em 

seguida, do levantamento de dados pela forma coletiva 

Num primeiro momento, a coleta de dados foi desenvolvida em grupo, onde um único 

questionário foi preenchido a partir das discussões e negociação das respostas, feitas 

conjuntamente pelos gestores participantes. Da população de 54 gestores selecionados, quatro 

participaram do pré-teste, no entanto, um dos participantes não foi contado entre a amostra 

selecionada, uma vez que se encontrava prestando serviços ao MEC, tendo sido convidado 

por motivo excepcional, anteriormente já declarado. Por conseguinte, contou-se com 51 

gestores para a coleta de dados em grupo. Todos foram convidados à participação e dentre 

eles, 23 positivaram a presença, sendo 11 gestores da alta gestão e 12 da gerência média, 

representando 45% da amostra selecionada. Confirmou-se, assim, a estimativa de participação 

que havia sido prevista por ocasião do pré-teste, que deveria ficar entre 30 a 50%. No entanto, 

somente 12 dos gestores que afirmaram o convite fizeram-se presentes no dia agendado para a 

reunião do grupo de discussão, caindo o percentual de 45% para 24% da amostra disponível, 

sendo seis gestores de cada nível gerencial, respectivamente.  

Na Tabela 13 é demonstrada a frequência de participação dos gestores do IFB na 

coleta de dados em grupo, constatando-se que o percentual de participação esperado, em 

relação à amostra selecionada, que era de 30 a 50%, não foi atingido. 

 
Tabela 13 – Frequência da participação dos gestores sistêmicos do IFB no levantamento de dados coletivo 

 

Níveis Hierárquicos Amostra selecionada Participantes  % de participação 

Alta gestão 27 06 22% 

Média gestão 24 06 25% 

Dados Gerais 51 12 24% 

Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

 

Dentre as principais justificativas apresentadas pelos gestores para o não 

comparecimento ou para o desligamento prematuro do processo, destacou-se o surgimento de 

emergências no contexto de seus setores, e o conflito de agenda, em função de prioridades da 

instituição. Quanto ao fato, é importante ressaltar o que preconiza Severino (2002), ao afirmar 

que a pesquisa qualitativa é elástica, podendo o objeto evoluir e a amostra alterar-se ao longo 

do percurso. 
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Não obstante a pesquisa ser qualitativa, na qual o critério fundamental para a definição 

da amostra não é o quantitativo, mas a capacidade do pesquisador compreender o objeto de 

estudo, chegou-se ao entendimento de que a redução tão significativa da amostragem final da 

coleta de dados em grupo, não possibilitaria que o problema investigado fosse abrangido em 

sua totalidade, a partir de suas múltiplas definições, podendo, inclusive, indicar resultados 

incongruentes à realidade da instituição. (MAYAN, 2001). 

Ainda na concepção de Mayan (2001), o pesquisador, mesmo desenvolvendo pesquisa 

qualitativa, deve constatar se a quantidade de pessoas entrevistadas permite que haja a 

reincidência de informações ou saturação dos dados, situação ocorrida quando nenhuma 

informação nova é acrescentada, tornando a continuidade do processo de pesquisa pouco 

produtiva ou até mesmo inútil, e se as informações obtidas de cada sujeito participante 

apresentam utilidade, qualidade, quantidade e clareza suficientes ao desvelamento do 

problema. 

Como não foi possível a constatação confiável desses aspectos e não havia mais tempo 

para a realização de uma nova coleta de dados em grupo, com os gestores que não puderam 

comparecer, dada a complexidade do processo e a dificuldade para alterar o cronograma 

previamente aprovado junto ao Colégio de Dirigentes do IFB, a alternativa foi a adoção da 

coleta de dados individual com os remanescentes, na perspectiva de ampliar o número de 

participantes no diagnóstico da Gestão do Conhecimento do IFB, como condição de 

representatividade e confiabilidade dos resultados. Por conseguinte, os resultados obtidos pela 

modalidade de coleta de dados em grupo não foram utilizados neste estudo, como parâmetro 

para elucidação das questões investigadas e nem de suporte às conclusões e recomendações. 

Não obstante, vale ressaltar que, em análise comparativa desses resultados com os 

obtidos na coleta de dados pela forma individual, constatou-se que os resultados da avaliação 

sobre a Gestão do Conhecimento realizada individualmente pelos membros de uma 

organização, tendem a ser diferentes dos que são construídos em grupo, na medida em que a 

subjetividade, incompletude e distorção, próprias da interpretação de mundo feita pelos 

indivíduos, geralmente são minimizadas e adequadas na dinâmica do grupo, a partir do 

compartilhamento de conhecimentos, da integração de saberes e da agregação das distintas 

práticas dos participantes, favorecendo a uma avaliação mais consistente e mais condizente 

com a realidade da instituição investigada (SENGE, 1990; MORIN, 2000a; ANGELONI, 

2003; MOREIRA, 2005). Nesse sentido, julgou-se relevante apresentar os resultados obtidos 

na modalidade coletiva de levantamentos dos dados, de modo a que sirva de suporte às 

interpretações quali-comparativas, sobretudo a serem feitas pelos gestores do IFB. 
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O levantamento de dados coletivo ocorreu nos dias 20 e 24 de março de 2014, com os 

gestores da Média Gestão e no dia 21 de março de 2014, com os participantes da Alta Gestão. 

Na realização da atividade, reproduziram-se os estágios da metodologia adotada e testada, já 

com as correções e adequações que haviam sido identificadas como necessárias no pré-teste, 

para aperfeiçoamento do processo e do instrumento de coleta de dados. No dia 20 de março de 

2014, conforme o planejado realizou-se a coleta de dados com o grupo integrado por gestores 

da média gerência do IFB, ou seja, titulares de Cargo de Direção, categoria CD-4. A atividade 

transcorreu na sala 201 D, do Campus Brasília. Dos 12 gestores da gerência média que 

haviam confirmado a participação, apenas seis compareceram ao evento, representando, 

portanto, um percentual de 50% de faltosos. No entanto, vale ressaltar que entre os presentes, 

havia representantes tanto da Reitoria quanto dos Campi, com atuação nas áreas de Pessoas, 

Processos e Sistemas, conforme o indicado na metodologia OKA. (CAMÕES, 2010; 

FONSECA; FRESNEDA, 2013). 

Convém esclarecer que por contato telefônico e por e-mail, ficamos sabendo, 

antecipadamente, quais gestores não compareceriam ao encontro, mesmo que tivessem 

respondido positivamente ao convite, o que nos permitiu reorganizar em tempo hábil, a 

composição dos grupos de avaliação. As condições ambientais e de infraestrutura exigidas 

para a realização de um grupo focal, garantidas no pré-teste, foram mantidas por ocasião da 

coleta de dados. Todo o material e equipamentos necessários à atividade também estavam 

disponíveis e testados, sendo eles: data show, tela de projeção, computador com internet, 

gravador de voz, folha de presença, cópias pelo número de participantes do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, bem como cópias de consulta do Questionário OKA, do 

“Glossário do Questionário OKA” e do “Quadro dos Elementos e Dimensões do 

Conhecimento contemplados pelo Método OKA”. 

O início da reunião estava previsto para as 14h, mas conforme o esperado, só foi 

acontecer 20 minutos depois, em função do atraso de alguns participantes. Na medida em que 

foram chegando, os gestores iam sendo recepcionados pela pesquisadora e pelos dois 

integrantes da equipe de suporte que, do mesmo modo, haviam dado apoio no pré-teste. Por 

ocasião da chegada, os respondentes também assinaram a folha de presença e o TCLE. Nessa 

atividade, a pesquisadora atuou na condução do grupo, facilitando e mediando as discussões. 

Os papéis de Relator, Observador, Operador de Gravação e Digitador foram distribuídos entre 

os dois integrantes da equipe de suporte, em recorrência ao que haviam vivenciado no pré-

teste. 
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Na abertura da sessão, a pesquisadora agradeceu pela presença e se apresentou, tendo 

em vista que só havia mantido contato virtual com alguns participantes. A apresentação entre 

eles foi dispensada, pois todos se conheciam. Em seguida, prestou as informações necessárias 

sobre os objetivos do encontro, a programação e a metodologia a ser adotada. Na ocasião, fez 

questão de ressaltar que a atividade fazia parte de uma pesquisa acadêmica, desenvolvida sob 

sua autoria, para a obtenção do grau de mestre junto à Universidade Federal da Paraíba, cuja 

realização no IFB contava com a aprovação do seu Colégio de Dirigentes. Na oportunidade, 

também solicitou a autorização dos gestores para gravar o encontro, face à importância da 

preservação fidedigna das discussões para o processo de análise e interpretação dos dados. A 

concordância foi unânime. Após os esclarecimentos iniciais, solicitou aos participantes que se 

reunissem pelos grupos em que haviam sido inseridos e informados por comunicação 

eletrônica, feita antecipadamente pela pesquisadora.  

No que diz respeito à divisão dos grupos, como 12 gestores da média gerência haviam 

confirmado a participação, a princípio, os quatro grupos de avaliação se comporiam por no 

mínimo, três integrantes. No entanto, em função da participação de apenas seis gestores, 

foram assim reestruturados: 

 Grupo 1. Integrou-se por dois gestores que ocupavam cargos relacionados à 

Administração, Planejamento e Contabilidade, os quais ficaram responsáveis por 

49 questões concernentes às Características organizacionais; Natureza do 

programa de GC da organização ou das atividades informais de GC; Liderança e 

gestão organizacional; Natureza dos servidores da organização; e Natureza do 

trabalho na organização. 

 Grupo 2. Composto por dois gestores oriundos das área de Gestão de Pessoas e 

Finanças, cujos temas de discussão, a partir de 51 questões, foram: Natureza da 

comunicação na organização; Natureza das equipes na organização; Natureza das 

comunidades de prática na organização; Natureza dos conteúdos e conhecimentos 

na organização; e Infraestrutura de aprendizagem para gestão do conhecimento na 

organização. 

 Grupo 3. Esse grupo foi integrado por um gestor da área de Tecnologia da 

Informação e da Comunicação, o qual ficou responsável em responder as 33 

questões relativas à: Infraestrutura de tecnologia para gestão do conhecimento na 

organização; Incentivos e motivadores para a gestão do conhecimento; Processos 

de gestão do conhecimento na organização; e Identificação de conhecimentos e 

critérios. 
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 Grupo 4. Um gestor da área de Administração e Planejamento ficou responsável 

pelas 48 perguntas desse grupo, que abrangiam os seguintes temas: Captura, 

armazenagem e disseminação do conhecimento; Compartilhamento de 

conhecimento; Nível de atividades de Gestão do Conhecimento na organização; 

Métricas e monitoração usadas pela organização; e Resultados da gestão do 

conhecimento na organização. 

No primeiro momento de discussão, os participantes se reuniram pelos grupos nos 

quais haviam sido inseridos para debaterem entre si as questões que lhes foram confiadas, 

identificando se havia concordância nas respostas e, em caso de divergência, negociarem a 

resposta prevalente. Como material de apoio a esse trabalho receberam, na versão física, a 

parte do Questionário OKA contendo apenas as questões concernentes àquele grupo, onde 

deveriam fazer o registro das respostas conciliadas, para apresentação aos demais grupos. 

Os gestores que não contaram com parceiros de discussão, foram orientados a 

revalidarem as respostas que haviam dado, podendo consultar os demais participantes, bem 

como à pesquisadora e equipe de suporte, em caso de dúvidas. Dado o pequeno número de 

participantes e o fato de todos terem trazido o questionário já preenchido, à exceção de um 

gestor, a atividade pôde ser realizada em um prazo menor do que os 60 minutos que haviam 

sido estabelecidos previamente, passando-se assim, com ganho de tempo, para o estágio 

seguinte, que foi o compartilhamento das respostas acordadas em cada grupo para os demais 

participantes, com a digitação concomitante das mesmas, na plataforma virtual do SysOKA 

exe. 1.0. 

Conforme o decidido no pré-teste, ao invés de parada para o lanche, este ficou 

disponível em local próprio, desde o início das atividades, para que os participantes fossem 

servindo-se em função de sua conveniência, sem prejuízo para o andamento dos trabalhos. 

Constatou-se que essa medida contribuiu significativamente para um maior aproveitamento 

do tempo, em favor das discussões. Ressalta-se que o lanche ficou sob o encargo financeiro da 

pesquisadora, tendo o IFB disponibilizado os utensílios, café e água. 

No estágio de apresentação das respostas pactuadas nos Grupos de Avaliação, visando 

à apreciação e validação dos demais participantes, foi orientado que os grupos com mais de 

um participante escolhesse quem faria a apresentação, apenas como medida de organização 

dos trabalhos, não impedindo que os demais participantes do grupo se manifestassem, sempre 

que julgassem oportuno.  

À medida que os grupos foram apresentando suas respostas, não havendo discordância 

ou solicitação de esclarecimento pelos participantes de outros grupos, as respostas iam sendo 
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registradas diretamente na base de dados do SysOKA, pelo integrante da equipe de suporte, 

que havia desempenhado a mesma atividade no pré-teste. O questionário contido na 

plataforma virtual do sistema, utilizado para esse fim, foi exibido com recursos do data show 

e tela de projeção, durante todo o tempo da coleta de dados, para que todos os presentes 

pudessem acompanhar e monitorar a digitação das respostas, em tempo real.  

Convém ressaltar que para a realização da coleta de dados em grupo, a pesquisadora 

optou por usar o SysOKA instalado em seu computador portátil, de modo a que as 

informações recolhidas ficassem tão somente sob sua responsabilidade e controle, reduzindo 

os riscos de violação e exposição de dados. 

Um aspecto interessante a ser registrado é que o fato das respostas terem sido 

apresentadas por gestores com maior conhecimento sobre as temáticas abordadas, em função 

da correlação das mesmas com suas áreas de atuação no IFB, favoreceu a redução do número 

de contestações ou discordâncias. Na verdade, o que se verificou foi o despertamento do 

interesse pelos demais participantes, em obterem mais informações junto a esses 

respondentes, a respeito de situações relacionadas aos seus departamento/setores, que lhes 

eram desconhecidas ou que lhes traziam algum benefício funcional ou setorial, incorrendo em 

um rico aprendizado em grupo, sobre os diferentes contextos da realidade institucional. Neste 

sentido, todos os participantes foram unânimes em admitir, que muitas das respostas que 

haviam dado no processo de preenchimento individual do questionário, foram modificadas em 

consequência desse compartilhamento de informações em grupo.  

Conforme o constatado no pré-teste, apesar da dinâmica conferida ao processo, a 

discussão em grupo para o preenchimento das 199 questões, inclusive muitas do tipo múltipla 

escolha, com enunciados longos, cuja temática central [Gestão do Conhecimento] era de 

pouco ou nenhum conhecimento da maior parte dos participantes, contribuiu para que apenas 

dois grupos apresentassem suas respostas, com o respectivo registro no SysOKA, dentro do 

horário acordado para término dos trabalhos. Com os gestores da média gestão foi possível 

negociar outra data para conclusão da coleta de dados, não antes da difícil tarefa de 

harmonização da agenda, de modo a que não houvesse prejuízo aos interesses e objetivos dos 

seus respectivos setores. 

A nova data foi então estabelecida para o dia 24 de março de 2014, no mesmo horário 

de início e término. Ressalta-se que esse segundo encontro com a média gestão não pôde ser 

realizado na sala 201 D do Campus Brasília, pois já havia sido agendada para outra atividade. 

Contudo, foi possível, com a intervenção da equipe de suporte, o agendamento da sala de 

reuniões do Conselho Superior do IFB, situada no prédio da Reitoria, aparelhada com 
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equipamentos, mobiliário, recursos tecnológicos e condições ambientais de qualidade similar, 

e em alguns aspectos até superior, ao da sala que vinha sendo utilizada.    

Para confirmar a data e o horário, bem como informar o novo local de realização do 

segundo encontro para a coleta de dados em grupo, a pesquisadora enviou e-mail individual 

para os seis gestores envolvidos. No encontro do dia 24 de março, reproduziram-se os 

procedimentos adotados no primeiro momento de coleta de dados, procurando garantir, na 

medida do possível, a uniformidade do processo. Ressalta-se, contudo, que apenas quatro dos 

seis gestores que haviam participado do primeiro momento de coleta de dados compareceram, 

sendo as alegações dos dois faltosos, problemas de saúde surgidos de última hora, no contexto 

familiar, exigindo a presença deles. 

Nesse dia, a pesquisadora também não pôde contar com a participação dos dois 

integrantes da equipe de suporte, tendo em vista o envolvimento dos mesmos em atividades 

referentes à elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFB. Em face de 

conjuntura, tivemos que desempenhar, além da condução e mediação das discussões em 

grupo, as demais funções concernentes à digitação das respostas no sistema, e gravação das 

discussões.  

Apesar da redução do número de participantes, os gestores que haviam faltado já 

haviam respondido as questões que lhes competiam, em função de suas áreas de atuação no 

IFB, e estiveram presentes ao segundo encontro, todos os gestores dos grupos cujas respostas 

haviam ficado pendentes, o que possibilitou a conclusão a contento, do processo de 

preenchimento do Questionário OKA, com a digitação simultânea das 199 respostas no 

SysOKA. Conclusos os procedimentos previstos para a coleta de dados em grupo, junto aos 

gestores da média gestão do IFB, agradecemos a contribuição dos participantes, enfatizando 

que a coleta de dados seria agora realizada com um grupo de gestores da alta administração, 

de modo a que fosse possível uma análise comparativa entre os resultados, além da 

identificação da situação do IFB em Gestão do Conhecimento, sob a ótica dos seus gestores 

estratégicos.  

Vale ressaltar que, todos os gestores da média gestão que participaram do processo da 

coleta de dados em grupo foram informados que receberiam cópia eletrônica do trabalho final, 

tão logo fosse aprovado pela comissão examinadora do MPGOA/Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), a ser escolhida para esse fim.  

A realização da coleta de dados em grupo, junto aos gestores da alta administração em 

exercício, ocupantes de Cargos de Direção estratégica, níveis CD-1, CD-2 e CD-3, ocorreu no 

dia 21 de março de 2014, em conformidade com o horário e local, previamente aprovados. De 
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igual modo, preservaram-se as condições ambientais e metodológicas definidas no pré-teste e 

executadas junto aos respondentes da média gestão. Seis gestores desse grupo compareceram 

ao encontro, representando 22% da amostra total selecionada [27 respondentes] e 54% em 

relação aos 11 gestores que haviam confirmado a participação. Entre os presentes, verificou-

se uma representação igualitária de gestores oriundos da Reitoria e dos Campi, com 

experiências nos segmentos de gestão relacionados a Pessoas, Processos e Sistemas. Convém 

ressaltar, no entanto, que em função da não compatibilização das agendas, não foi possível a 

participação, nem do Reitor e nem dos Pró-Reitores, no processo de coleta de dados em 

grupo. 

Em busca de confirmação de participação, no dia do encontro, em turno contrário, 

entramos em contato telefônico com os 11 participantes que haviam afirmado o convite, o que 

permitiu-nos identificar os que não poderiam comparecer, a tempo de proceder aos ajustes 

necessários, sobretudo em função da composição dos grupos de discussão. Entre as principais 

justificativas apresentadas à impossibilidade de participação, destacaram-se as emergências 

surgidas nos ambientes de trabalho, as quais só poderiam ser resolvidas com a intervenção 

presencial desses gestores, e a participação em eventos fora da instituição. 

O processo de chegada dos seis participantes levou pelo menos 30 minutos do previsto 

para o início das atividades. Na medida em que iam chegando, foram recepcionados e 

assinaram a folha de presença e o TCLE. Na liderança da condução do grupo, iniciamos os 

trabalhos, agradecendo pela presença e prestamos as informações necessárias sobre os 

objetivos do encontro, sobre a programação e a metodologia a ser adotada, enfatizando o 

caráter acadêmico do trabalho, a despeito dos ganhos que poderia trazer para a instituição, no 

contexto da Gestão do Conhecimento.  

Na oportunidade, também solicitamos a autorização dos gestores para gravar o 

encontro, não havendo nenhuma contestação neste sentido, no entanto, vale ressaltar o 

comentário feito por um participante, embora em tom descontraído, para que “todos tivessem 

cuidado no que iriam falar”. Após os esclarecimentos iniciais, os participantes foram 

distribuídos pelos grupos de discussão em que haviam sido previamente inseridos e 

informados por comunicação eletrônica, feita pela pesquisadora. Em função da participação 

de apenas seis gestores, mantivemos a distribuição dos temas e números de questões adotados 

na coleta de dados com a média gestão, no entanto, os grupos foram compostos a partir da 

seguinte estrutura:  

 Grupo 1 - dois gestores da Administração Geral e Planejamento. 

 Grupo 2 - dois gestores oriundos das áreas de Gestão de Pessoas. 
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 Grupo 3 - um gestor da área de Tecnologia da Informação e da Comunicação. 

 Grupo 4 - um gestor da área de Administração Geral e Planejamento. 

Para continuidade da sessão, seguiu-se a metodologia até então adotada na coleta de 

dados em grupo, ressaltando-se que entre os gestores da alta administração, as discordâncias e 

divergências foram mais acentuadas, durante todo o tempo de apresentação das respostas, 

demandando um maior tempo para justificativas e esclarecimentos, provavelmente em função 

do grande número de informações e experiências vivenciadas por esses gestores, no contexto 

da instituição. Em função disto, o processo de negociação das respostas que melhor 

representassem o entendimento do grupo, tornou-se mais demorado e complexo, 

prevalecendo, no entanto, o bom humor e a amistosidade, ao longo das discussões, o que 

contribuiu para um rico aprendizado coletivo, não havendo nenhuma manifestação de 

desagrado com o processo e nem quanto ao tratamento recebido
13

. 

No grupo da alta administração, à semelhança do ocorrido no encontro com os 

gestores da média gestão, não foi possível responder a todo o questionário dentro do prazo 

disponibilizado. Como havia ainda dois grupos para apresentarem suas respostas, mais uma 

vez, foi preciso negociar-se a realização de um novo encontro.  

No processo de compatibilização das agendas, verificou-se que não seria possível 

reunir novamente o grupo, dentro de um prazo que garantisse a manutenção do cronograma 

que já havia sido aprovado pelo Colégio de Dirigentes para as outras etapas da pesquisa, 

sobretudo, porque um dos gestores estava saindo de férias e outro iria participar de evento 

fora de Brasília. Nesse cenário, os gestores presentes, no compromisso de contribuírem com o 

processo, optaram em estender a atividade por mais 90 minutos além do previsto. 

Em função da concussão de horários entre a coleta de dados e a colação de grau que se 

realizaria no IFB, três participantes tiveram que se ausentar antes da conclusão dos trabalhos, 

uma vez que iriam participar da referida cerimônia, representando seus Campi. Reforçaram, 

no entanto, que os colegas que iriam continuar as discussões, contavam com a total confiança 

dos mesmos e tinham o aval para responderem em seus nomes. Vale ressaltar que os gestores 

que estavam se ausentando, já havia apresentando as respostas concernentes aos seus grupos, 

e as mesmas já haviam sido registradas no SysOKA, após o processo de discussões e 

negociações coletivas, o que minimizou o prejuízo de suas ausências. 

                                                           
13

 Um momento também importante desse encontro foi a ida do Reitor da instituição ao local da coleta de dados, 

para informar, pessoalmente, por que não poderia comparecer, tendo em vista compromissos externos no 

MEC/SETEC, e para reforçar a importância do diagnóstico da Gestão do Conhecimento para o IFB, inclusive 

relatando, rapidamente, casos de outras instituições públicas que já haviam realizado o processo pelo Método 

OKA. 
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Concluímos, portanto, o processo de coleta de dados com os três gestores que 

integravam os grupos que ainda faltavam apresentar suas respostas, medida essa que havia 

sido validada no pré-teste, ou seja, no caso de vir a ser necessário estender a atividade, que a 

negociação de uma nova agenda fosse feita entre os grupos que ainda não haviam se 

apresentado, ou entre um representante de cada grupo, escolhido pelos seus pares. Ressalta-se 

que no encontro com a alta administração, a pesquisadora pôde contar com os dois integrantes 

da equipe de suporte, que a auxiliaram a partir dos papéis que já haviam desempenhado nos 

grupos anteriores. 

Analisando-se a presença dos fatores de Gatti (2005), que podem contribuir para o 

insucesso de um grupo focal, constatou-se que o nível de influência das respostas pela opinião 

de outros participantes, foi mais elevado no grupo da média gerência, uma vez que se 

mostraram mais flexíveis a aceitação de opiniões e pensamentos contrários. Por sua vez, 

notou-se um maior grau de constrangimento diante de assuntos controversos que surgiram 

durante as discussões, no grupo dos gestores integrantes da alta administração, sobretudo 

quando as questões se referiam ao desempenho das chefias imediatas, mesmo que não tenha 

ocorrido, em nenhum dos grupos focais, a presença de chefes e subordinados, num mesmo 

ambiente. 

Apesar do efetivo envolvimento no processo, os gestores da alta administração 

mostraram-se mais desconfortáveis com o tempo que estavam disponibilizando para a 

atividade, inclusive fazendo uso dos celulares, em alguns momentos da sessão de grupo, para 

resolverem assuntos de trabalho. O controle do uso individual do tempo, para expressão das 

ideias, também foi maior nesse grupo. Observou-se em ambos os grupos, o desvio ou controle 

das discussões por parte de alguns participantes, com mais frequência no grupo da alta 

administração, bem como o cansaço de todos os participantes, em função, sobretudo, da 

abrangência do questionário. Convém ressaltar, no entanto, que nenhuma destas situações 

impediu o alcance dos resultados esperados, na medida em que foram mantidas sob controle, 

durante o processo de condução dos grupos. 

Quanto ao Questionário OKA, utilizado para a coleta dos dados, convém dizer que o 

mesmo foi muito criticado por quase todos os respondentes, exigindo que a pesquisadora 

justificasse, em diversas ocasiões, que ele ainda era o instrumento mais completo para a 

realização do diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas organizações públicas e privadas, 

sobretudo das que ainda não tinham formalizado nenhuma atividade de GC, servindo de apoio 

ao processo de implantação futura de um plano nessa área. Salienta-se que, por investigação 

feita pela equipe de suporte, a pesquisadora veio a saber, após a conclusão da coleta de dados, 
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que muitos gestores deixaram de participar do processo, pela rejeição imediata ao tamanho do 

questionário. 

Conforme já exposto neste estudo, tendo em vista os rumos tomados pelo 

levantamento de dados na forma coletiva no que diz respeito ao número reduzido de 

participantes, que representou apenas 24% da amostra selecionada, agravada a situação pelo 

fato de só poder ter contado, para conclusão do processo, com 14% da referida amostra, a 

pesquisa exigiu uma nova coleta de dados, na perspectiva de se poder elevar o percentual de 

participação. 

Dada à impossibilidade de se renegociar o cronograma de pesquisa junto ao Colégio 

de Dirigentes do IFB, tendo em vista a realização de uma nova coleta de dados em grupo e, 

sobretudo, por ter constatado que a maior dificuldade de participação dos gestores consistia na 

indisponibilidade de tempo ou de compatibilização da agenda para se envolverem 

presencialmente no processo, restou à pesquisadora a opção de realizar uma nova coleta de 

dados na qual o participante responderia individualmente o Questionário OKA, em local e 

horário de sua conveniência, sem que fosse necessário o uso dos recursos físicos, materiais e 

de pessoal do IFB. Descreveremos a seguir, o modus operandi dessa atividade.  

Para a realização do levantamento de dados individual, que ocorreu no período de 3 a 

16 de abril de 2014, a pesquisadora enviou convite por e-mail a todos os gestores que não 

haviam participado, nem do pré-teste e nem do levantamento de dados coletivo, num total de 

39 gestores, sendo 21 da alta gestão e 18 da gerência média. Eletronicamente, também foram 

enviados para os referidos gestores, o Questionário OKA e todos os documentos de orientação 

e apoio ao processo de preenchimento, que haviam sido enviados para os participantes da 

coleta de dados em grupo, a exemplo do Glossário do Questionário.  

A escolha do levantamento de dados pelo preenchimento individual do questionário no 

papel, com as respostas digitadas posteriormente para o SysOKA, não é a estratégia mais 

recomendada, pois, segundo Fonseca e Fresneda (2013, p. 25): 

 
[...] passar as respostas do papel para o software SysOKA pode ser trabalhosa [sic], 

visto que, para cada participante, o digitador terá que percorrer pelas 200 perguntas 

do questionário, havendo a possibilidade de erros de digitação que prejudicarão a 

fidedignidade das respostas. (FONSECA; FRESNEDA, 2013, p. 25). 

 

Não obstante a recomendação dos autores, a mídia em papel foi a adotada para a coleta 

individual de dados, por razões plausíveis, concernentes à realidade da instituição, tais como a 

indisponibilidade de um laboratório de informática, onde os gestores pudessem preencher o 

questionário diretamente na plataforma virtual do SysOKA exe., uma vez que os existentes no 
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Campus Brasília, encontravam-se em uso sistemático, por alunos e professores, em função do 

reinício do ano letivo. A instalação do SysOKA nos computadores de trabalho dos 

respondentes, de igual modo, tornou-se inviável, dada a complexidade da logística para essa 

operação e importação futura dos dados contidos em cada equipamento para uma base de 

dados única no sistema, haja vista estarem lotados em diferentes setores na Reitoria, e grande 

parte atuando em dez Campi, nove dos quais situados em cidades satélites diferentes do 

Distrito Federal. 

Outro impedimento para a utilização da mídia eletrônica [SysOKA], deu-se pelo fato 

do questionário disponível em sua plataforma virtual, não conter as modificações e adaptações 

que haviam sido feitas, quando das sugestões e recomendações propostas pelos participantes 

do pré-teste, de modo que tal instrumento melhor se adequasse à realidade de uma instituição 

federal de ensino. 

Vale ressaltar, que verificou-se a possibilidade de utilização do SysOKA web, 

disponibilizado pelo CT–GCIE, no entanto, durante o período de uma semana em que 

tentamos preencher o questionário, utilizando esse sistema, o mesmo apresentou inúmeras 

inconsistências e problemas de instabilidade, gerando, por várias vezes, a descontinuidade do 

preenchimento, já em estágio avançado, obrigando-nos a recomeçar o processo a partir da 

primeira questão
14

. 

Diante desse contexto, optou-se por utilizar a mídia em papel, ou seja, o mesmo 

questionário que havíamos digitado, de forma a atender às adequações sugeridas no pré-teste, 

utilizando-nos, para tanto, da versão disponibilizada por Fonseca e Fresneda (2014, p. 40-86), 

o qual havia passado também, pela avaliação da equipe de suporte, a fim de se corrigirem 

possíveis erros na digitação. Oportuno lembrar, que este questionário digitado já havia sido 

utilizado no levantamento de dados coletivo, mostrando-se adequado ao processo.  

Batista (2011), na realização do diagnóstico da GC no IPEA, também adotou a mídia 

em papel, o que pode ser constatado por sua afirmação:  

 

[...] Quanto à metodologia de aplicação do questionário, foram seguidos os seguintes 

procedimentos: i) cada servidor/gestor respondeu individualmente em papel o [sic] 

questionário de pesquisa; ii) não houve contato entre os respondentes durante o 

preenchimento do questionário para se evitar [sic] distorções na percepção do que 

está de fato ocorrendo no IPEA no tocante à gestão do conhecimento [...]. 

(BATISTA, 2011, p. 34). 

 

                                                           
14

 Em contato com o presidente do CT-GCIE, Prof. Dr. Paulo Sérgio Vilches Fresneda, este nos informou que o 

sistema ainda estava em fase de teste, não sendo recomendável a sua utilização, naquele momento, para 

pesquisas acadêmicas. 
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Num esforço de ampliar o número de participantes, facilitar o processo de devolução 

do questionário preenchido e adequar o processo de preenchimento à conveniência e 

disponibilidade de tempo dos gestores, a pesquisadora enviou o Questionário OKA para os e-

mails de todos os gestores remanescentes, disponibilizou-o online, a partir da plataforma do 

Google Docs
15

, bem como o entregou na versão física, a cada um dos potenciais respondentes, 

com uma carta de convite e sensibilização à participação
16

. 

Dentre os 39 gestores convidados a participarem da coleta individual de dados, 22 

afirmaram o convite pelo preenchimento do questionário, o que representou 56% da amostra 

disponível, sendo 10 da alta gestão e 12 da média gerência. Vale ressaltar que nessa 

modalidade de coleta de dados, foi possível contar com a participação do Reitor e de dois Pró-

Reitores da instituição. Na Tabela 14, vê-se a frequência de participação dos gestores 

sistêmicos do IFB, no processo de coleta de dados individual, onde o percentual geral de 

participação indica que o objetivo esperado, de 30% a 50% de respondentes, em relação à 

amostra selecionada, foi alcançado. Verifica-se ainda, pelos percentuais relativos aos níveis 

hierárquicos, que houve uma maior adesão ao processo, por parte dos gestores integrantes da 

média gestão do IFB. 

 

Tabela 14 – Frequência de participação dos gestores sistêmicos do IFB no processo de coleta de dados 

individual 
 

Níveis hierárquicos Amostra selecionada Participantes % de participação 

Alta gestão 21 10 48% 

Média gestão 18 12 67% 

Dados Gerais 39 22 56% 

Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

 

Dos gestores envolvidos na coleta de dados individual, cinco optaram pelo 

preenchimento online do Questionário OKA, e os demais responderam na versão em papel. O 

recolhimento dos questionários em papel foi feito pela própria pesquisadora, em contato 

direto com os gestores, em visita ao local de trabalho, na Reitoria, ou em idas às reuniões do 

Colégio de Dirigentes do IFB, realizadas semanalmente em um Campus diferente, onde 

sempre se encontravam presentes, os respondentes da pesquisa. 

A digitação dos 22 questionários para a plataforma virtual do SysOKA exe. também 

foi feita pela própria pesquisadora, que para reduzir os possíveis erros de digitação, contratou 

duas estagiárias da Coordenação Geral de Planejamento (CGPL) do IFB, onde estavam 

lotados os integrantes da equipe de suporte à pesquisa, para fazerem a revisão do processo. 

                                                           
15

 Link de acesso ao Questionário on line: <http://goo.gl/YeEyM8>. 
16

 Salienta-se que os custos de reprodução ficaram sob o encargo da pesquisadora. 
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Vale salientar que as estagiárias tinham pleno domínio do SysOKA exe. e do processo de 

avaliação da Gestão do Conhecimento, uma vez que já haviam respondido, individualmente, o 

questionário no sistema referido, por ocasião da capacitação e da pesquisa sobre Gestão do 

Conhecimento, feita junto à equipe da CGPL. Das 4.378 respostas digitadas (199 questões x 

22 respondentes), foram identificadas pelas revisoras, 51 questões que precisaram ser 

ajustadas/corrigidas, seja por que as respectivas respostas não haviam sido digitadas, ou 

porque haviam sido digitadas incorretamente.  

Durante toda a fase de coleta de dados, conforme recomendações de Camões (2010), a 

pesquisadora e a equipe de suporte procuraram manter o cronograma/agenda da coleta 

individual sobre controle, realizando ações corretivas que garantissem os resultados da 

pesquisa, como também se colocando à disposição dos respondentes para esclarecimento de 

dúvidas, no decorrer do preenchimento do questionário, por meio dos recursos mais utilizados 

na instituição, tais como e-mail e telefone. 

Após a coleta de dados, seguindo a metodologia adotada, passou-se para a Etapa Final 

do trabalho, que tem como objetivos a realização do tratamento dos dados coletados e a 

submissão dos resultados à interpretação e explicações dos respondentes. Ressalta-se que a 

pesquisadora, dada a importância da Etapa Final para o contexto desta pesquisa, optou por 

descrevê-la num capítulo específico, mais precisamente o Capítulo 4, intitulado Análise e 

Interpretação dos Dados, onde serão descritas as atividades desenvolvidas por meio das quatro 

fases propostas por Camões (2010), distintas, mas interdependentes, quais sejam: Análise dos 

resultados (Fase 9); Oficina e discussões (Fase 10); Reunião de apresentação final (Fase 11); e 

Elaboração do relatório final (Fase 12). 

Tendo em vista que a Fase 12 da metodologia adotada refere-se à elaboração do 

relatório final, no qual devem ser descritos o processo, em suas diferentes etapas, fases e 

atividades, com destaque para a conclusão da pesquisa e as sugestões qualitativas voltadas 

para o desenvolvimento e implantação do Plano de Gestão do Conhecimento na organização 

avaliada, entendemos que este trabalho, de per si, corresponde a esse relatório final. Dessa 

forma, considerando a natureza acadêmica desta pesquisa, subtraímos a descrição da Fase 12, 

compreendida pela elaboração da presente dissertação. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), no processo de análise o pesquisador entra em 

maiores detalhes sobre os dados decorrentes da pesquisa, a fim de conseguir respostas às suas 

indagações, possibilitando por meio da interpretação, a exposição do verdadeiro significado 

do material apresentado, em relação aos objetivos estabelecidos e ao tema. É o que nos 

propomos, no capítulo seguinte. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

“Se é justo dizer que cada um sabe, é preciso 

imediatamente acrescentar que ninguém sabe tudo. 

Em relação à imensidão de saberes que circulam, 

crescem e se multiplicam entre os humanos, cada 

um ignora infinitamente mais coisas do que tem 

noção. Essa ignorância de tudo, essa 

impossibilidade do saber absoluto é irremediável e 

definitiva. Funda ao mesmo tempo uma humildade 

primeira e o respeito que os humanos devem uns aos 

outros”. 

(Pierre Lévy) 

 

Neste capítulo, procedeu-se a análise e interpretação dos resultados obtidos na coleta 

de dados individual, que serviram de base para responder as indagações desta pesquisa e ao 

entendimento sobre quais objetivos foram alcançados. Os resultados referentes à coleta de 

dados realizada em grupos de discussão, também foram apresentados e utilizados para uma 

análise comparativa entre o desempenho alcançado pelo IFB em Gestão do Conhecimento, 

quando avaliado pela percepção isolada de seus gestores e em função da avaliação feita pelos 

respondentes, em decorrência do compartilhamento e integração de diversificados 

conhecimentos e diferentes visões sobre a realidade da instituição.  

Ressalta-se que a análise e interpretação dos dados correspondem à Etapa Final do 

processo de aplicação do Método OKA, com base na metodologia de Camões (2010). 

Integram essa etapa, as Fases 9, 10, 11 e 12 e suas respectivas atividades, as quais serão 

descritas na unidade seguinte, conforme se desenvolveram no contexto deste estudo.  

 

4.1 ETAPA FINAL 

 

Pode-se dizer, com base na literatura e na compreensão empírica da autora, construída 

no curso desta pesquisa, que o principal produto do método OKA é o diagrama radial que 

demonstra graficamente a situação da GC presente na organização diagnosticada, facilitando a 

identificação de fragilidades e vulnerabilidades para futuras correções, a partir da elaboração e 

implementação de um plano de GC ou de iniciativas formais relativas à criação, 



241 

 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento, tendo em vista o alcance 

dos objetivos organizacionais. 

De posse das tabelas e gráficos gerados com base na pontuação extraída da coleta de 

dados realizada junto aos gestores da alta e média gestão do IFB, em grupo e individualmente, 

efetivou-se a análise dos dados, de modo a identificar-se a situação corrente da instituição em 

Gestão do Conhecimento, bem como produziu-se interpretações e explicações das suas 

potencialidades e fragilidades identificadas.  

 

4.1.1 Fase 9 – Análise dos Resultados 

 

4.1.1.1 Resultados obtidos na coleta individual 

 

Participaram da coleta de dados individual 22 gestores do IFB, sendo 10 da alta e 12 

da média gestão. Preservando-se o anonimato dos respondentes, utilizamo-nos das 

informações contidas no Questionário OKA, que dizem respeito aos dados demográficos ou 

características organizacionais dos entrevistados, para traçar um perfil resumido dos gestores 

participantes. Para a realização dessa atividade, adotou-se o software Sphinx Léxica, versão 

3.0b.  

Em relação à escolaridade dos gestores participantes, verifica-se no Gráfico 1, que 

91% possui formação de nível superior, com predominância para a Pós-Graduação (50%), 

indicando ser um grupo com alto nível de escolaridade, o que é esperado de servidores que 

estão posicionados no nível de gestão estratégica de uma instituição de ensino superior. 

 

Gráfico 1 – Nível de escolaridade dos respondentes da coleta de dados individual 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

      Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Quanto ao sexo dos respondentes, verificou-se a predominância da participação dos 

gestores do sexo masculino (63,6%), consoante o Gráfico 2.  

 

Escolaridade

Ensino médio 2 

Superior 2 

Pós-graduação 11 

Mestrado 4 

Doutorado 3 

Pós-doutorado 0  
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Gráfico 2 – Sexo dos gestores respondentes da coleta de dados individual do IFB 
 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Dos 22 gestores respondentes, 21 informaram suas respectivas idades, o que permitiu-

nos agrupar esses dados por faixa etária, conforme Tabela 15, revelando tratar-se de um grupo 

harmonioso, no que diz respeito à proporção entre jovens até 30 anos, e adultos com mais de 

40 anos. Presumiu-se que tal contexto, deve ter possibilitado uma maior diversidade de 

interpretações quanto à situação da Gestão do Conhecimento no IFB, uma vez que a 

instituição foi avaliada, proporcionalmente, por jovens gestores, com menos de três anos de 

ingresso no seu quadro de pessoal, como também, por alguns mais experientes, no que diz 

respeito a tempo de carreira e idade.  

 

Tabela 15 – Faixa etária dos gestores respondentes da coleta de dados individual 
 

Faixa etária Qt. Cit. Freq. 

Não resposta 1 4,5% 

18 a 28 aos 3 13,6% 

29 a 39 anos 8 36,4% 

40 a 49 anos 5 22,7% 

50 anos em diante 5 22,7% 

Total 22 100% 
 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Conforme Tabela 16, verificou-se que 48% dos gestores integravam a alta 

administração e 67% estavam posicionados na média gestão. 

 

Tabela 16 – Nível hierárquico dos gestores respondentes da coleta de dados individual 
 

Níveis Hierárquicos Amostra selecionada Participantes  % de participação 

Alta gestão 21 10 48% 

Média gestão 18 12 67% 

Dados Gerais 39 22 56% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Na análise cruzada dos dados referentes a escolaridade e nível hierárquico, constatou-

se, conforme Tabela 17, que o grau de doutorado só aparece entre os gestores da alta gestão, 

no entanto, o maior número de mestres, no grupo de respondentes, é de gestores da média 

gestão. 

Sexo

Masculino 14 

Feminino 8  
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Tabela 17 – Análise cruzada dos dados referentes à escolaridade e ao nível hierárquico e dos gestores 

respondentes da coleta de dados individual 
 

Escolaridade versus Nível Hierárquico Alta Gestão Gestão Intermediária TOTAL 

Ensino médio 0 2 2 

Ensino superior 1 1 2 

Pós-graduação 4 7 11 

Mestrado 0 4 4 

Doutorado 2 1 4 

Pós-Doutorado 0 0 3 

Total 7 15 22 
 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Cruzando-se os dados entre sexo e nível hierárquico, averiguou-se, conforme Tabela 

18, que o menor número de gestores do sexo feminino situa-se no contexto da alta gestão, fato 

que, de certa forma, era esperado, uma vez que é recorrente nas organizações brasileiras, que 

os cargos do alto executivo sejam ocupados predominantemente por homens, segundo dados 

do IBGE (2012). 

 

Tabela 18 – Análise cruzada dos dados referentes ao sexo e ao nível hierárquico dos gestores respondentes da 

coleta de dados individual 
 

Sexo versus Nível hierárquico Alta gestão Gestão intermediária Total 

Masculino 5 9 14 

Feminino 2 6 8 

Total 7 15 22 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

No que diz respeito à análise dos dados demográficos concernentes ao IFB, 

identificou-se, conforme Tabela 19, que os gestores respondentes se dividiram quanto a 

definir a área de atuação da organização, provavelmente porque ambas as respostas são 

aceitáveis para o contexto do IFB. 

 

Tabela 19 – Principal área de atuação do IFB conforme os seus gestores respondentes da coleta de dados 

individual 
 

Principal área de atuação da organização Qt. Cit. Freq. 

Não resposta 2 9,1% 

Governo Federal 9 40,9% 

Educação (inclusive Universidades públicas e privadas) 11 50% 

Total 22 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Conforme o esperado, na definição do tipo de organização em que se enquadrava o 

IFB, ou seja, pública, privada, de terceiro setor ou mista, os gestores foram unânimes em 

incluir a instituição entre as do setor público, conforme Tabela 20. 
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Tabela 20 – Tipo de organização em que se enquadra o IFB conforme os seus gestores respondentes da coleta de 

dados individual 
 

Tipo de organização Qt. Cit. Freq. 

Pública 22 100% 

Privada 0 0% 

Terceiro setor 0 0% 

Mista 0 0% 

Total 22 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

De acordo com a Tabela 21, 72,7% dos gestores respondentes informaram que o IFB 

tem sua base de operação em apenas um país, o que também era previsível. 

 

Tabela 21 –  Número de países em que o IFB opera de acordo com os seus gestores respondentes da coleta de 

dados individual 
 

Em quantos países a organização atua? Qt. Cit. Freq. 

Não resposta 2 9,1% 

1 16 72,7% 

2 a 3 1 4,5% 

4 a 12 3 13,6% 

13 a 50 0 0% 

51 a 60 0 0% 

Mais que 160 0 0% 

TOTAL 22 100% 
 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Considerando-se que atualmente o IFB constitui-se pela Reitora e dez Campi em 

funcionamento, verificou-se, consoante o Gráfico 3, que 15 gestores (68%) optaram por 

afirmar que o IFB integra de 4 a 12 Campi, quando indagados sobre quantos Campi a 

instituição possui. Para 32% dos respondentes, constatou-se um entendimento divergente. 

 

Gráfico 3 – Número de campi que o IFB possui conforme os seus gestores respondentes da coleta de dados 

individual 
 

 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

A maior divergência observada entre os gestores, quanto a uma informação 

demográfica do IFB, ocorreu em relação ao número de servidores constatados pela 
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organização, incluindo consultores e terceirizados, conforme se deduz da Tabela 22. Não 

obstante, 50% dos respondentes optaram pela alternativa entre “1.001 a 10.000”, 

evidenciando coerência com os dados informados pela Diretoria de Gestão de Pessoas da 

instituição, de que, por ocasião desta pesquisa, o quadro de pessoal do IFB constituía-se de 

1270 trabalhadores, dos quais 727 servidores eram efetivos, 429 terceirizados e 114 atuavam 

como estagiários. 

 

Tabela 22 – Quadro de pessoal do IFB incluindo consultores e terceirizados segundo os gestores respondentes 

da coleta de dados individual 
 

Quantos servidores a organização emprega Qt. Cit. Freq. 

Não resposta 3 13,6% 

Menos que 10 0 0% 

11 a 100 0 0% 

101 a 250 1 4,5% 

251 a 500 3 13,6% 

501 a 1.000 4 18,2% 

1.001 a 10.000 11 50% 

Mais que 10.000 0 0% 

Total 22 100% 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

A análise e interpretação dos dados relativos à Gestão do Conhecimento no IFB foram 

feita em conformidade com a metodologia adotada, a partir dos resultados gerados pelo 

SysOKA exe. 1.0. Para dar significância aos resultados obtidos na aplicação do Método OKA, 

o referido sistema submete as respostas de cada uma das perguntas do questionário de 

levantamento de dados a um método de apuração, que gera um valor para cada uma das 14 

dimensões do conhecimento.  

As pontuações de cada dimensão são utilizadas para gerar um gráfico tipo “Radar”, 

que permitiu a visualização do nível de capacidade e de preparação do IFB no uso adequado e 

sistemático de seus ativos de conhecimento, sob a ótica dos gestores sistêmicos envolvidos na 

pesquisa. A partir dos resultados obtidos pela instituição, em cada uma das dimensões do 

conhecimento abrangidas pelo método OKA, foi possível, de igual modo, identificar quais as 

lacunas e áreas a serem melhoradas dentro das suas atividades de Gestão do Conhecimento. 

A interpretação e comparação do diagrama gerado por meio dos resultados 

apresentados foram feitas a partir dos critérios de Fonseca (2006, p. 125), consoante 

interpretação de Papa et al. (2009), que correlacionam os percentuais obtidos em cada uma 

das 14 dimensões do conhecimento avaliadas, a indicadores do nível de desempenho em GC, 

equivalentes a: Baixo (0 a 10%); Mediano (11 a 20%); Alto (21 a 30%); e Muito Alto (acima 

de 31%). 
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Visando ampliar a possibilidade de interpretação dos resultados obtidos pelo IFB, 

correlacionamos os conceitos de desempenho propostos por Fonseca (2006) e Papa, Miranda, 

Oliveira et al. (2009) a três categorias de desempenho pelas quais as 14 dimensões do 

conhecimento foram agrupadas, tendo sido convencionadas qualitativamente de: Desempenho 

Superior (conceitos muito alto/alto); Desempenho Aceitável/Razoável (conceito mediano); e 

Desempenho Inferior (conceito baixo). 

Entendemos que o Desempenho Superior, seguindo o argumento de Choo (2003), é 

fruto da capacidade das organizações de tornarem-se diferenciadas ou competitivas em função 

do conhecimento disponível e pela competência de seus membros. Também nos apropriamos 

das concepções de Garvin (1993), compactuando de sua ideia de que as organizações do 

conhecimento gerenciam seus ativos intelectuais focadas na eficácia, na inovação e na 

qualidade de seus produtos e serviços.  

Nesse sentido, na categoria de Desempenho Superior foram reunidas todas as 

dimensões do conhecimento em que o IFB obteve percentual a partir de 21%, e que 

representam suas forças e potencialidades em GC, as quais podem contribuir diretamente para 

a manutenção dos seus processos criativos e inventivos, e para o aumento da qualidade dos 

serviços prestados aos seus usuários. 

Reportamo-nos a Senge (1990) para ressaltar que uma das características das 

organizações aprendentes é se autotransformarem continuamente, por meio da aprendizagem, 

expandindo assim, a capacidade de criar seu futuro. Neste sentido, o Desempenho 

Aceitável/Razoável concebeu-se como sendo aquele resultante das capacidades e 

competências cujos resultados gerados mantêm a organização em ritmo aceitável de 

desenvolvimento, sem lançá-la, no entanto, estrategicamente para o futuro.  Inseriu-se nessa 

classe as dimensões do conhecimento nas quais o IFB foi avaliado como mediano, atingindo 

percentuais entre 11 a 20%.  

Por fim, na esfera do Desempenho Inferior agrupamos as dimensões do conhecimento 

cujos percentuais de desempenho obtidos pelo IFB ficaram entre 0 a 10%. Essas dimensões 

evidenciam as fragilidades e vulnerabilidades da instituição em Gestão do Conhecimento, na 

medida em que os impactos que provocam, provavelmente são irrelevantes para o alcance dos 

seus objetivos e para o aumento da aprendizagem organizacional. 

Convém destacar, ainda, que o conjunto das dimensões do conhecimento que 

obtiveram percentuais entre 11 a 12%, apesar de serem aceitáveis, exigem dos gestores uma 

atenção redobrada, uma vez que encontram-se limítrofes aos percentuais considerados baixos, 

o que pode contribuir para que, se nada for feito para melhoria desses processos do 
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conhecimento em estagnação/declínio, eles passem a atuar, no médio prazo, como 

impeditivos da inovação, da criação de valor e da eficiência. (DRUCKER, 1999b; 

DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Considerando-se que a “eficiência” foi introduzida entre os princípios constitucionais 

que regem a Administração Pública Brasileira, espera-se do agente público o melhor 

desempenho possível de suas atribuições, a fim de obter resultados superiores, de forma 

racional e sustentável, em benefício dos cidadãos. 

Uma vez convertidos os resultados numéricos em indicadores de desempenho, estes 

foram submetidos a uma análise qualitativa, a partir da qual foi feita a interpretação e 

atribuição de significados aos resultados obtidos em cada dimensão do conhecimento 

analisada (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). A proposta foi aproximar o máximo 

possível os resultados da real situação da GC na instituição, correlacionando os números às 

práticas existentes, de forma direta e específica, em decorrência do enfoque indutivo 

(GODOY, 1995). Segundo Fonseca, Torres e Garcia (2010, p. 2), “um ponto importante é 

associar os tipos de conhecimento com processos empresariais que usam ou criam tipos e 

processos [...]”. Essas autoras (2010) ainda enfatizam que a maioria das medidas do Método 

OKA é qualitativa, “[...] embora haja a tendência a confiar em números [...]”, no entanto, “[...] 

é fácil, por exemplo, medir os acessos em um site da web, contudo o que importa é o 

conhecimento adquirido com os acessos [...]”. 

Tendo-se como base os resultados obtidos no levantamento de dados individual, 

conforme o Gráfico 4 gerado pelo SysOKA, concluiu-se que o IFB apresenta um 

Desempenho Mediano em Gestão do Conhecimento, segundo a ótica dos 22 gestores da alta e 

média gestão que responderam ao Questionário OKA, tendo em vista que a média global, 

obtida a partir dos resultados detectados nos elementos Pessoas, Processos e Sistemas, foi de 

18,8%. 
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Gráfico 4 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento no IFB sob a ótica dos gestores 

respondentes da alta e média gestão pela coleta de dados individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

A análise da Tabela 23, de igual modo gerada pelo SysOKA, e da Tabela 24, de nossa 

autoria, oportunizam uma compreensão mais clara e abrangente sobre o desempenho global 

mediano do IFB em Gestão do Conhecimento, obtido a partir dos resultados evidenciados nas 

14 dimensões do conhecimento avaliadas, relacionadas aos elementos Pessoas, Processos e 

Sistemas, conforme Fonseca e Fresneda (2009. p. 6), que assim se expressam: 

 

Uma vez que os resultados do OKA serão apresentados e utilizados por executivos, 

lideres e outras pessoas não necessariamente familiarizadas com os princípios da 

GC, baseá-los nos elementos Pessoas – Processos – Sistemas pode torná-los mais 

acessíveis e compreensíveis, facilitando a identificação de aspectos da empresa que 

necessitam de imediata atenção. (FONSECA; FRESNEDA, 2009. p. 6). 
 

Tabela 23 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do método OKA sob a 

ótica dos respondentes da alta e média gestão pela coleta de dados individual 
 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

1. Incentivos culturais 23 Alto 

2. Criação e Identificação do conhecimento 21,5 Alto 

3. Compartilhamento do conhecimento 14,8 Mediano 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 9,3 Baixo 

5. Conhecimento e aprendizagem 32,5 Muito alto 

6. Liderança e estratégia 28,4 Alto 

7. Fluxo do conhecimento 17,4 Mediano 

8. Operacionalização do conhecimento 20,9 Alto 

(continua) 

 

 



249 

 

Tabela 23 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do método OKA sob a 

ótica dos respondentes da alta e média gestão pela coleta de dados individual (conclusão) 
 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

9. Alinhamento 13,9 Mediano 

10. Métricas e monitoramento 12 Mediano 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 11,4 Mediano 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 32 Muito alto 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 21,2 Alto 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

5,7 Baixo 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

Tabela 24 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nos elementos pessoas, processos e 

sistemas sob a ótica dos respondentes da alta e média gestão pela coleta de dados individual 
 

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 
Resultado 

(%) 

Média 

Global 

Desem- 

penho 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Incentivos culturais 23 

20,2% Mediano 

2. Criação e Identificação do conhecimento 21,5 

3. Compartilhamento do conhecimento 14,8 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 9,3 

5. Conhecimento e aprendizagem 32,5 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 6. Liderança e estratégia 28,4 

18,5% Mediano 

7. Fluxo do conhecimento 17,4 

8. Operacionalização do conhecimento 20,9 

9. Alinhamento 13,9 

10. Métricas e monitoramento 12 

S
IS

T
E

M
A

S
 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 11,4 

17,6% Mediano 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 32 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 21,2 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura do 

ambiente da gestão do conhecimento 

5,7 

Fonte: Elaborada pela autora (2014), a partir dos dados desta pesquisa. 

 

Nas dimensões do conhecimento relacionadas ao elemento “Pessoas”, o IFB obteve 

média global equivalente a 20,2%, percentual que lhe confere um nível de Desempenho 

Razoável (mediano). A referida média foi construída a partir dos percentuais de desempenho 

atingidos pela instituição nas seguintes dimensões do conhecimento: Cultura e Incentivos 

(23%); Criação e Identificação do Conhecimento (21,5); Compartilhamento do Conhecimento 

(14,8%); Comunidades de Prática e Times do Conhecimento (9,3%); e Conhecimento e 

Aprendizagem (32,5%). 

No conjunto de dimensões concernentes ao elemento Pessoas, os gestores avaliadores 

consideraram que a instituição tem Desempenho Superior (muito alto) na dimensão 

Conhecimento e Aprendizagem (32,5%), que corresponde à capacidade do IFB para formar e 

desenvolver pessoas por meio de treinamento ou outras atividades dirigidas para o 

aprimoramento do conhecimento. Entre outros aspectos, foram medidas nessa dimensão as 

atitudes e abordagens adotadas pela instituição para desenvolver capital humano, de modo a 
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capacitar seus membros a desenvolverem mudanças organizacionais e a inserirem processos 

de conhecimento nos seus sistemas de trabalho. 

Esses gestores também julgaram que a instituição tem Desempenho Superior (alto) nas 

dimensões relativas à Cultura e Incentivos (23%); e Criação e Identificação do Conhecimento 

(21,5). Essas dimensões abrangem e refletem as crenças e incentivos que existem dentro do 

IFB para formar, criar e apoiar o uso dos seus ativos intangíveis. Os principais aspectos 

medidos nesse contexto foram o grau das políticas adotadas pelo IFB para recompensar e 

favorecer atividades de criação e transferência de conhecimento; a habilidade da organização 

e dos seus servidores em criarem novo conhecimento; a capacidade organizacional de atrair e 

reter servidores altamente qualificados; o grau com que converte conhecimento tácito em 

explícito.  

A dimensão Compartilhamento do Conhecimento (14,8%) foi considerada como de 

Desempenho Aceitável/Razoável (mediano), e representa a capacidade da instituição e dos 

seus membros em criarem e compartilhar recursos de conhecimento, sobretudo para o alcance 

de suas metas, levando-se em consideração a quantidade e a qualidade do conhecimento 

compartilhado com os usuários de seus serviços, parceiros e fornecedores. 

A única dimensão incorporada ao elemento Pessoas na qual o IFB foi avaliado pelos 

gestores respondentes como tendo um Desempenho Inferior (baixo) foi a que diz respeito à 

capacidade da instituição para identificar o grau de envolvimento de seus servidores com 

Comunidades de Prática e Times do Conhecimento (9,3%) que desenvolvam atividades 

efetivamente capazes de influenciar na solução de problemas e no alcance de seus objetivos. 

Como parâmetro para avaliação da dimensão Comunidades de Prática e Times do 

Conhecimento, os gestores mediram, dentre outros aspectos: a habilidade da instituição em 

dar suporte à criação de grupos variados de geração e compartilhamento de conhecimento 

dentro de sua área de atuação, bem como à formação de equipes que utilizem o conhecimento 

para resolver problemas ou viabilizar os objetivos da organização. 

Constatou-se, portanto, sob a perspectiva dos 22 gestores entrevistados, que a principal 

força do IFB, no que diz respeito ao elemento Pessoas, é a concernente à sua capacidade para 

formar e desenvolver pessoas por meio de atividades voltadas ao aprimoramento do 

conhecimento, bem como contratar e reter profissionais altamente qualificados. Por outro 

lado, neste elemento, a instituição foi considerada vulnerável ou deficiente no que diz respeito 

ao suporte e fomento à criação de comunidades de prática e equipes do conhecimento, e 

quanto à identificação formal de qual seja a efetiva contribuição desses grupos à solução dos 

problemas organizacionais e cumprimento de seus objetivos maiores.  



251 

 

No contexto do elemento “Processos”, a instituição foi avaliada pelos gestores 

respondentes como tendo um Desempenho Razoável (mediano), sendo a média global obtida 

de 18,5%, extraída dos resultados apresentados nas diferentes dimensões do conhecimento 

vinculadas a esse elemento, sendo elas: Liderança e Estratégia (28,4%); Fluxo do 

Conhecimento (17,4%); Operacionalização do Conhecimento (20,9%); Alinhamento (13,9%); 

e Métricas e Monitoramento (12%). 

Analisando-se isoladamente, cada uma das dimensões dos elementos Processos, 

constatou-se que o IFB obteve Desempenho Superior (alto) em Liderança e Estratégia, uma 

vez que, na concepção dos respondentes, os líderes da organização adotam e executam o 

conhecimento como um princípio gerencial. Dentre os aspectos avaliados nessa dimensão, 

destacamos: o grau com que a alta administração do IFB apoia o programa ou as iniciativas 

informais de GC; a qualidade do relacionamento existente entre a alta administração e os 

demais níveis gerenciais; o grau com que a alta administração se apresenta flexível e apta a 

mudanças na dinâmica e na estrutura organizacional; e até que ponto a média gerência 

incorpora os processos de GC em sua rotina diária. 

Em todas as demais dimensões do conhecimento correlacionadas ao elemento 

Processos, os gestores respondentes consideraram que o IFB tem Desempenho 

Aceitável/Razoável (mediano). Essas dimensões englobam: a forma como os ativos 

intangíveis fluem na organização (Fluxo do Conhecimento); a sua capacidade para integrar e 

aplicar o conhecimento nos seus processos estratégicos e operacionais no alcance dos 

objetivos fins (Operacionalização do Conhecimento); o grau em que as iniciativas de Gestão 

do Conhecimento existentes na instituição satisfazem ou realizam objetivos e metas da 

organização (Alinhamento); e a sua capacidade em avaliar como gerencia ativos intelectuais, 

identifica e monitora melhores práticas, informações externas e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor organizacional (Métricas e Monitoramento). 

Para chegarem ao entendimento de que nesse conjunto de competências e domínios o 

IFB é mediano, os respondentes tiveram que avaliar diferentes ângulos do elemento 

Processos, no contexto da instituição, dentre os quais: a efetividade com que captura, 

armazena e dissemina conhecimento; a eficiência da estrutura que dispõe para viabilizar a 

absorção e integração do conhecimento aos seus processos operacionais; o grau com que as 

suas práticas permitem e favorecem mudanças contínuas; até que ponto os processos da 

organização estão documentados e acessíveis aos servidores; o grau com que a GC ou 

iniciativas de GC favorecem e refletem os seus objetivos organizacionais e impactam nos 

resultados; a aptidão que demonstra para identificar, avaliar e aperfeiçoar sua operação interna 
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de maneira sustentável; a efetividade da TI e outros investimentos de infraestrutura; e o grau 

com que a está organizado para medir o desempenho de seus servidores. 

Quanto ao elemento Sistemas, cujas dimensões do conhecimento estão voltadas para a 

infraestrutura tecnológica existente na instituição para suportar o Programa ou iniciativas 

formais de Gestão do Conhecimento, o IFB também obteve Desempenho Razoável 

(mediano), no entanto, a média global equivalente a 17,6% foi a menor, em comparação aos 

elementos Pessoas e Processos. A referida média do elemento sistemas foi construída a partir 

dos resultados do IFB apurados nas dimensões do conhecimento incorporadas a esse 

elemento, sendo elas: Infraestrutura Tecnológica de GC (11,4%); Infraestrutura de Acesso ao 

Conhecimento (32%); Gestão de Conteúdo (21,2%); e Infraestrutura do Ambiente da Gestão 

do Conhecimento (5,7%). 

Pelos percentuais apresentados, percebeu-se que o diferencial do IFB em Sistemas, 

sob o prisma dos gestores avaliadores, está na sua Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento, 

em relação a qual obteve um conceito equivalente a Desempenho Superior (muito alto) e na 

Gestão do Conteúdo, na qual também foi avaliado como tendo Desempenho Superior (alto). 

Essas dimensões referem-se, respectivamente, à capacidade da infraestrutura tecnológica 

existente na instituição para permitir que os públicos de seu interesse (servidores, usuários, 

parceiros, fornecedores, governo, etc.) acessem e compartilhem os ativos intelectuais 

armazenados nos seus sistemas, ou com as suas pessoas e aos tipos de ferramentas que o IFB 

produz ou executa para gerenciar o conteúdo e a informação. 

Para a obtenção de desempenho superior nessas dimensões, fez-se necessário que os 

gestores entrevistados tenham considerado que no IFB, dentre outros diferenciais, os seus 

membros têm facilidade de compreender e acessar o conhecimento explícito disponível, que 

os mecanismos de busca para se encontrar o conhecimento são efetivos e que os conteúdos 

existentes na organização são abrangentes e de qualidade. 

A dimensão do conhecimento que obteve Desempenho Aceitável/Razoável (mediano) 

no elemento Sistemas foi a Infraestrutura Tecnológica de Gestão do Conhecimento, que 

permite a gestão do conhecimento e o compartilhamento de melhores práticas na instituição. 

Os principais aspectos avaliados, que levaram os respondentes a concluírem que o IFB tem 

desempenho mediano nessas dimensões foram: os softwares, aplicações ou ambientes de 

comunicação existentes para dar suporte ao fluxo e aos processos de conhecimento; e os 

resultados obtidos por meio do uso da infraestrutura tecnológica. 

Dentre as 14 dimensões do conhecimento avaliadas, a que obteve o menor percentual 

de desempenho foi a concernente a Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento, 
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vinculada ao elemento Sistemas, em que a instituição atingiu um percentual de apenas 5,7%, 

numa escala em que os valores ideais vão de 21 a 50%, provavelmente por ainda não ter 

implementado um Programa de Gestão do Conhecimento (PGC) ou formalizado em suas 

práticas, os processos da Gestão do Conhecimento.  

Essa dimensão refere-se a como está construído o PGC na instituição, sua natureza, 

desenho e capacidade para envolver pessoas, grupos e unidades organizacionais. Os 

elementos do PGC avaliados pelos gestores entrevistados, a partir do Método OKA foram: a 

infraestrutura do seu ambiente; o equilíbrio entre aspectos formais e não formais dessa 

infraestrutura; e os elos existentes entre a realimentação e os mecanismos de monitoração do 

ambiente de GC.  

Com base nos resultados alcançados pelo IFB em Gestão do Conhecimento, segundo 

os parâmetros e tecnologias de avaliação do Método OKA, construiu-se o Quadro 14, que 

evidencia o desempenho atual da instituição nas 14 dimensões do conhecimento, conforme 

seus pontos fortes, pontos fracos e pontos de atenção. No referido quadro, as 14 dimensões do 

conhecimento foram distribuídas em ordem decrescente, em função do percentual alcançado 

na avaliação feita pelos gestores da alta e média gestão do IFB, que responderam ao 

Questionário OKA individualmente. Além de dispor as dimensões do conhecimento pelo 

percentual de desempenho obtido, elas também foram agrupadas em função das categorias de 

desempenho propostas neste estudo, a partir dos indicadores instituídos por Fonseca (2006) e 

Papa et al. (2009). 

 

Quadro 14 – Desempenho atual do IFB em gestão do conhecimento segundo a ótica dos respondentes da alta e 

média gestão pela forma individual de coleta de dados 
 

 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 
ELEMENTO DIMENSÃO 

COMPETÊNCIAS E 

DOMINIOS AVALIADOS 

RESULTADO 

OBTIDO (%) 
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Pessoas 
Conhecimento e 

aprendizagem 

Capacidade do IFB para 

formar e desenvolver pessoas 

por meio de treinamento ou 

outras atividades dirigidas 

para o aprimoramento do 

conhecimento. 

32,5 

Sistemas 

Infraestrutura 

de Acesso ao 

Conhecimento 

Eficácia da infraestrutura 

tecnológica existente na 

instituição para permitir que 

os públicos de seu 

interesse(servidores, usuários, 

parceiros, fornecedores, 

governo, etc.) acessem e 

compartilhem os ativos 

intelectuais armazenados nos 

seus sistemas, ou com as suas 

pessoas. 

32 

(continua) 
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Quadro 14 – Desempenho atual do IFB em gestão do conhecimento segundo a ótica dos respondentes da alta e 

média gestão pela forma individual de coleta de dados (continuação) 
 

 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 
ELEMENTO DIMENSÃO 

COMPETÊNCIAS E 

DOMINIOS 

AVALIADOS 

RESULTADO 

OBTIDO (%) 

 

Processos 
Liderança e 

estratégia 

Capacidade dos líderes 

do IFB para adotarem e 

executar o conhecimento 

como um princípio 

gerencial. 

28,4 

Pessoas 
Cultura e 

incentivos 

Crenças e incentivos que 

existem dentro do IFB 

para formar, criar e 

apoiar o uso dos seus 

ativos intangíveis. 

23 

Pessoas 

Criação e 

Identificação do 

Conhecimento 

Competência da 

instituição e seus 

membros em 

identificarem e criar 

conhecimento, sobretudo 

para o alcance de suas 

metas. 

21,5 

Sistemas 

Gestão do 

Conteúdo/ 

Conteúdo do 

conhecimento) 

Tipos de ferramentas que 

o IFB produz ou executa 

para gerenciar o 

conteúdo e a informação. 

21,2 

D
es

em
p

e
n

h
o

 R
a

zo
á

v
el

 (
M

ed
ia

n
o

) 

Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

Capacidade do IFB para 

integrar e aplicar o 

conhecimento nos seus 

processos estratégicos e 

operacionais no alcance 

dos objetivos fins 

20,9 

Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

Forma como os ativos 

intangíveis fluem na 

organização. 
17,4 

Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

Habilidade do IFB e seus 

membros em 

compartilharem recursos 

de conhecimento, 

sobretudo para o alcance 

de seus objetivos 

organizacionais. 

14,8 

Processos Alinhamento 

Iniciativas de Gestão do 

Conhecimento existentes 

no IFB que satisfazem ou 

realizam objetivos e 

metas da organização. 

13,9 

Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

Capacidade do IFB em 

gerenciar ativos 

intelectuais, bem como 

identificar e monitorar 

melhores práticas, 

informações externas e 

aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor 

organizacional.  

12 

(continua) 
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Quadro 14 – Desempenho atual do IFB em gestão do conhecimento segundo a ótica dos respondentes da alta e 

média gestão pela forma individual de coleta de dados (conclusão) 
 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 
ELEMENTO DIMENSÃO 

COMPETÊNCIAS E 

DOMINIOS AVALIADOS 

RESULTADO 

OBTIDO (%) 

 Sistemas 

Tecnologia/ 

Infraestrutura 

Tecnológica 

para a GC) 

Eficácia da Infraestrutura 

Tecnológica para possibilitar 

a GC e o compartilhamento 

de melhores práticas na 

instituição. 

11,4 

D
es

em
p

e
n

h
o

 

In
fe

ri
o

r
 

(B
a

ix
o

) 
 

Pessoas 

Comunidades 

de Práticas e 

Times do 

Conhecimento 

Capacidade da instituição 

para identificar o grau de 

envolvimento de seus 

servidores com comunidades 

e grupos que desenvolvam 

atividades efetivamente 

capazes de influenciar na 

solução de problemas e no 

alcance de seus objetivos. 

9,3 

Sistemas 

Infraestrutura 

do Ambiente da 

Gestão do 

Conhecimento 

Natureza, desenho e 

capacidade do Programa de 

GC na instituição, para 

envolver pessoas, grupos e 

unidades organizacionais. 

5,7 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), a partir dos dados desta pesquisa. 

 

Apresentaremos, agora, distintamente, os resultados obtidos pelo IFB segundo a ótica 

dos 10 gestores da alta administração, que preencheram individualmente o Questionário 

OKA, os quais podem ser visualizados no Gráfico 5 e na Tabela 25.  

 

Gráfico 5 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento no IFB sob a ótica dos gestores da 

alta administração que participaram da coleta de dados individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                 Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 
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Tabela 25 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do método OKA 

segundo a avaliação dos seus gestores da alta administração que participaram da coleta de dados individual 
 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

1. Cultura e incentivos 25,4 Alto 

2. Criação e identificação do conhecimento 25,3 Alto 

3. Compartilhamento do conhecimento 17,8 Mediano 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 11,8 Mediano 

5. Conhecimento e aprendizagem 34 Muito alto 

6. Liderança e estratégia 30,2 Alto 

7. Fluxo do conhecimento 20,2 Mediano 

8. Operacionalização do conhecimento 23,4 Alto 

9. Alinhamento 15,1 Mediano 

10. Métricas e monitoramento 13,1 Mediano 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 13,1 Mediano 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 35,2 Muito Alto 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 23,5 Alto 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

6,1 Baixo 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

No Gráfico 6 e na Tabela 26 veem-se os resultados obtidos pelo IFB, a partir da 

compreensão dos 12 gestores da média administração que participaram da coleta individual. 

 
Gráfico 6 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento no IFB sob a ótica dos gestores da 

média gestão que participaram da coleta de dados individual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 
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Tabela 26 – Nível de desempenho do IFB em Gestão do Conhecimento nas 14 dimensões do método OKA sob a 

ótica dos seus gestores da média gestão que participaram da coleta de dados individual 
 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

1. Cultura e incentivos 20 Mediano 

2. Criação e identificação do conhecimento 18,3 Mediano 

3. Compartilhamento do conhecimento 12,6 Mediano 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 7,8 Baixo 

5. Conhecimento e aprendizagem 31 Muito alto 

6. Liderança e estratégia 27,4 Alto 

7. Fluxo do conhecimento 15,1 Mediano 

8. Operacionalização do conhecimento 18,2 Mediano 

9. Alinhamento 12,8 Mediano 

10. Métricas e monitoramento 11,8 Mediano 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 10,2 Baixo 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 29,9 Alto 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento  19,2 Mediano 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura do 

ambiente da gestão do conhecimento 

4,8 Baixo 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

A partir dos resultados obtidos pelo IFB segundo a percepção dos gestores avaliadores 

da alta e da média gestão, analisados distintamente, procurou-se averiguar a existência de 

convergência entre os conceitos de desempenho apresentados nas 14 dimensões, nos referidos 

níveis hierárquicos, conforme Tabela 27 e o Gráfico 7. 

 
 

Tabela 27 – Convergência entre os conceitos de desempenho obtidos pelo IFB segundo a perspectiva dos seus 

gestores da alta e média gestão que participaram da coleta de dados individual 
 

Dimensões do conhecimento 
% Desempenho 

AG MG AG MG 

1. Cultura e incentivos 25,4 20 A M 

2. Criação e identificação do conhecimento 25,3 18,3 A M 

3. Compartilhamento do conhecimento 17,8 12,6 M M 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 11,8 7,8 M B 

5. Conhecimento e aprendizagem 34 31 MA MA 

6. Liderança e estratégia 30,2 27,4 A A 

7. Fluxo do conhecimento 20,2 15,1 M M 

8. Operacionalização do conhecimento 23,4 18,2 A M 

9. Alinhamento 15,1 12,8 M M 

10. Métricas e monitoramento 13,1 11,8 M M 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 13,1 10,2 M B 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 35,2 29,9 MA A 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 23,5 19,2 A M 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

6,1 4,8 B B 

Legenda: AG = Alta Gestão / MG = Média Gestão / MA = Muito Alto / A = Alto / M = Médio / B = Baixo 

       = Conceitos convergentes 

Fonte: Elaborada pela autora (2014), a partir dos resultados gerados pelo SysOKA 1.0. 
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Gráfico 7 – Convergência existente entre os gestores da alta e média gestão que participaram da coleta de dados 

individual em relação às 14 dimensões do conhecimento avaliadas 
 

 Legenda: CI = Cultura e incentivos / CIC = Criação e identificação do conhecimento / CC = Compartilhamento 

do conhecimento / CPTC = Comunidades de prática e times do conhecimento / CA = Conhecimento e 

aprendizagem / LE = Liderança e estratégia / FC = Fluxo do conhecimento / OC = Operacionalização do 

conhecimento / A = Alinhamento / MM = Métricas e monitoramento / ITGC = Infraestrutura tecnológica para a 

GC / IAC = Infraestrutura de acesso ao conhecimento / GC = Gestão do conteúdo / IAGC = Infraestrutura do 

ambiente da gestão do conhecimento. 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Na análise comparativa dos resultados obtidos pelo IFB, a partir do enfoque distinto 

dos gestores da alta e média gestão, verificou-se que em 57% das dimensões do conhecimento 

avaliadas, esses gestores atribuíram conceitos de desempenho convergentes, revelando que 

existe uma concordância satisfatória entre esses níveis hierárquicos, em relação à situação da 

Gestão do Conhecimento no IFB, sendo oportuno ressaltar que a alta gestão apresentou uma 

percepção mais favorável. 

Entre as dimensões do conhecimento avaliadas com desempenho muito alto/alto por 

ambos os grupos hierárquicos estão: Conhecimento e Aprendizagem (muito alto); Liderança e 

Estratégia (alto); e Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento (muito alto/alto). De forma 

consonante, os gestores da alta e média gestão avaliaram como Mediano o desempenho do 

IFB em: Compartilhamento do Conhecimento; Fluxo do Conhecimento; Alinhamento; e 

Métricas e Monitoramento. Foram concordantes, a despeito de terem preenchido o 

Questionário OKA individualmente e em locais distintos, que o IFB tem desempenho baixo 

em relação à Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento. 

Pôde-se concluir, a partir das convergências identificadas na forma de avaliar o 

desempenho do IFB em Gestão do Conhecimento, que os dois grupos hierárquicos 

consideram que a instituição tem uma capacidade elevada para formar e desenvolver pessoas 

por meio de atividades dirigidas para o aprimoramento do conhecimento, bem como 

acreditam, a despeito dos seus processos ainda não terem sido formalizados na instituição, que 

adotam e executam a Gestão do Conhecimento como um princípio gerencial.  
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De igual modo, reputam como eficaz a infraestrutura tecnológica existente na 

instituição, no que diz respeito a permitir que seus servidores, usuários, parceiros 

fornecedores e sociedade em geral, acessem e compartilhem os ativos intelectuais 

armazenados nos seus sistemas, ou com os seus membros. Ambos os níveis hierárquicos 

consideraram que os servidores do IFB têm desempenho razoável em capturarem, armazenar 

e compartilhar ativos intelectuais que permitam à organização alcançar suas metas. 

Quanto à dimensão Métricas e Monitoramento, que diz respeito à capacidade do IFB 

em monitorar e identificar melhores práticas, informações externas e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a organização, os dois grupos hierárquicos a avaliaram como 

mediana, com percentuais de 13,1% e 11,8%, reputados pela alta e média gestão, 

respectivamente. Gestores da alta e da média gestão admitiram em consenso, que o IFB ainda 

tem um desempenho inferior ou baixo no que concerne ao Programa de Gestão do 

Conhecimento/Infraestrutura para o Ambiente de Gestão do Conhecimento, provavelmente 

porque seja notório para todos os respondentes, que a instituição ainda não dispõe de um 

PGC, e grande parte de suas atividades em GC se desenvolve informalmente, carecendo de 

sistematização e investimentos. 

Quanto às divergências de percepção em relação ao desempenho do IFB em Gestão do 

Conhecimento, verificou-se que em 43% das dimensões do conhecimento avaliadas, os 

gestores da alta e da média gestão demonstraram entendimentos contraditórios. Neste ponto, 

os gestores da alta administração julgaram que o IFB tem desempenho superior (alto) no que 

diz respeito às capacidades e competências relativas à Incentivos Culturais; Criação e 

Identificação do Conhecimento; Operacionalização do Conhecimento; e Gestão de Conteúdo, 

enquanto os gestores da média gerência avaliaram que, nas mesmas dimensões do 

conhecimento, a instituição apresenta performance apenas razoável (mediana). 

No que diz respeito às dimensões do conhecimento relativas à “Comunidades de 

Prática e Times do Conhecimento” e “Tecnologia (Infraestrutura Tecnológica para a Gestão 

do Conhecimento)”, verificou-se incongruência na forma dos dois níveis hierárquicos 

avaliarem, uma vez que a alta gestão reputou essas dimensões como sendo de desempenho 

aceitável/razoável (mediano), enquanto a média gestão atribuiu valores concernentes a 

desempenho inferior (baixo). 

Outro aspecto a ser considerado é a constatação feita de que nos resultados da média 

gestão os percentuais foram inferiores em todas as 14 dimensões do conhecimento, quando 

comparados com os da alta gestão, indicando que os respondentes da média gerência tiveram 

uma visão menos positiva da Gestão do Conhecimento, no contexto do IFB. Com base na 
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revisão da literatura, levantamos alguns aspectos que podem ter sido contributivos às 

constatações extraídas da análise comparativa entre os resultados da alta e média gestão. 

Inicialmente, ressalta-se que, por ocasião desta pesquisa, os gestores respondentes da alta 

administração estavam há mais tempo no IFB e na titularidade de seus respectivos cargos de 

direção, em relação aos entrevistados da média gerência, o que pode ter-lhes permitido um 

olhar mais sistêmico e holístico da instituição, e um maior conhecimento dos processos 

organizacionais estratégicos, inclusive os relativos à Gestão do Conhecimento. (CAMÕES, 

2010; FONSECA; FRESNEDA, 2013). 

Segundo Montgomery e Porter (1998), recaem sobre a média gestão um maior 

impacto e pressões advindos do tempo e dos recursos disponíveis durante o processo de 

implementação das políticas da organização, tendo ainda que equilibrar as exigências da alta 

administração com as capacidades de sua equipe, contribuindo para que tenham uma visão 

menos idealista e mais tangível sobre a organização. Adeptos a pensamento similar são Judge 

e Stahl (1995) quando afirmam que o papel da gerência intermediária é de interface na relação 

entre cúpula e a base operacional, bem como articular o meio do caminho entre as definições 

estratégicas e sua efetivação pelas equipes de trabalho, e tais responsabilidades costumam 

trazer sobrepeso de diferentes naturezas para esses profissionais.  

Na análise da cadeia de valor proposta por Porter (1989), observa-se que a gerência 

intermediária responde pela conexão e execução das principais atividades de sustentação e 

desenvolvimento da vida organizacional, sejam essas atividades primárias, ou de suporte 

operacional. Para MollicK (2012), as organizações que trabalham fundamentalmente com o 

conhecimento, como no caso do IFB, costumam exigir da sua média gerência, além das 

responsabilidades operacionais e rotineiras que lhes competem, que também desempenhem 

papel fundamental na promoção de ambientes inovadores e criativos. 

No contexto das organizações públicas brasileiras, notadamente as de ensino, a 

gerência média ainda tem de lidar com as restrições e agruras de uma gestão burocrática, com 

a exiguidade dos recursos e, não poucas vezes, com a frustração de estarem subordinados a 

gestores centralizados e despreparados, que mais dificultam do que facilitam o alcance dos 

objetivos institucionais. 

Outro fator que pode contribuir para que os gestores intermediários tenham uma 

percepção da organização menos otimista da dos administradores de cúpula, é a frequente 

exclusão dos mesmos do processo decisório estratégico. A falta de clareza, ou não 

compreensão da média gerência em relação à estratégia, da forma como é compreendida pelos 

gestores da alta administração, faz com que seu comprometimento seja reduzido, uma vez 
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que, nessas condições, não há convergência sobre as melhores decisões a serem tomadas. 

(MACIEL; SATO; KATO, 2012). 

Apesar de pesquisas apontarem para a gerência média como possível fonte de 

resistência às mudanças tão necessárias às organizações contemporâneas, esse nível de gestão 

continua sendo visto como elemento fundamental ao desenvolvimento e à manutenção das 

competências organizacionais (MOURA, 2002; KING; FOWLER; ZEITHALM, 2002). Para 

Capuano (2008, p. 26), os quadros de média gerência nas organizações públicas “[...] 

apreciam projetos de modernização dos serviços com uso intensivo de TIC, podendo-se 

constituir pontos de apoio para projetos de longo curso”, a exemplo do Programa de Gestão 

do Conhecimento. 

Convém ressaltar que no Método OKA, entre as capacidades e competências avaliadas 

na dimensão “Compartilhamento do Conhecimento”, inclui-se a qualidade da comunicação 

entre a alta administração e o corpo gerencial da instituição. Uma vez que nos resultados 

globais do IFB, verificou-se um desempenho apenas razoável (mediano) relativo a essa 

dimensão, na qual obteve 14,8%, numa escala cujos valores relativos a desempenho superior 

são posicionados a partir de 21%, deduz-se que muito ainda pode ser feito para melhorar e 

alinhar a comunicação entre os diferentes níveis gerenciais, sendo responsabilidade da alta 

gerência favorecer a arquitetura relacional e material que sirva de suporte a essa interação. Em 

seguida, apresentaremos os resultados obtidos pelo IFB, no levantamento de dados realizado 

pelas discussões em grupo. 

 

4.1.1.2 Resultados obtidos na coleta de dados em grupo 

 

Não obstante os resultados concernentes ao levantamento de dados coletivo não terem 

sido utilizados como os de referência desta pesquisa, pelos fatos aqui já expostos, optou-se 

por apresentá-los, dada a riqueza de suas particularidades para o contexto do IFB, ao mesmo 

tempo em que servem de aporte a uma análise comparativa, frente aos resultados obtidos pela 

instituição na coleta de dados individual.  O levantamento de dados coletivo foi realizado 

junto a 12 gestores da alta e média administração, que voluntariamente participaram do 

processo, dentre os 51 selecionados, sendo 6 gestores de cada respectivo nível hierárquico. 

Sob a ótica desses gestores, os quais responderam o Questionário OKA em grupo, a 

partir de discussão e negociação das respostas, o IFB apresentou desempenho superior (alto) 

em Gestão do Conhecimento, tendo em vista que a média global extraída dos resultados das 

14 dimensões do conhecimento foi de 29%, conforme pode ser constatado no Gráfico 8 e na 
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Tabela de Resultados 28, gerados pelo SysOKA exe. 1.0, enquanto na perspectiva dos 

gestores que preencheram o referido questionário individualmente, o IFB foi avaliado como 

tendo um desempenho razoável (mediano) em Gestão do Conhecimento, com obtenção de 

média global de desempenho equivalente a 18,8%. 

 

Gráfico 8 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento no IFB sob a ótica dos gestores da 

alta e média gestão que participaram do levantamento de dados coletivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

Tabela 28 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do método OKA sob a 

ótica dos seus gestores da alta e média gestão que participaram da coleta de dados em grupo 
 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

1. Incentivos culturais 27,7 Alto 

2. Criação e Identificação do conhecimento 41,1 Muito Alto 

3. Compartilhamento do conhecimento 29 Alto 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 10,8 Baixo 

5. Conhecimento e aprendizagem 35 Muito Alto 

6. Liderança e estratégia 33 Muito Alto 

7. Fluxo do conhecimento 31,7 Muito Alto 

8. Operacionalização do conhecimento 31,9 Muito Alto 

9. Alinhamento 29,7 Alto 

10. Métricas e monitoramento 25,7 Alto 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 27,4 Alto 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 33,1 Muito Alto 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 33,2 Muito Alto 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

14,3 Mediano 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

Analisando-se o desempenho apresentado pelo IFB no conjunto das dimensões do 

conhecimento relativas ao elemento Pessoas, verificou-se, conforme Tabela 29, que no 
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contexto do diagnóstico coletivo, a instituição obteve média global equivalente a 28,7%, 

indicando um nível de desempenho superior (alto), enquanto na investigação feita 

individualmente, a instituição apresentou média global de 20,2%, o que lhe conferiu, por seus 

avaliadores, um nível de desempenho mediano, no mesmo elemento. 

Quanto ao elemento Processos, a instituição foi diagnosticada como tendo uma 

performance ainda mais elevada, na medida em que sua média global, neste segmento, foi de 

30,4%, evidenciando desempenho superior (alto), sob o enfoque do grupo avaliador. Já nos 

resultados obtidos pela percepção individual dos respondentes, a instituição apresentou 

desempenho razoável (mediano), a partir da média global de 18,5%. Em se tratando do 

elemento Sistemas, o IFB manteve-se em nível alto de desempenho, obtendo por parte dos 

gestores envolvidos na coleta de dados em grupo, a média global de 27%, equivalente a 

desempenho superior (alto). Por sua vez, os gestores do levantamento de dados individual 

mantiveram a instituição no nível de desempenho razoável (mediano), a exemplo dos demais 

elementos, advindo de uma média global correspondente a 17,5%. 

 

Tabela 29 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nos elementos pessoas, processos e 

sistemas integrados pelo método OKA segundo a avaliação dos seus gestores da alta e média gestão que 

participaram da coleta de dados em grupo 

DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 
Resultado 

(%) 

Média 

Global 

Desem- 

penho 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Incentivos culturais 27,7 

28,7% Alto 

2. Criação e Identificação do conhecimento 41,1 

3. Compartilhamento do conhecimento 29 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 10,8 

5. Conhecimento e aprendizagem 35 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 6. Liderança e estratégia 33 

30,4% Alto 

7. Fluxo do conhecimento 31,7 

8. Operacionalização do conhecimento 31,9 

9. Alinhamento 29,7 

10. Métricas e monitoramento 25,7 

S
IS

T
E

M
A

S
 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 27,4 

27% Alto 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 33,1 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 33,2 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

14,3 

Fonte: Elaborada pela autora(2014), a partir dos dados gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

Na análise isolada das 14 dimensões do conhecimento, constatou-se que, 

diferentemente do levantamento individual, onde apenas quatro dimensões do conhecimento 

(29%) aparecem com nível de desempenho considerado muito alto/alto, 12 dimensões (86%) 

foram avaliadas como sendo de desempenho superior, pela visão coletiva dos gestores, sendo 

elas: Incentivos Culturais (27,7%); Criação e Identificação do Conhecimento (41,1%); 
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Compartilhamento do Conhecimento (29%); Conhecimento e Aprendizagem (35%); 

Liderança e Estratégia (33%); Fluxo do Conhecimento (31,7%); Operacionalização do 

Conhecimento (31,9%); Alinhamento (29,7%); Métricas e Monitoramento (25,7); Tecnologia 

(Infraestrutura Tecnológica para a Gestão do Conhecimento - 27,4%); Infraestrutura de 

Acesso ao Conhecimento (33,1); e Gestão/Conteúdo do Conhecimento (33,2%). 

Vale salientar que na avaliação coletiva, apenas uma das dimensões do conhecimento 

foi considerada de desempenho inferior (baixo), o que também ocorreu na avaliação 

individual, sendo ela “Comunidades de Prática e Times do Conhecimento”. A dimensão 

“Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento” também foi avaliada com 

desempenho mediano na avaliação em grupo e de desempenho baixo na avaliação individual, 

o que evidencia a necessidade de ações de curto e médio prazo para melhoria das capacidades 

e domínios exigidos de uma organização aprendente, nessas dimensões do conhecimento. 

Apresentaremos, a seguir, os resultados obtidos pela avaliação dos gestores da alta e 

da média gestão, analisados distintamente. Veem-se no Gráfico 9 e na Tabela de Resultados 

30, gerados pelo SysOKA, a avaliação feita pelos seis gestores da alta administração que 

participaram do processo de coleta de dados em grupo. À exceção das duas dimensões que 

foram avaliadas restritivamente em ambos os procedimentos de levantamento de informações, 

coletivo e individual, ou seja, “Comunidades de Prática e Times de Conhecimento” e 

“Infraestrutura do Ambiente de Gestão do Conhecimento”, os gestores da alta administração 

consideraram que o IFB atua com desempenho superior nas demais dimensões do 

conhecimento incorporadas pelo Método OKA. 
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Gráfico 9 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento no IFB sob a ótica dos gestores da 

alta gestão que participaram do levantamento de dados coletivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 
 

Tabela 30 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do método OKA sob a 

ótica de seus gestores da alta administração que participaram da coleta de dados em grupo 
 

 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

1. Incentivos culturais 26,3 Alto 

2. Criação e Identificação do conhecimento 38,3 Muito Alto 

3. Compartilhamento do conhecimento 37 Muito Alto 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 11,7 Mediano 

5. Conhecimento e aprendizagem 39,4 Muito Alto 

6. Liderança e estratégia 31,3 Muito Alto 

7. Fluxo do conhecimento 36,9 Muito Alto 

8. Operacionalização do conhecimento 29,5 Alto 

9. Alinhamento 34,9 Muito Alto 

10. Métricas e monitoramento 23,3 Alto 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 22,6 Alto 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 23,4 Alto 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 33,6 Muito Alto 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

15,7 Mediano 

 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 
 

A partir do Gráfico 10 e da Tabela de Resultados 31, gerados pelo SysOKA, pôde-se 

averiguar a avaliação feita pelos seis respondentes da média administração, envolvidos na 

coleta de dados em grupo. Constatou-se que, à semelhança dos gestores da alta administração, 

os respondentes da média gerência avaliaram positivamente o IFB em todas as dimensões do 

conhecimento examinadas, com posicionamento restritivo apenas para “Comunidades de 
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Prática e Times de Conhecimento” e “Infraestrutura do Ambiente de Gestão do 

Conhecimento”. 

 

Gráfico 10 – Diagrama representativo da situação da gestão do conhecimento no IFB sob a ótica dos gestores da 

média gestão que participaram do levantamento de dados coletivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 
 

Tabela 31 –  Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do método OKA sob a 

ótica dos seus gestores da média gerência que participaram da coleta de dados em grupo 
 

Dimensões do conhecimento % Desempenho 

1. Incentivos culturais 29,1 Alto 

2. Criação e Identificação do conhecimento 43,9 Muito Alto 

3. Compartilhamento do conhecimento 21 Alto 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 10 Baixo 

5. Conhecimento e aprendizagem 30,6 Alto 

6. Liderança e estratégia 34,7 Muito Alto 

7. Fluxo do conhecimento 26,4 Alto 

8. Operacionalização do conhecimento 34,3 Muito Alto 

9. Alinhamento 24,5 Alto 

10. Métricas e monitoramento 28,1 Alto 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 32,2 Muito Alto 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 42,8 Muito Alto 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 32,9 Muito Alto 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura 

do ambiente da gestão do conhecimento 

12,9 Mediano 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014), gerados pelo SysOKA 1.0. 
 

A partir da análise comparativa entre os resultados obtidos nos dois níveis hierárquicos 

investigados, constatou-se, conforme Tabela 32, que a percepção dos 12 gestores da alta e 

média administração sobre a capacidade e nível de preparação do IFB no uso adequado e 
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sistemático de seus ativos de conhecimento é expressivamente convergente, uma vez que em 

93% das dimensões do conhecimento avaliadas, os gestores respondentes, de igual modo, 

posicionaram a instituição em níveis de desempenho correspondentes. 

Convém ressaltar, que mesmo na única dimensão do conhecimento onde o conceito de 

desempenho dos gestores foi divergente, sendo o caso de “Comunidades de Prática e Times 

do Conhecimento”, o entendimento quanto ao nível de atuação do IFB nessa área foi similar, 

uma vez que a alta gestão avaliou a instituição como tendo desempenho aceitável/razoável 

(mediano), limítrofe ao desempenho inferior (baixo), e a média gestão como sendo o 

desempenho inferior (baixo). 

 

Tabela 32 – Convergência existente entre os conceitos de desempenho obtidos pelo IFB segundo a perspectiva 

dos seus gestores da alta e média gestão que participaram da coleta de dados em grupo 
 

 

Dimensões do conhecimento 
% Desempenho 

AG MG AG MG 

1. Incentivos culturais 26,3 29,1 A A 

2. Criação e Identificação do conhecimento 38,3 43,9 MA MA 

3. Compartilhamento do conhecimento 37 21 MA A 

4. Comunidades de prática e times do conhecimento 11,7 10 M B 

5. Conhecimento e aprendizagem 39,4 30,6 MA A 

6. Liderança e estratégia 31,3 34,7 MA MA 

7. Fluxo do conhecimento 36,9 26,4 MA A 

8. Operacionalização do conhecimento 29,5 34,3 A MA 

9. Alinhamento 34,9 24,5 MA A 

10. Métricas e monitoramento 23,3 28,1 A A 

11. Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a GC 22,6 32,2 A MA 

12. Infraestrutura de acesso ao conhecimento 23,4 42,8 A MA 

13. Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 33,6 32,9 MA MA 

14. Programa de Gestão do Conhecimento/Infraestrutura do 

ambiente da gestão do conhecimento 

15,7 12,9 M M 

 

Legenda: AG = Alta Gestão / MG = Média Gestão / MA = Muito Alto / A = Alto / M = Médio / B = Baixo 

       = Conceitos convergentes 

Fonte: Elaborada pela autora (2014), a partir dos resultados gerados pelo SysOKA 1.0. 

 

Constatou-se, portanto, a partir desses resultados, que a percepção dos gestores do IFB 

que avaliaram a situação atual da instituição em Gestão do Conhecimento em grupos de 

discussão, diferenciou-se do entendimento demonstrado pelo conjunto de gestores que 

fizeram a mesma avaliação, individualmente, podendo-se visualizar a conclusão a partir do 

Gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Situação da gestão do conhecimento no IFB a partir da análise comparativa entre a avaliação 

individual e a coletiva 
 

 Legenda: CI = Cultura e incentivos / CIC = Criação e identificação do conhecimento / CC = Compartilhamento 

do conhecimento / CPTC = Comunidades de prática e times do conhecimento / CA = Conhecimento e 

aprendizagem / LE = Liderança e estratégia / FC = Fluxo do conhecimento / OC = Operacionalização do 

conhecimento / A = Alinhamento / MM = Métricas e monitoramento / ITGC = Infraestrutura tecnológica para a 

GC / IAC = Infraestrutura de acesso ao conhecimento / GC = Gestão do conteúdo / IAGC = Infraestrutura do 

ambiente da gestão do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), a partir dos dados desta pesquisa. 

 

Considerando-se que no processo de preenchimento individual do Questionário OKA, 

o nível de convergência entre a média e alta administração foi de 57%, enquanto no 

preenchimento coletivo foi de 93%, verificou-se que o levantamento de dados feito em grupo, 

ampliou, de forma inconteste, a possibilidade de alinhamento das visões e percepções entre os 

respondentes. Neste sentido, Zangiski, Lima e Costa (1996) enfatizam uma das inovações 

mais importantes em termos de organização do trabalho, referindo-se às atividades realizadas 

em conjunto, a partir da cooperação de pessoas de diferentes especialidades.  

Fonseca e Fresneda (2013, p. 24), ressaltam que entre os benefícios do levantamento 

de dados pela forma coletiva, inclui-se o de propiciar “[...] o aprendizado em grupo, a 

harmonização do conhecimento entre os respondentes e o melhor conhecimento geral da 

organização por parte de todos [...]”. Nonaka e Takeuchi (2008), por sua vez, afirmam que no 

processo de criação do conhecimento, as organizações devem promover o contexto 

apropriado para facilitar as atividades de grupo, o que na visão de Senge (1990), possibilita a 

construção de visão compartilhada, indispensável para manter os seus membros focados e 

motivados para a aprendizagem contínua. 

Vale ressaltar, que durante o processo coletivo de levantamento de dados, pudemos 

presenciar que quase todos os gestores envolvidos, tanto da alta quanto da média gestão, 

reformularam algumas respostas que haviam dado no momento individual de preenchimento 

do Questionário OKA, em função de informações recebidas e conhecimentos adquiridos 
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durante as discussões no grupo focal, para conciliação das respostas que representassem o 

entendimento comum. As resistências e objeções surgidas foram trabalhadas numa 

perspectiva de troca de experiências e relatos de fatos concretos, baseados nas vivências dos 

gestores no contexto do IFB, o que contribuiu para reduzir a subjetividade das interpretações, 

evidenciando o entendimento de Morin (2000a), quando enfatiza que as informações ou os 

dados só ganham sentido para quem aprende, na medida em que são colocados dentro de um 

contexto que determine os limites de sua validade.  

Concluindo-se a etapa de apresentação dos resultados obtidos pelo IFB no diagnóstico 

da Gestão do Conhecimento realizado a partir deste estudo, apresentamos a Tabela 33, 

elaborada na intenção de oferecer uma visão sistematizada desses resultados, nos dois 

procedimentos de levantamento de dados, ou seja, o coletivo e o individual, a partir da 

perspectiva de 34 gestores da alta e média gestão envolvidos no processo, oriundos de 13 

áreas distintas da organização, ressaltando-se que as linhas em vermelho destacam as 

dimensões do conhecimento nas quais a instituição apresentou pontos fracos ou de 

vulnerabilidade, em Gestão do Conhecimento.  

 
 

Tabela 33 –  Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do conhecimento do 

método OKA sob a ótica de seus gestores da alta e média administração que participaram da coleta de dados 

individual ou coletiva 
 

E
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N

T
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DIMENSÃO 

RESULTADO OBTIDO 

A
v

a
li

a
çã

o
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d
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u
a

l 

(%
) 
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A
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a
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a
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co
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ti
v

a
 (

%
) 

D
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P
E
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O
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Incentivos culturais 23 Superior 27,7 Superior 

Criação e Identificação do conhecimento 21,5 Superior 41,1 Superior 

Compartilhamento do conhecimento 14,8 Razoável 29 Superior 

Comunidades de prática e times do 

conhecimento 

9,3 Inferior 10,8 Inferior 

Conhecimento e aprendizagem 32,5 Superior 35 Superior 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 Liderança e estratégia 28,4 Superior 33 Superior 

Fluxo do conhecimento 17,4 Razoável 31,7 Superior 

Operacionalização do conhecimento 20,9 Razoável 31,9 Superior 

Alinhamento 13,9 Razoável 29,7 Superior 

Métricas e monitoramento 12 Razoável 25,7 Superior 

(continua) 
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Tabela  33 – Nível de desempenho do IFB em gestão do conhecimento nas 14 dimensões do conhecimento do 

método OKA sob a ótica de seus gestores da alta e média administração que participaram da coleta de dados 

individual ou coletiva (conclusão) 
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Tecnologia/Infraestrutura tecnológica para a 

GC 

11,4 Razoável 27,4 Superior 

Infraestrutura de acesso ao conhecimento 32 Superior 33,1 Superior 

Gestão do conteúdo/Conteúdo do conhecimento 21,2 Superior 33,2 Superior 

Programa de Gestão do 

Conhecimento/Infraestrutura do ambiente 

da gestão do conhecimento 

5,7 Inferior 14,3 Mediano 

Fonte: Elaborada pela autora (2014), a partir dos dados gerados pelo SysOKA 1.0.  

 

Dando continuidade à exposição dos procedimentos de pesquisa adotados, a partir da 

metodologia de aplicação do Método OKA proposta por Camões (2010), esse autor sugere 

que, após a análise dos dados, a equipe coordenadora realize uma oficina que possibilite aos 

respondentes, conhecerem e discutirem os resultados, sobretudo se a coleta de dados tiver sido 

feita individualmente, sem oportunidade de discussão e negociação das respostas. Nessa 

oficina, a equipe de coordenação deve atuar como facilitadora do processo de discussão, 

apresentando os resultados e permitindo aos respondentes exporem suas percepções e 

interpretações, num ambiente em que a troca de ideias seja estimulada, e prevaleça a 

cordialidade e o bom senso nas conclusões. Essas atividades correspondem à Fase 10 da 

metodologia de Camões (2010), as quais descreveremos, ato contínuo, em conformidade com 

o contexto deste estudo. 

 

4.1.2 Fase 10 – Oficina para Apresentação e Interpretação dos Resultados 

 

A oficina para apresentação e discussão qualitativa dos resultados, a partir dos gráficos 

e tabelas gerados pelo SysOKA, havia sido prevista, conforme planejamento inicial, para 

acontecer no dia 27 de março de 2014. No entanto, como incluímos no curso das atividades a 

realização da coleta de dados individual, o cronograma precisou ser ajustado às contingências, 

com reprogramação de algumas datas, o que implicou em sua realização, quase trinta dias 

após o prazo estipulado, mais precisamente no dia 22 de abril de 2014.  

Para essa oficina foram convidados todos os gestores envolvidos diretamente no 

processo da pesquisa, em todas as suas etapas, ou seja, no Visando ampliar a possibilidade de 
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interpretação e nos levantamentos de dados coletivo e individual, de modo a oportunizar a 

integração do conjunto de respondentes no processo de interpretação e construção de 

significados dos resultados obtidos pelo IFB, no que concerne às suas práticas em Gestão do 

Conhecimento, em consonância com sua missão e objetivos estratégicos. 

Os referidos gestores foram convidados a partir de mensagens enviadas para seus 

respectivos e-mails institucionais, contemplando informações quanto ao dia, horário, local e 

agenda de trabalho. Neste e-mail, também se enfatizou a importância da participação dos 

mesmos, tendo em vista ser o objetivo da oficina, não apenas o de apresentar os resultados da 

pesquisa, mas discuti-los e interpretá-los, na busca de identificarem-se as possíveis causas 

para as potencialidades e deficiências em Gestão do Conhecimento diagnosticadas, buscando-

se medidas adequadas de intervenção. 

Além de nós e dos dois integrantes da equipe de suporte, compareceram a essa oficina 

cinco gestores, oriundos das áreas de Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Direção 

Geral de Campus, incluindo a presença do Reitor da instituição, o que representou 13% do 

público-alvo convidado, fato recorrente neste trabalho, quando se tratou de reunir os gestores 

do IFB em grupo. 

Conforme o recomendado dentro da metodologia de aplicação do Método OKA, 

utilizamos slides construídos no Power Point para apresentar um breve relato dos objetivos da 

pesquisa, metodologia adotada e resultados gerados pelo SysOKA, oportunizando a palavra 

para as considerações dos presentes, de forma interativa, os quais foram orientados a 

apresentarem justificativas para os resultados e sugerirem medidas corretivas. Tendo em vista 

o aproveitamento do tempo, a ênfase das discussões foi dada às dimensões do conhecimento 

cujos resultados haviam sido restritivos (baixos). Transcorrendo em clima cordial e produtivo, 

a oficina gerou como produto, as interpretações e recomendações expostas a seguir. 

Quanto à dimensão Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento, na qual a 

instituição obteve um percentual de desempenho igual a 5,4%, tendo sido este o seu resultado 

mais negativo, concluiu-se, de imediato, que a baixa performance estava relacionada ao fato 

do IFB não ter implantado ainda um Programa de Gestão do Conhecimento, concorrendo para 

um alto grau de informalidade de seus processos, no contexto da instituição. 

Nesse sentido, um dos maiores prejuízos apontados pelos participantes, é que devido à 

alta rotatividade de pessoal existente no IFB, sobretudo em função da oportunidade de 

realização de diferentes concursos em Brasília, muito do conhecimento gerado termina indo 

com o servidor que sai da instituição, tendo em vista a falta de formalização dos processos de 

captura e armazenamento do conhecimento.  
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Outro aspecto ressaltado foi que a temática “Gestão do Conhecimento” ainda é nova 

para muitos gestores e servidores, apesar de lidarem informalmente com os processos de GC 

na realização de suas atividades fins, não havendo, até então, no âmbito da instituição, ações 

de capacitação dos seus membros em conceitos, recursos e ferramentas de GC. Concluiu-se, 

ainda, que a despeito do IFB ter como missão a produção e disseminação de conhecimento, 

sua recém-criação e a cultura institucional instalada, podem servir de elementos impeditivos 

para a formalização de um Programa de Gestão do Conhecimento na instituição, no curto 

prazo. 

No que concerne à dimensão “Comunidades de Prática e Times de Conhecimento”, na 

qual o desempenho da instituição também foi considerado baixo, com percentual de 9,5%, os 

presentes receberam com certa estranheza este resultado, uma vez que existe uma quantidade 

razoável de comunidades de prática funcionando em todas as Pró-Reitorias do IFB, como 

também nos Campi. Considerou-se que o baixo resultado tenha advindo da falta de 

familiaridade com o termo, apesar dos respondentes terem recebido um glossário das 

terminologias e conceitos menos usuais contidos no Questionário, onde “Comunidade de 

Prática” era um deles. Não se descartou a possibilidade de que, mesmo em funcionamento e 

produtivas, a comunicação interna em torno dessas comunidades de prática seja inadequada 

e/ou insuficiente, o que pode contribuir para que grande parte dos servidores da instituição 

desconheça os seus objetivos e resultados gerados. 

Como sugestões apresentadas pelos participantes da oficina de discussão, para 

prevenção/correção das fragilidades identificadas, registrou-se: i) rodízio de funções entre 

servidores; ii) padronização dos processos de captura e armazenamento do conhecimento; iii) 

estruturação dos caminhos de acesso ao conhecimento; e iv) capacitação dos servidores em 

relação aos processos de GC, de modo a que sejam incorporados às práticas laborais.  

Após a realização da oficina de discussões, visando ampliar a participação e permitir 

que os gestores que não puderam se fazer presentes pudessem contribuir com o processo, 

enviamos para o e-mail de cada gestor respondente, orientações e documentos que pudessem 

auxiliá-los na realização da interpretação dos resultados e apresentação de 

recomendações/sugestões, virtualmente. 

A partir dos resultados obtidos nas 14 dimensões do conhecimento avaliadas na coleta 

de dados individual e coletiva, elaborou-se um roteiro (APÊNDICE F) para que os gestores 

respondessem e reenviassem eletronicamente, dentro de prazo estabelecido. O referido roteiro 

disponibilizou para os gestores, informações sobre as dimensões do conhecimento 

diagnosticadas (a que se referem; o que medem; perguntas do questionário OKA relacionadas 
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a cada uma delas), e sobre o resultado obtido pelo IFB nas referidas dimensões, de modo a 

que pudessem identificar causas prováveis e oferecer sugestões, em espaços próprios, para a 

reversão da fraqueza ou potencialização da força, conforme o caso. 

Dentro dos procedimentos adotados, cada gestor participante recebeu dois roteiros 

concernentes a duas dimensões do conhecimento distintas, mais relacionadas com sua área de 

atuação, sendo que a dimensão “Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento” foi 

encaminhada para a análise de todos, tendo em vista nosso interesse em recolher o maior 

número possível de sugestões para reversão/redução das fragilidades do IFB identificadas 

nessa área, como incentivo e direcionamento para a elaboração futura de um Programa de 

Gestão do Conhecimento ou redução do grau de informalidade das atividades de Gestão do 

Conhecimento existentes na instituição. 

Destacamos que 10 gestores enviaram contribuições para o nosso e-mail, ou os dos 

integrantes da equipe de suporte, que tiveram papel decisivo para que houvesse um retorno da 

parte dos envolvidos, nessa fase de consulta. Dentre os gestores respondentes, seis integravam 

a alta gestão e quatro a média gerência. Apesar de poucos gestores terem enviado suas 

considerações, os contributos foram de grande relevância para a compreensão da atual 

situação da Gestão do Conhecimento no IFB, diagnosticada por esta pesquisa. 

De igual modo, convém ressaltar que nesse processo de análise e levantamento de 

propostas em torno dos resultados apresentados pelo IFB, considerou-se, também, as que 

foram apresentadas pelos integrantes da equipe de suporte por ocasião em que avaliaram a GC 

na instituição, como parte de suas atividades de capacitação, tendo em vista o grande 

envolvimento dos mesmos, em todo o processo do diagnóstico. 

Apresentaremos, na sequência, as conclusões e sugestões que nos foram enviadas 

pelos gestores, agrupadas a partir dos elementos Pessoas, Processos e Sistemas e suas 

respectivas dimensões do conhecimento, salientando-se que procuramos transcrever o 

conteúdo recebido, o mais próximo possível do texto original. 

 

I - Elemento Pessoas: 

a) Cultura e Incentivos (23%): 

“O IFB, por ser uma instituição nova, possui um ritmo de mudança 

consideravelmente rápido, apesar de nem sempre os servidores serem receptivos às 

mudanças. Lamentavelmente, nem sempre existe um tempo destinado para o 

compartilhamento do conhecimento. Quanto ao retorno do desempenho do servidor, 

depende de cada departamento, de cada chefia. A instituição estimula a capacitação 

de seus servidores, e possui orçamento específico para isso. Uma das ferramentas 

mais completas que está à disposição da instituição hoje é o SGI. Proponho 

incentivar nos servidores uma cultura de integrar e disseminar o conhecimento, 



274 

 

valorizando o que cada servidor tem de conhecimento agregado. Buscar adotar a 

cultura de cada servidor estar sempre se reciclando, buscando novas ferramentas 

tecnológicas, e aprimorando seu desempenho, independente do cargo que ocupa”. 

 

“As atitudes culturais implícitas e explícitas, as crenças e incentivos que existem 

dentro do IFB são favoráveis à formação, criação e apoio ao uso dos ativos 

intelectuais para alcance de seus objetivos. No entanto, dada a sua juventude, o IFB 

ainda não institucionalizou a GC, encontrando-se em fase de construção do seu 

planejamento estratégico, objetivos estratégicos, padronização de procedimentos, 

definição / consolidação de papéis, atribuições e capacitação dos seus servidores e 

investimento na melhoria de sua infraestrutura e base tecnológica. Este cenário atual 

não permite que as pessoas utilizem idealmente os seus ativos intelectuais na 

consecução dos objetivos e metas institucionais. É preciso ampliar a formalização 

dos processos de capacitação dos envolvidos e implantar políticas de gestão de 

pessoas por competências”. 

 

b) Criação e Identificação do Conhecimento (21,5%): 

“Apesar desse resultado, verifica-se a necessidade de se ter mais tempo para estudos, 

a rotina e a falta de servidores não permitem realizar tais atividades. O resultado está 

direcionado aos investimentos em aperfeiçoamento que a instituição propicia. 

Proponho o estabelecimento de rotinas e curso de melhor aproveitamento do tempo; 

estabelecimento de prioridades que incluam uma parte do tempo para estudo; 

aumento da quantidade de servidores”. 

 

“O IFB ainda não tem um contexto capacitante adequado, com fins de incentivar o 

compartilhamento das informações, a criação do conhecimento e o trabalho em 

equipe, provavelmente por ser uma instituição com apenas cinco anos de criação e 

ainda não ter institucionalizado um programa de GC, com destinação de uma 

dotação orçamentária exclusiva para isto”. 

 

c) Compartilhamento do Conhecimento (14,8%): 

“A capacidade de compartilhamento do conhecimento é mediana, uma vez que a 

informação e o conhecimento produzidos ainda ficam muito tempo retidos nos 

setores que os produzem, gerando perda de eficácia e eficiência na prestação dos 

serviços. Há dificuldade de interação nos trabalhos realizados interdiretoriais e 

intradiretoriais, dado que a atuação dos servidores é, em grande parte, norteada pelo 

seu perfil, pelos seus hábitos e pelos seus interesses, em detrimento dos objetivos 

institucionais. Verifica-se também, uma dificuldade em produzir coletivamente 

conhecimento de forma alinhada aos direcionadores estratégicos da instituição 

(missão, visão, valores e princípios, desafios, estratégias; formas de atuação e eixos 

temáticos para o desenvolvimento)”. 

 

“Existe na instituição uma cultura dominante de produção individual do 

conhecimento e inexistência de estruturas, mecanismos institucionais e incentivos 

para reforçar a produção coletiva e intersetorial de conhecimento. Observam-se, no 

entanto, iniciativas isoladas de produção coletiva”. 

 

“Os mecanismos atuais de produção do conhecimento institucional não 

proporcionam, salvo algumas exceções, debates internos nem discussões anteriores à 

publicação. O PDI não é seguido efetivamente e poucos servidores estão plenamente 

incentivados a identificarem conhecimentos que possam beneficiar/melhorar 

processos operacionais na organização. É preciso que se ampliem as oportunidades 

de compartilhamento dos conhecimentos adquiridos, como também, que se 

coloquem internamente as pessoas detentoras de experiência e especialização, em 

contato com outras para viabilizar a transferência do conhecimento”. 
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“A Instituição por ter uma de suas finalidades como sendo a difusão do 

conhecimento, propicia vários meios para divulgação da informação. Há, portanto, 

estabelecidos canais de divulgação e promoção da informação institucionalizadas, à 

disposição dos seus servidores. Contudo, ainda há uma valoração dos conhecimentos 

explícitos e formais em detrimento dos tácitos, mesmo esse último sendo dominante 

ainda nos processos internos. O conhecimento tácito não consegue ganhar espaço, 

porque ainda não há suporte, humano e ferramental, que possibilite o 

aproveitamento desse conhecimento, o que justifica o desempenho mediano para 

essa dimensão. Sugere-se o mapeamento de processos e definição de fluxos de 

trabalho; o estabelecimento de banco de ideias, com retorno efetivo aos servidores; a 

realização de eventos institucionais e setoriais para trocas de conhecimento, como 

ações de multiplicação, após servidor realizar capacitação; direcionar um “tutor” aos 

servidores ingressantes do IFB, da área em que ele terá exercício, para fazer a 

ambientação no local de trabalho e treinaras atribuições setoriais”. 

 

g) Comunidades de Prática e Times do Conhecimento (9,3%): 

“As ações de Gestão do Conhecimento das Comunidades Práticas vêm de cima para 

baixo, para atender alguma demanda, o que às vezes não representa o anseio da 

comunidade do Instituto; grande parte desses trabalhos é repassada para o setor 

demandante, sem o compartilhamento com a comunidade do Instituto. As 

comunidades de prática devem sensibilizar o maior número de 

pessoas/representantes, de forma a amadurecer a linha de ação do trabalho; à medida 

que forem decididas as ações das comunidades práticas, estas devem ser divulgadas 

de forma mais ampla possível‟. 

 

“A capacidade do IFB em identificar a existência, a natureza e o envolvimento de 

pessoas na instituição que possam efetivamente influenciar na solução de problemas 

e permitir que a organização alcance suas metas ainda é baixa, uma vez que os 

critérios utilizados para esse fim ainda não fazem jus aos interesses maiores da GC. 

Os ambientes colaborativos também são inadequados, contribuindo para que as 

comunidades de práticas existentes no IFB, nem sempre consigam apresentar os 

resultados esperados. Ressalva-se, no entanto, que as comunidades de prática e times 

de conhecimento existentes são formados por demanda institucional, em função das 

várias iniciativas internas de produção e difusão de conhecimento. Sugerimos 

ampliar e fortalecer as comunidade de práticas; implantar observatório de 

comunidades de práticas e equipes do conhecimento; criar mecanismos para 

publicizar as melhores práticas de cada setor e possibilitar a troca entre esses”. 

 

h) Conhecimento e Aprendizagem (32,5%): 

“O IFB não apenas é bastante flexível com a carga horária de trabalho tanto de 

docentes, como de técnicos, para a capacitação, mas também incentiva que esta 

ocorra através de políticas como: afastamento integral ou parcial de servidores para 

capacitação; concessão de até 12h para técnicos em programas de pós-graduação ou 

especialização; concessão de até 12h para docentes que desenvolvam atividades de 

pesquisa e/ou extensão; flexibilização da carga horária de acordo com as 

necessidades tanto do servidor quanto da instituição; cursos de capacitação pagos 

pela instituição; incentivo à participação em congressos e eventos de capacitação 

através de financiamento com diárias e passagens aos servidores. Proponho mais 

cursos de capacitação a docentes, de acordo com a necessidade do IFB e não apenas 

de acordo com as necessidades pessoais; organizar de forma mais sistemática e com 

antecedência os cursos de capacitação técnica, visto que a maioria que é ofertada 

não pode ser frequentado por causa de dificuldades com o horário de serviço que já 

está em andamento. Caso haja um planejamento maior, o servidor pode se 

programar com antecedência e aumentaria a dedicação e aproveitamentos de tais 

cursos”. 
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“O desempenho do IFB nessa dimensão foi alto, tendo em vista a própria natureza e 

missão da instituição. Também há um grande investimento sendo feito na 

capacitação de seus servidores, que já chegam à instituição com um nível de 

formação elevado. Por sua vez, o Plano Anual de Capacitação da instituição vem 

incluindo, substancialmente, conteúdos voltados para o desenvolvimento de 

competências e habilidades não apenas técnicas, mas também de natureza gerencial 

e comportamental”. 

 

II - Elemento Processos 

 

a) Liderança e Estratégia (28,4%): 

“No caso da avaliação da liderança e estratégia é fácil avaliar o alinhamento já que 

todos os informantes são da liderança e de alguma forma se sentem copartícipes 

deste processo de construção das estratégias, ou seja, tudo de bom, eu também 

construo esta instituição”. 

 

“A institucionalização da GC tem grande receptividade por parte dos gestores do 

IFB, como um processo norteador dos fins institucionais, no entanto, a GC ainda 

precisa se tornar parte da agenda dos gestores e consolidar-se como um princípio 

gerencial, uma vez que ainda não se verifica um comprometimento 

institucionalizado dos gestores com suas equipes em compartilharem conhecimento 

para, juntos, atingirem as metas institucionais, tornando a organização mais 

produtiva e efetiva. É importante criar instrumento que possibilite que os 

conhecimentos produzidos pelo Instituto retroalimentem a gestão e torne-se subsídio 

para a tomada de decisão”. 

 

b) Fluxo do Conhecimento (17,4%): 

“Entre as causas prováveis para este resultado posso citar a falta de um modelo 

padrão de trabalho que seja comum entre todos os campi e reitoria. Há também o 

déficit de servidores e alta rotatividade, principalmente entre os integrantes da classe 

C e D, que compõem maior parte do capital intelectual da área-meio que, quando 

prejudicada, inviabiliza os resultados da área-fim. Não há também uma cultura de 

registro e organização de atos e fatos que possibilite a transmissão de 

conhecimentos. O que existe hoje de concreto são sistemas que funcionam apenas 

como suporte de documentos que, no entanto, não apresentam visão crítica ou 

histórico relevantes sob o ponto de vista gerencial. Há que se estimular a elaboração 

de manuais, fluxos e formulários padronizados. É necessário, também, que haja o 

registro público e transparente das atividades desenvolvidas pelo setor através de 

instrumentos como atas, registros, prestação de contas, etc... para que as 

experiências adquiridas pelos servidores possam permanecer na instituição e 

subsidiar a tomada de decisões pelos futuros gestores”. 

 

“O desempenho obtido pode ser um reflexo da falta de disseminação da gestão do 

conhecimento, isso não quer dizer que ela não exista, mas que seja mal executada 

pelos envolvidos. Estes até obtêm o conhecimento sobre o assunto, porém esse 

conhecimento é interno do indivíduo, sendo que não conseguem explicitá-los, o que 

pode retardar o processo de uniformização das informações dentro da Instituição 

como um todo. Como solução pode ser utilizado o método da externalização, que é a 

conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Acredito que isso 

possa ser feito por meio de manuais, palestras internas, capacitações dos servidores, 

terceirizados e estagiários. Assim, a gestão de conhecimento dentro da Instituição 

poderá ser melhor aproveitada”. 

 

“Já foi iniciado o processo de normatização e fluxos formais para esses fins, no 

entanto, ainda faltam políticas, infraestrutura e tecnologias que formalizem e 
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fortaleçam esses processos em dimensão sistêmica. É preciso, também, publicizar os 

fluxos, capacitar as pessoas para os seguirem e monitorar o uso”. 

 

c) Operacionalização do Conhecimento (20,9%): 

“Apesar do resultado, verifica-se a necessidade do aumento de processos 

operacionais padronizados. A divulgação da padronização também é restrita e, por 

vezes, sem o conhecimento da PRDI. Sugiro a conscientização da importância da 

integração do conhecimento, divulgação ampla dos processos e obrigatoriedade de 

segui-los, sob pena de que sejam devolvidos, para que os processos estabelecidos 

sejam seguidos”. 

 

“O IFB ainda se encontra em fase de definição de seu Plano Estratégico e Plano de 

Desenvolvimento Institucional, padronização de procedimentos, estruturação 

organizacional, definição e consolidação de papéis e atribuições dos seus servidores 

e investimento na melhoria de sua infraestrutura e base tecnológica, somando-se a 

isso o fato de que as estratégias de compartilhamento de seus objetivos e valores 

estratégicos tem se mostrado ineficiente, diante de um quadro de pessoal no qual a 

grande maioria não tem nem três anos na instituição. Também não existem 

ferramentas nem práticas de monitoramento de resultados, onde se possa avaliar de 

forma confiável em que nível o conhecimento existente influencia e contribui 

diretamente para os resultados atingidos”. 

 

d) Alinhamento (13,9%): 

“Registra-se que em um ente público torna-se muito mais difícil a concretização dos 

objetivos da organização, tendo em vista que os resultados, via de regra, não são 

monitorados, acompanhado e cobrados pelos dirigentes, ao contrário do que ocorre 

na iniciativa privada, onde há uma maior cobrança por resultado, com 

acompanhamento e cobrança permanente referente ao cumprimento das metas e 

objetivos da organização. Infelizmente no serviço público há servidores que não se 

conscientizam que devem atingir os objetivos e metas da organização, não pensam, 

de uma forma geral, nos interesses coletivos, da comunidade, da sociedade como um 

todo, muitos acabam pensando nos seus próprios interesses, esquecendo-se de 

retribuir em contrapartida a remuneração que recebem pelos cofres públicos, 

sustentado pela sociedade como um todo, para atingimento dos objetivos da 

organização. Na atual conjuntura da administração pública brasileira, acredita-se que 

somente mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho do servidor 

público, prevista no inciso III, §1º, artigo 41, da Constituição Federal, na forma de 

lei complementar, bem como maior conscientização e empenho da alta gestão no 

sentido de buscar atingir os objetivos da organização, entregando assim o produto 

esperado pela sociedade”. 

 

e) Métricas e Monitoramento (12%): 

“Com relação à métrica, de fato a organização não possui um programa sistemático 

para rastrear medidas ou métricas relativas a operações de Gestão do Conhecimento 

(até porque a grade maioria dos respondentes não saberá dizer o que isto significa de 

fato). Mas há uso de indicadores financeiros para justificar estratégias ou mudanças 

de Gestão do Conhecimento na organização, embora a nomenclatura „Gestão do 

Conhecimento‟ não seja adequada. A organização efetivamente dá importância à 

informação (assim, não contabilizada ou contável) e conhecimento externo (também 

não contável ou contabilizável) para desenvolver ações preventivas ou fazer 

previsões, faz uso de retorno de seus parceiros para promover mudanças. Temos um 

processo de medição do desempenho dos servidores que pode não ser eficiente, mas 

é exigência legal”. 

 

“Não existe uma sistemática efetiva de medição dos ativos intelectuais, como 

também não há estratégias formais para monitorar, identificar e divulgar as melhores 
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práticas interna e externamente à instituição. Isso provavelmente se dá, sobretudo, 

pela inexistência de um programa formal de GC na instituição”. 

 

III - Elemento Sistemas 

a) Infraestrutura Tecnológica para a GC (11,4%): 

“O desempenho obtido pode ser um reflexo da falta de softwares que auxiliem na 

gestão do conhecimento e também de uma cultura institucional sobre o assunto no 

IFB. Proponho a instalação de softwares sobre o tema e tentativa de implantação de 

uma nova cultura institucional para utilização do programa e disseminação do 

conhecimento”. 

 

“No IFB temos a existência de diversos sistemas que não são integrados, 

dificultando o compartilhamento de melhores práticas; os sistemas voltados para o 

compartilhamento das melhores práticas e de suporte da GC ainda não são 

prioridade institucional; os servidores que gerenciam a infraestrutura tecnológica 

não têm capacitação em GC, o que restringe a capacidade de uso dessas tecnologias 

no uso do compartilhamento do conhecimento e das melhores práticas institucionais; 

a infraestrutura tecnológica hoje disponível não é devidamente explorada no sentido 

de permitir o compartilhamento e aplicação imediatos do conhecimento acessado. 

Nossa proposta é articular as unidades do IFB com o Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação para levantamento de necessidades, visando alinhar os 

sistemas utilizados”. 

 

b) Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento (32%): 

“Acredito que uma das causas prováveis deste resultado se deve ao fato de 

possuirmos alguns sistemas integrativos como SGI, SUAP e SigaAdm, além dos 

sistemas disponibilizados pelo MPOG (SIAFI, SIAPE) e das plataformas de internet, 

intranet e e-mail institucional que disponibilizam informações atualizadas e 

confiáveis a respeito de normativos, processos e documentos. A estabilidade da rede 

e qualidade dos instrumentos de TI também contribuem para este resultado. Mesmo 

com a avaliação positiva do tema, acredito que a infraestrutura encontra-se 

subutilizada e que uma das medidas a serem implementadas seria a implantação de 

políticas de comunicação, estabelecimento de normas e procedimentos, além de 

mapeamento do fluxo dos processos”. 

 

“A capacidade e infraestrutura existentes no IFB que permitem aos seus 

stakeholders acessarem e compartilharem os ativos intelectuais da organização nos 

seus sistemas ou com outras pessoas é alto, tendo em vista que a maioria dos 

processos de gestão e administrativos já se encontra informatizado, com alta 

receptividade e uso intensivo dessas tecnologias por parte dos servidores em suas 

rotinas. É preciso avançar, no entanto, no sentido de integrar essas ferramentas, de 

modo a que todo o conhecimento armazenado possa ser compartilhado e aplicado 

com maior eficiência, eficácia e efetividade”. 

 

c) Gestão de Conteúdo (21,2%): 

“Apesar da instituição não ter uma cultura formada em razão do pouco tempo de 

vida, as pessoas têm um desejo muito grande de obter resultados, isso faz com que 

busquem fontes internas e externas para subsidiar suas ações e alcançar as metas 

individuais, do setor e da Instituição. Que seja feito “investimento em capacitações, 

compartilhamento e interatividades das equipes e/ou setores, valorização dos 

servidores que estão envolvidos nas ações de GC para que estejam sempre 

motivados”. 

 

“Existem variadas ferramentas disponíveis para gerenciamento de conteúdo e 

informação tais como site, intranet, internet, sistemas (SGI, SUAPE, SIGADM, 
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SIAPEnet, SIAFI, SCDP. etc.), no entanto, se faz necessário o aprimoramento dos 

processos de integração dessas tecnologias, uma vez que a grande maioria não 

dialoga entre si, dificultando a gestão do conteúdo para fins de aplicação imediata, 

em consonância com os objetivos institucionais”. 

 

d) Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento (5,7%): 

“A instituição não tem uma infraestrutura formal de Gestão de conhecimento e a 

informal se resume a arquivos em diretórios construídos em tempos diferentes, por 

mãos diferentes, ou em arquivos departamentais, portanto, incipiente. Não é surpresa 

termos alcançado tão baixa avaliação. A nomenclatura „Gestão do Conhecimento‟ 

não é conhecida, nem utilizada, nem discutida. Não nos assusta, portanto, os baixos 

índices. Há gestão do conhecimento no IFB? Sim. Qual o nome desta gestão? Não 

existe. Existe um nível organizacional da informação que funciona, mas não 

sabemos sua eficiência. Também não fazemos ideia da quantidade de "lixo" 

expresso em MB em nossos arquivos! Poderia funcionar melhor, aumentando-se a 

gestão desta informação, na forma em que acontece”. 

 

“Sem dúvida que as leituras destes dados são em alguns pontos paradoxais e trazem 

lições importantes a serem tomadas. O IFB é uma instituição pública nova. Como tal 

ainda não tem a cultura de procedimentos instalada (logo falha ou atrasa no 

andamento de processos). Por outro lado, o IFB também não tem seu quadro de 

pessoal completo (logo as posições de liderança são ocupadas por quem está 

presente e não por quem lidera o processo). Estes dois elementos por si só levam a 

um conjunto de informações controversas e contraditórias que indicam o estado em 

que o IFB se encontra hoje. No caso geral de todas as informações obtidas, penso 

que pelo menos uma lição é clara: a comunicação interpessoal e institucional deve 

ser melhorada”. 

 

“A avaliação de baixo desempenho da Infraestrutura do Ambiente de Gestão 

também é procedente. De fato o IFB usa pouco as suas ferramentas de gestão da 

informação. A intranet é pouco mais que uma réplica da página do IFB na internet e 

os Sistemas de Gestão da Informação disponíveis não são usadas sequer pelos 

gestores que atribuem a seus subordinados a missão de acompanhar as informações 

de andamento de processo ali contidas, considerando que o IFB dispõe de 5 

ferramentas (Sistemas?) de acompanhamento de processos (Repositório de aulas e 

dúvidas para estudantes e professores; Boletim interno; Protocolo; Compras e 

Planejamento). Diria, uma vez mais, que a questão é de falta de informação da 

própria liderança, já que as poucas ferramentas disponíveis não são adequadamente 

usadas. Neste sentido, cabe ao IFB pensar quais as estratégias de comunicação 

interna devem ser usadas para motivar o uso das ferramentas disponíveis.” 

 

“Desconheço um Programa especifico da Gestão do Conhecimento na instituição, 

talvez a causa principal do baixo resultado seja a ausência do programa e de um 

planejamento de sua aplicação. Proponho que seja implantado o programa de Gestão 

de Conhecimento na Instituição para o conhecimento de muitos e seja adotada como 

ferramenta de trabalho para garantir que o conhecimento permaneça”. 

 

“As causas do baixo desempenho são: inexistência de um programa formal para o 

Instituto; os grupos que trabalham a Gestão do Conhecimento são células com um 

trabalho específico, que, na maioria das vezes não é compartilhado o resultado com 

a comunidade; as ações do Instituto para a Gestão do Conhecimento não são 

percebidas pela comunidade. Proponho um trabalho de sensibilização junto às 

pessoas que desenvolvem esse trabalho, para que seja dado o máximo de 

publicidade possível para esses trabalhos; divulgação periódica das ações de Gestão 

do Conhecimento desenvolvidas pelo Instituto, através do site institucional”. 

 

“O baixo resultado pode estar associado à falta de formalização de procedimentos 

em vários departamentos e/ou setores com relação à gestão do conhecimento no 

IFB. Alguns departamentos do IFB fazem a gestão do conhecimento de maneira 
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informal, entre equipes, sendo que, em alguns casos, se utilizam de manuais 

elaborados pela própria equipe, como procedimentos adotados através da rede para 

esse fim. Proponho algumas ações como capacitar os servidores, independente da 

função que ocupam, incentivando a disseminação do conhecimento dentro e fora dos 

setores”. 

 

“O próprio termo „Gestão do conhecimento‟ pode ter sido um dos motivos, visto que 

não é um termo usual em nossa instituição de ensino. Eu mesmo tive muitos 

problemas em responder alguns itens por não ter plena convicção do que estava 

sendo questionado; falta de propostas específicas para o desenvolvimento de ações 

relacionadas à gestão do conhecimento; falta de profissionais do ramo. Entendo a 

dificuldade de tal contratação, visto que o IFB é uma instituição de ensino e não de 

negócio. Não sei o quanto a análise dos dados é flexível, mas proponho que seja 

atribuído um maior peso às respostas das pessoas que participaram da(s) tarde(s) de 

capacitação do tema oferecido pela Nadja. Eu, por exemplo, como não consegui 

comparecer, atribuam uma menor pontuação às minhas respostas, já que não tinha 

plena convicção do que estava realmente sendo perguntado; proponho cursos de 

capacitação, inicialmente de curta duração, para sensibilizar os servidores da 

importância de estratégias de gestão do conhecimento; contratação de servidores 

como arquivologistas para auxiliar os campi na gestão do conhecimento. Sem a 

presença de tais profissionais, com a saída de pessoas de cargos de gestão, muita 

informação é perdida”. 

 

“A natureza, o desenho e a capacidade do programa de Gestão do Conhecimento, 

envolvendo pessoas, unidades e grupos na organização são baixos, uma vez que a 

instituição não possui, até o momento, um programa formal de Gestão do 

Conhecimento, apenas ações incipientes”. 

 

“Sabe-se que a comunicação eficiente é uma ferramenta muito importante em 

qualquer organização, além do que, a maior parte dos servidores não sabe da 

existência ou não de um Programa de Gestão do Conhecimento formal ou definido, 

nem da existência de grupos de pessoas que estejam envolvidos em atividades de 

Gestão do Conhecimento. A maneira de repassar as informações deverá ser 

aprimorada, visando uma comunicação eficiente e que de fato alcance o maior 

número possível de pessoas na organização”. 

 

De modo a facilitar a consulta das ações propostas e, ao mesmo tempo, nortear a 

tomada de decisão, elaboramos os Quadros 15, 16, e 17, onde essas ações foram distribuídas, 

a partir do nosso entendimento sobre prazos para que sejam executadas, em função das 

condições de infraestrutura, pessoal e tecnologia existentes no IFB. Tendo em vista que o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFB (BRASIL, 2014a) deverá ser 

consolidado no quinquênio 2014-2018, propusemos um marco temporal para o início das 

ações propostas pelos gestores respondentes, em conjunção com o cronograma de execução 

do referido Plano, na expectativa de que venham a integralizadas ao seu fluxo operacional.  

No curto prazo, agrupamos todas as atividades que não implicam em grandes 

investimentos da parte da instituição, inclusive sendo possível a sua implementação com os 

recursos atualmente disponíveis, até mesmo porque, algumas já estão em curso, necessitando 

tão somente de aperfeiçoamento e/ou explicitação. Por outro lado, as operações mais 
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complexas, inclusive por que exigem mudança de cultura organizacional, foram idealizadas 

para serem implementadas a partir de 2018 (longo prazo). 

Convém esclarecer, que a despeito da cronologia proposta, essas ações se projetam no 

tempo, ad continuum, na medida em que devem fazer parte da agenda permanente da 

instituição, pelo impacto estratégico e pela perspectiva holística que representam, integrando 

três dimensões interagentes e interdependentes, de vital importância para a Gestão do 

Conhecimento, quais sejam, Pessoas, Processos e Sistemas. (ANGELONI, 2003; FONSECA, 

2006; FONSECA; FRESNEDA, 2013). 

 
Quadro 15 – Ações propostas pelos gestores participantes desta pesquisa tendo em vista a melhoria do 

desempenho do IFB em gestão do conhecimento no curto prazo (2014-2015) 
 

 

AÇÕES PARA O CURTO PRAZO (2014 – 2015) 

1. Incentivo aos servidores para integrarem e disseminar o conhecimento, valorizando-se o que cada 

servidor tem de conhecimento agregado. 

2. Fomento à cultura de cada servidor estar sempre se reciclando, buscando novas ferramentas 

tecnológicas, e aprimorando seu desempenho, independente do cargo que ocupa. 

3. Realização de curso para melhor aproveitamento do tempo. 

4. Estabelecimento de prioridades que incluam uma parte do tempo para estudo. 

5. Realização de cursos de capacitação pagos pela instituição. 

6. Incentivo à participação em congressos e eventos de capacitação através de financiamento com diárias e 

passagens aos servidores. 

7. Realização de cursos de capacitação para docentes, de acordo com a necessidade do IFB e não apenas 

de acordo com as necessidades pessoais. 

8. Capacitação dos servidores, independente da função que ocupa, incentivando a disseminação do 

conhecimento dentro e fora dos setores. 

9. Organização mais sistemática e com antecedência os cursos de capacitação técnica, visto que a maioria 

que são ofertados não podem ser frequentados por causa de dificuldades com o horário de serviço que já 

está em andamento. 

10. Avaliação periódica de desempenho dos servidores da instituição. 

11. Maior conscientização e empenho da alta gestão no sentido de buscar atingir os objetivos da 

organização, entregando assim o produto esperado pela sociedade. 

12. Comprometimento institucionalizado dos gestores, com suas equipes de trabalho, no sentido de 

compartilharem conhecimento, para juntos atingirmos as metas institucionais, tornando a organização 

mais produtiva e efetiva. 

13. Instalação de softwares voltados para GC. 

14. Estabelecimento e padronização de rotinas (processos operacionais padronizados). 

15. Publicizar os fluxos, capacitar as pessoas para os seguirem e monitorar o uso. 

16. Conscientização para a importância da integração do conhecimento, divulgação ampla dos processos e 

obrigatoriedade de segui-los, sob pena de devolução dos mesmos, para que os processos estabelecidos 

sejam seguidos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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Quadro 16 – Ações propostas pelos gestores participantes desta pesquisa tendo em vista a melhoria do 

desempenho do IFB em gestão do conhecimento no médio prazo (2016-2017) 
 

 

AÇÕES PARA O MÉDIO PRAZO (2016 – 2017) 

1. Divulgação interna dos grupos que estão envolvidos em atividades de Gestão do Conhecimento, de 

modo a que alcance o maior número possível de pessoas na organização. 

2. Investimento em capacitações, compartilhamento e interatividades das equipes e/ou setores, valorização 

dos servidores que estão envolvidos nas ações de GC para que estejam sempre motivados. 

3. Realização de cursos de capacitação, inicialmente de curta duração, para sensibilizar os servidores da 

importância de estratégias de Gestão do Conhecimento. 

4. Sensibilização junto às pessoas que desenvolvem trabalho de GC, para que seja dado o máximo de 

publicidade possível para esses trabalhos.  

5. Aumento da quantidade de servidores. 

6. Ampliação das oportunidades de compartilhamento dos conhecimentos adquiridos, como também, que 

se coloquem internamente as pessoas detentoras de experiência e especialização em contato com outras 

para viabilizar a transferência do conhecimento. 

7. Criação de mecanismos para publicizar as melhores práticas de cada setor e possibilitar a troca entre 

eles. 

8. Divulgação periódica das ações de Gestão do Conhecimento desenvolvidas pelo Instituto, através do 

site institucional. 

9. Implantação de observatório de Comunidades de Prática e equipes do conhecimento. 

10. Ampliação e fortalecimento das Comunidades de Prática na instituição.  

11. Divulgação das ações desenvolvidas pelas Comunidades de Prática. 

12. Registro público e transparente das atividades desenvolvidas pelo setor através de instrumentos como 

atas, relatórios, prestação de contas, etc., para que as experiências adquiridas pelos servidores possam 

permanecer na instituição e subsidiar a tomada de decisões pelos futuros gestores. 

13. Adoção do método da externalização, que é a conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, para melhor aproveitamento da GC dentro da instituição, por meio de manuais, palestras 

internas, capacitações dos servidores, terceirizados e estagiários.  

14. Implantação de políticas de comunicação, estabelecimento de normas e procedimentos, além de 

mapeamento do fluxo dos processos. 

15. Aprimoramento dos processos de integração das tecnologias existentes, uma vez que a grande maioria 

não dialoga entre si, dificultando a gestão do conteúdo para fins de aplicação imediata, em consonância 

com os objetivos institucionais (SGI, SUAPE, SIGADM, SIAPEnet, SIAFI, SCDP). 

16. Integração das ferramentas tecnológicas, de modo a que todo o conhecimento armazenado possa ser 

compartilhado e aplicado com maior eficiência, eficácia e efetividade. 

17. Criação de instrumento que possibilite que os conhecimentos produzidos pelo Instituto retroalimentem a 

gestão e torne-se subsídio para a tomada de decisão. 

18. Definição de estratégias de comunicação interna para motivar o uso das ferramentas disponíveis. 

19. Melhoria da comunicação interpessoal e institucional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 
 

Quadro 17 – Ações propostas pelos gestores participantes desta pesquisa tendo em vista a melhoria do 

desempenho do IFB em Gestão do Conhecimento no longo prazo (2018 em diante) 
 

AÇÕES PARA O LONGO PRAZO (2018 em diante) 

1. Institucionalização do programa de GC, com destinação de uma dotação orçamentária exclusiva para 

este fim. 

2. Fomento de uma cultura institucional para implantação do programa de GC. 

3. Incorporação dos processos de GC aos processos de trabalho para garantir que o conhecimento 

permaneça 

4. Contratação de servidores como arquivologistas para auxiliar os campi na GC. Sem presença de tais 

profissionais, muita informação é perdida com a saída de pessoas de cargos de gestão. 

5. Implantação da política de gestão por competências. 

6. Inclusão da GC na agenda dos gestores, de modo que se consolide um princípio gerencial. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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Na intenção de contribuir mais efetivamente para que o IFB, no curto e médio prazos, 

possa reverter/reduzir suas fragilidades e lacunas de Gestão do Conhecimento, apresentadas 

neste estudo, entendeu-se ser importante aprofundar a análise das dimensões do conhecimento 

em que se constatou desempenho inferior ou restritivo, a partir das proposições feitas pelos 

gestores respondentes e sob o enfoque da literatura revisada.  

No que diz respeito à dimensão “Comunidades de Prática e Times do Conhecimento”, 

identificou-se, tanto na oficina de discussão presencial quanto nas contribuições enviadas 

eletronicamente, pelos gestores e equipe de suporte, que existe uma inadequação ou 

insuficiência na comunicação interna em torno das atividades e resultados gerados por essas 

comunidades em funcionamento na instituição. 

Outro aspecto considerado contraproducente pelos gestores que analisaram os 

resultados desta pesquisa, é que essas comunidades, muitas vezes se formam a partir de 

demandas vindas de cima para baixo, que nem sempre representam os interesses do grupo. 

Para Ipiranga, Amorim e Moreira (2006, p. 1), uma comunidade de prática “[...] pode ser 

definida como um grupo de pessoas que trabalham juntas, durante um dado período e que, por 

terem compartilhado práticas, também compartilham experiências, construindo um 

relacionamento informal em torno de um tópico ou assunto em particular”. 

No entendimento de Fleury e Fleury (2001, p. 32), as comunidades de prática “[...] 

propiciam a disseminação das ideias, propostas e novas soluções para os problemas”, na 

medida em que são formadas a partir da interação de pessoas de origem, formação ou 

experiência profissionais diferentes. Neste sentido, Senge et al. (2000) enfatizam que as 

equipes que melhor aprendem juntas, são as que desenvolvem o desejo coletivo de criar algo 

novo, em torno de uma situação que obrigue a solução de um problema, ou, que sejam 

movidas por uma disposição de estabelecer relacionamentos com outras equipes da 

organização. 

Nas ações a serem desenvolvidas para a consolidação e multiplicação das 

comunidades de prática no IFB, é importante considerar que essas, para que deem certo, 

devem ser autogeridas e auto-organizadas, principalmente por pessoas que estejam dispostas a 

se envolverem com atividades específicas, em busca de soluções de problemas, cabendo à 

organização o papel fundamental de motivar e apoiar o surgimento desses grupos, criando 

ambiente favorável ao seu desenvolvimento. (IPIRANGA; AMORIM; MOREIRA, 2006). 

Outro aspecto a ser considerado é que a identificação das necessidades de 

conhecimento precede o incentivo à criação de comunidades de prática. Só com o 

mapeamento dessas necessidades, torna-se possível às organizações encontrar as pessoas 



284 

 

certas, ou seja, que tenham “[...] dados, ferramentas, capacidades ou habilidades contribuintes 

com seu próprio aprendizado e o dos outros”, para o atendimento das necessidades de 

conhecimento identificadas. (SCHLESINGER et al., 2008). 

Imprescindível, portanto, que as lideranças do IFB, de forma planejada e sistemática, 

invistam em ações que deem suporte à criação e manutenção de vários grupos de criação e 

compartilhamento do conhecimento, para resolução de problemas ou consolidação de seus 

objetivos organizacionais, dentro de sua área de atuação, bem como relacionem e identifique, 

a natureza e efetividade dessas comunidades, promovendo a ampla divulgação interna de suas 

práticas.   

Para auxiliar nesse processo, extraímos algumas perguntas do Questionário OKA que 

podem nortear os gestores nas discussões iniciais em torno desse assunto, a saber: 1) A 

organização possui Comunidades de Prática? 2) Que tipos e quantas Comunidades de Prática 

distintas e identificáveis a organização possui? 3) Como são criadas? 4) Quais os principais 

resultados gerados pelas Comunidades de Prática na instituição? 

No que diz respeito à dimensão “Infraestrutura Tecnológica para a Gestão do 

Conhecimento”, relacionou-se o desempenho razoável (mediano) à problemas tais como: falta 

de softwares que auxiliem na gestão do conhecimento; desintegração dos sistemas existentes 

na instituição; servidores que gerenciam a infraestrutura tecnológica não terem treinamento 

em GC, o que restringe a capacidade de uso dessas tecnologias no uso do compartilhamento 

do conhecimento e das melhores práticas institucionais; infraestrutura tecnológica disponível 

não é devidamente explorada no sentido de permitir o compartilhamento e aplicação 

imediatos do conhecimento acessado. 

Na atual era do conhecimento, Stewart (2002) enfatiza que toda organização, de 

qualquer natureza, terá que fazer uso intensivo da informação e do conhecimento como 

principais ativos de sobrevivência, e da tecnologia da informação como instrumento gerencial 

para ampliar o alcance e acelerar a velocidade de transferência desses recursos em seus 

ambientes. A despeito dos seres humanos serem os principais agentes de transformação na 

atual complexidade das organizações, [...] não se pode prescindir de um instrumental 

tecnológico e tampouco de uma infraestrutura que subsidiem e organizem a atuação humana 

nas empresas”. (ANGELONI, 2003, p. 79). 

Para Davenport e Prusak (2003, p. 187), em termos mais simples, esse conjunto de 

tecnologias voltadas para a computação e comunicação, “[...] significa ter um computador 

interligado em rede em cada mesa de trabalho, [...] para facilitar o intercâmbio de documentos 

por toda a organização”. Por sua vez, para Angeloni (2003, p. 155), a tecnologia “[...] é 
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definida como os recursos de hardware e software que apoiam a tomada de decisão e o 

gerenciamento de informações e conhecimento, considerando os indivíduos que participam 

ativamente desses processos”. 

Constatou-se, portanto, que existe uma estreita relação entre a Gestão do 

Conhecimento e a infraestrutura tecnológica, visto que esta se torna imprescindível para o 

desenvolvimento das quatro dimensões do conhecimento (criação, armazenagem, 

disseminação e aplicação), na medida em que pode ser utilizada como espaço de publicação 

do conhecimento explícito, como suporte à comunicação organizacional, e facilitadora do 

acesso e da recuperação da informação, fortalecendo a integração das pessoas na organização 

e o cumprimento de trabalhos cooperativos. (CHOO, 2003). 

No contexto da administração pública, contudo, constata-se que o estilo de governança 

na gestão de dados, informação e conhecimento é predominantemente feudal, tendo em vista 

que cada departamento busca conjugar esforços e maximizar benefícios apenas para sua área 

de atuação, de certa forma desconectado das necessidades do resto da organização, 

comprometendo a sinergia em prol de resultados e oportunidades compartilhados. (WEILL; 

ROSS, 2004). 

Por se tratar de uma organização em que o conhecimento é o principal insumo e, ao 

mesmo tempo, o mais importante produto de sua atividade, o IFB deverá incluir em sua 

agenda de prioridades estratégicas, a adoção planejada e ordenada de mecanismos que lhe 

permitam aumentar sua competência na gestão desse recurso vital ao cumprimento de sua 

missão. Nesse contexto, uma ação importante é a adequação de sua Infraestrutura Tecnológica 

ao gerenciamento formal e explícito dos processos de criação, armazenagem, recuperação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento em seu ambiente organizacional, de modo a 

viabilizar, de forma criativa, a realização de projetos e soluções alternativas até então não 

realizadas. (ANGELONI, 2003). 

Importante que sejam consideradas, como ponto de partida à tomada de decisão, as 

análises e sugestões feitas pelos gestores participantes deste diagnóstico da GC, em relação a 

atual condição de sua Infraestrutura Tecnológica, tendo em vista o suporte ao gerenciamento 

do conhecimento acumulado e em desenvolvimento na instituição. A partir da conjunção dos 

atores-chave para as mudanças e melhorias a serem feitas, de modo a aumentar a capacidade 

da infraestrutura tecnológica hoje existente na instituição, para sustentação do fluxo e dos 

processos de conhecimento, sugerimos que se discuta e se reavalie, entre outros aspectos, se o 

IFB possui um Sistema de Gestão do Conhecimento adequado às suas necessidades 
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organizacionais e se este se encontra integrado ao fluxo de trabalho ou processos da 

organização, com vista a criar novos conhecimentos. 

Com relação às “Métricas e Monitoramento da Gestão do Conhecimento”, concluiu-

se, na análise qualitativa dos resultados, que o IFB, a despeito de compreender efetivamente a 

importância dos seus ativos intangíveis para o cumprimento de sua missão e tomada de 

decisões, não possui um programa ou ferramentas específicas para medir esses recursos e nem 

suas operações de Gestão do Conhecimento, como também não adota estratégias formais para 

monitorar, identificar e divulgar as melhores práticas dentro e fora da instituição, valendo-se 

mais, usualmente, do retorno de seus usuários e parceiros para promover mudanças. 

Entre os estudiosos do assunto, é indiscutível o entendimento de que o uso das 

métricas para diagnosticar os ativos intangíveis tem como objetivo fornecer aos gestores as 

informações de que precisam para monitorarem o desenvolvimento desses recursos, tomar 

decisões sobre Gestão do Conhecimento, e adotar medidas corretivas, quando necessário, não 

obstante, serem raras as organizações que façam uso de estratégias de medição e 

monitoramento para esse fim. (SVEIBY, 1998; PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002; 

KANKANHALLI; TAN, 2005). 

É certo que a decisão por formalizar suas iniciativas de Gestão do Conhecimento ou 

até mesmo avançar para a composição e implementação de um Programa de Gestão do 

Conhecimento, exigirá em sequência, do IFB, que adote indicadores e instrumentos para 

medir e avaliar, periodicamente, a efetividade da GC na instituição, de modo a identificar se a 

criação, armazenagem, disseminação e aplicação do conhecimento estão ocorrendo em 

consonância com sua missão e objetivos estratégicos, e contribuindo para o aumento da 

confiança e da satisfação dos cidadãos, usuários de seus serviços. Nesse sentido, os dirigentes 

da instituição deverão ampliar o tempo em torno de debates e outras ações que possibilitem a 

compreensão de qual seja a capacidade da instituição para identificar, avaliar e aperfeiçoar 

sua operação interna e o desempenho de suas pessoas, de maneira sustentável, envolvendo o 

maior número possível de interessados nos processos decisórios. 

Por fim, Confiança, o resultado obtido pelo IFB em relação à “Infraestrutura do 

Ambiente para a Gestão do Conhecimento” existente na instituição, visando o 

aperfeiçoamento e fomento das iniciativas formais e informais de GC, o qual, dentre as 14 

dimensões do conhecimento avaliadas, apresentou o menor potencial de desempenho, 

equivalente a 5,7%, num sistema de medição em que os resultados ideais estão estabelecidos 

acima de 20%.  
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No entendimento dos participantes da análise qualitativa, esse resultado já era 

esperado, tendo em vista a Gestão do Conhecimento ser ainda um tema desconhecido ou 

inusitado para muitos gestores e servidores, apesar de lidarem informalmente com os 

processos de GC na realização de suas atividades. Dentre as prováveis causas para o 

desempenho inferior do IFB em GC, apresentadas pelos envolvidos nesta pesquisa, 

destacamos: a GC é trabalhada em grupos específicos, cujos resultados, na maioria das vezes, 

não são compartilhados na organização como um todo; as ações institucionais voltadas para a 

GC, não são percebidas pela comunidade; falta padronização e explicitação de procedimentos 

em vários departamentos e/ou setores com relação à GC; não existem propostas específicas 

para o desenvolvimento de ações relacionadas à GC. 

Outro aspecto ressaltado na oficina de discussões foi que, não obstante a GC seja vista 

como estratégica pela alta gestão do IFB, até então não há um propósito formal e declarado de 

institucionalizá-la, no curto prazo, sendo aspectos restritivos a essa decisão, as inúmeras 

demandas de gestão decorrentes de sua recém criação e a cultura organizacional ora instalada. 

Hurtado (2012) entende que as instituições de ensino superior, face o importante papel que 

desempenham no desenvolvimento social e econômico dos países, estão compelidas a 

implementarem ações que utilizem o conhecimento para fomento da inovação e da melhoria 

dos serviços educacionais, utilizando-se, para isto, das práticas da Gestão do Conhecimento. 

Se analisado isoladamente, ou seja, a partir tão somente do contexto da instituição 

investigada, tal conjuntura poderia se revelar preocupante, por se tratar o IFB de uma 

instituição cuja missão se fundamenta na inovação, produção e disseminação de 

conhecimentos, visando à formação cidadã e o desenvolvimento sustentável. A missão por si 

só, já exigiria de seus dirigentes, uma atenção cuidadosa e planejada em relação ao papel e ao 

tratamento a ser dado à inovação e aos processos de produção, armazenamento, disseminação 

e aplicação de conhecimento, desde o nascedouro da instituição, tendo-se em mente que tais 

iniciativas são fortemente sustentadas e potencializadas pelos pressupostos e mecanismos da 

GC. 

No entanto, quando analisamos a situação da Gestão do Conhecimento nas 

organizações públicas brasileiras, notadamente as de ensino, constata-se que o IFB não é uma 

exceção a excelência instalada, pelo contrário, inclui-se como mais uma entre a grande 

maioria das instituições nas quais a GC não se constitui uma prática prioritária, ou ao menos, 

difundida. Apesar do volume incipiente de pesquisas com foco na situação da Gestão do 

Conhecimento nos Institutos Federais de Educação, identificamos alguns trabalhos 
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interessantes, desenvolvidos nessas instituições, que corroboram os resultados obtidos no IFB, 

por meio deste diagnóstico institucional da GC. 

Em seu estudo sobre a GC em Instituições de Ensino Superior e Tecnológico, com 

foco no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Silva (2010, p. 

130) concluiu que a GC não é uma atividade corrente na instituição investigada, a despeito de 

confirmada a “[...] importância da GC nos processos de difusão e compartilhamento de 

conhecimentos e na tomada de decisões em todos os níveis”. No contexto do seu trabalho, o 

autor identificou ainda, que “[...] o principal motivo pelo qual a GC não é uma prática 

difundida é a cultura das organizações [...]”, “[...] ponto central do qual tudo se irradia e a 

tudo influencia”. (SILVA, 2010, p. 130). 

Por sua vez, Batista (2006) avaliou a situação da implantação de práticas de GC, 

especialmente nas áreas de administração e de planejamento de 45 Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), dentre as quais inclusos, à época, os Centros Federais de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), do Maranhão (CEFET/MA) e o do Paraná 

(CEFET/PR), hoje transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Esse pesquisador constatou que, na grande maioria dessas IFES, não há “[...] nem explicitação 

nem formalização da gestão do conhecimento”. (BATISTA, 2006, p. 49). 

Entre outras conclusões extraídas desse trabalho, destacou-se, em função da 

similaridade com o macro ambiente do IFB:  

 

[...] i) GC não é uma prioridade para a maioria das áreas administrativa e de 

planejamento das Ifes; ii) a percepção da importância da GC é maior entre os 

dirigentes; iii) há pouca disseminação da estratégia de GC na instituição; iv) para a 

maioria das tais áreas das Ifes, GC é um conceito abstrato, discutido apenas por 

pequenos grupos informais [...]; [...] iv) as iniciativas de GC são mais utilizadas nas 

áreas de informática, nos centros de documentação e informação/biblioteca e em 

recursos humanos e a alta diretoria foi a principal responsável pela introdução da 

GC na organização”. (BATISTA, 2006, p. 49).  

 

Em estudo mais recente, realizado no Instituto Federal do Maranhão (IFMA), junto a 

100 gestores e 228 técnicos-administrativos da instituição, Lima (2013) averiguou que as 

práticas de Gestão do Conhecimento na referida instituição são incipientes e isoladas, e que só 

agora, a temática começa a ser discutida mais efetivamente na instituição. No entendimento 

dessa autora, para que se crie um ambiente propício aos processos de Gestão do 

Conhecimento na instituição avaliada, é necessário que gestores e servidores “[...] percebam a 

importância da gestão do conhecimento para o sucesso da instituição [...]” (LIMA, 2013, p. 

111). Para tanto, à semelhança do que foi afirmado pelos gestores do IFB, a autora considera 
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que será preciso, dentre outras medidas: “[...] mudança na cultura organizacional; utilização 

de meios para divulgar e resgatar a participação de todos os envolvidos nas ações 

implementadas pela instituição e descentralização da tomada de decisão”. (LIMA, 2013, p. 

111). 

Na contramão desse cenário, encontramos o caso do Campus Mossoró, vinculado ao 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), no qual se constatou, em pesquisa realizada 

envolvendo o universo de seus servidores, “[...] que as políticas adotadas por essa instituição 

estão bem definidas estrategicamente, bem como suas práticas [...]”, no que concerne à 

Gestão do Conhecimento. (OLIVEIRA, 2010, p. 141). Algumas limitações, no entanto, foram 

reveladas nesse estudo, conforme sua autora, e que também estão presentes no contexto do 

IFB e demais institutos aqui mencionados, dentre elas “[...] o desconhecimento dos termos 

técnicos que envolvem as práticas de GC, principalmente por parte dos servidores; e o 

envolvimento de toda a comunidade no processo de discussão de GC”. (OLIVEIRA, 2010, p. 

144). 

Ainda em função dos resultados obtidos, Oliveira (2010) concluiu que: 

 

[...] as práticas de gestão do conhecimento, mesmo bem planejadas e disseminadas 

nas organizações, só agregam valor e geram resultados eficientes no ambiente 

organizacional quando definidas de forma clara e objetiva em toda a organização, 

através de seus ativos intangíveis, sua infraestrutura e seus recursos tecnológicos. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 144). 

 

Percebe-se a consonância desse entendimento com as proposições feitas pelos gestores 

do IFB, na medida em que sugerem, dentre as alternativas para reversão do baixo desempenho 

da instituição em Gestão do Conhecimento, que se realize um trabalho de sensibilização 

interna em relação à importância da GC, e que seja dada visibilidade e publicidade às ações 

desenvolvidas nessa área, formais e informais, de modo a alcançar o maior número possível 

de servidores. 

Nesse circunscrito universo dos Institutos Federais que têm avançado em integrar os 

processos de Gestão do Conhecimento ao seu modelo de gestão, destacamos também, o 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), e o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF-

Sertão). Estes institutos, além de definirem e explicitar em documentos formais, a política de 

gestão dos seus ativos intangíveis, incorporaram a GC à sua estrutura orgânica. 

No caso do IFSC, foi criada a Diretoria de Gestão do Conhecimento, vinculada à sua 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, e posicionada em nível estratégico, para que 

pudesse interagir com as diferentes atividades provenientes da gestão de processos, pessoas e 
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tecnologia. O IF Sertão-PE, por sua vez, constituiu a Coordenação de Gestão do 

Conhecimento em nível tático, sob o gerenciamento da Diretoria de Planejamento.  

Segundo Zapelini et al. (2008) o desafio da implantação da Gestão do Conhecimento 

no IFSC, foi fruto de um processo democrático, que possibilitou a participação e o 

envolvimento de todos os servidores da instituição. O que se buscou, na visão dos autores, foi 

tornar a instituição mais eficiente e mais transparente na prestação de seus serviços, como 

também, mais responsável em sua tomada de decisões e respectivas ações.  

No caminho para a elevação do seu desempenho e nível de preparação na gestão 

adequada e sistemática de seus ativos de conhecimento, é imprescindível que os gestores do 

IFB estejam preparados para as diferentes barreiras que certamente hão de enfrentar. A 

literatura revisada provém os administradores de informações quanto às principais barreiras 

existentes à implantação da Gestão do Conhecimento, de igual modo, oferece diretrizes para 

seu enfrentamento e contenção, cabendo a esses, amoldá-las à sua realidade organizacional. 

Sob o enfoque de Stanford-Smith et al.(2000), identificou-se três tipos de barreiras que 

são comuns a todas as organização, sendo elas: barreiras tecnológicas, barreiras da 

organização e barreiras humanas. Esses obstáculos são oriundos exatamente da estrutura que 

sustenta as organizações, quais sejam, tecnologia, infraestrutura e pessoas, conforme 

Angeloni (2003), e sistemas, processos e pessoas, sob a ótica de Fonseca (2006), as quais 

foram adotadas neste estudo, como campos de investigação da Gestão do Conhecimento. 

No contexto das barreiras tecnológicas se inserem a indisponibilidade tecnológica e os 

sistemas legados que ocorrem pelo fato dos sistemas voltados para o gerenciamento do 

conhecimento ainda estarem em processo de desenvolvimento e amadurecimento, trazendo 

duas grandes dificuldades aos gestores, sendo elas: decidirem que software irá funcionar mais 

adequadamente em sua organização, e como conectar, de forma interoperacional, os diversos 

sistemas dos diferentes setores funcionais (STANFORD-SMITH et al., 2000). Dentre as 

barreiras da organização previstas por esses autores (2000), destacamos as que dizem respeito 

ao contexto do IFB, quais sejam: definição de domínio da informação; distância dos meios de 

comunicação; cultura organizacional; recursos; e empregados (servidores). 

A definição de domínio da informação pressupõe que um sistema de gerenciamento do 

conhecimento só se torna útil se puder ser usado em áreas da informação e do conhecimento 

que realmente sejam críticos à instituição. No caso do IFB, enquanto instituição de ensino faz-

se necessária a identificação das necessidades relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão, 

aprendizagem e a outras áreas associadas, que permitirão a definição dos processos de 

manipulação do conhecimento. (STANFORD-SMITH et al., 2000). 
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Para Nonaka e Takeuchi (1997), um dos meios mais eficientes de compartilhamento 

do conhecimento é a comunicação face a face. No entanto, a distribuição geográfica dos 

membros de uma organização, pode dificultar esse processo, ocasionando a distância dos 

meios de comunicação, como no caso do IFB, cujos servidores estão distribuídos na Reitoria e 

em 10 Campi distintamente localizados.  

Como já identificado neste e em outros estudos aqui apresentados, a cultura 

organizacional, quando não propícia aos processos de criação, captura, armazenagem, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, pode se tornar um sério fator impeditivo à 

implementação da Gestão do Conhecimento nas organizações, uma vez que os valores se 

ligam às ações. Dada à complexidade crescente dos processos de negócios, a Gestão do 

Conhecimento só pode ser plenamente implementada quando tecnologias adequadas estão 

disponíveis. No entanto, dentre os muitos fatores dos quais o sucesso da GC depende, o mais 

importante é a gestão eficiente de pessoas e da cultura dentro da organização. (FILEMON; 

URIARTE, 2008). 

Organizações onde prevalece uma cultura flexível e empreendedora, que possibilita 

reorientações estratégicas, adesão à mudança, atenção ao meio ambiente e valorização de seus 

colaboradores, tornam-se territórios férteis à aprendizagem organizacional e à Gestão do 

Conhecimento. Nesse sentido, Angeloni (2003, p.1) afirma que: 

 

O ambiente organizacional exerce grande influência nas atitudes e nas ações dos 

indivíduos nele inseridos, daí que as organizações do conhecimento precisarão 

adotar uma infraestrutura flexível e holística, fortalecida por um estilo gerencial 

participativo, propícia à gestão do conhecimento. (ANGELONI, 2003, p.1). 

 

Quanto aos recursos, estes podem constituir-se num obstáculo, na medida em que não 

sejam suficientes ao gerenciamento dos processos de conhecimento. Se uma organização 

deseja incorporar a Gestão do Conhecimento aos seus processos organizacionais, deverá 

planejar e providenciar os meios, tais como orçamento e tecnologias destinados a esse fim 

(STANFORD-SMITH et al., 2000). Orçamento e tecnologias, no entanto, tornam-se 

precários, caso a organização não disponha de pessoas devidamente preparadas para a gestão 

sustentável do conhecimento, uma vez que o agente humano é o grande “[...] artífice criador 

do conhecimento, tornando-se imprescindível a integração dos vários níveis de conhecimento 

e de expressão, a ação coordenada de todos os indivíduos e o desenvolvimento de suas 

habilidades”. (ANGELONI, 2003, XXI). 
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Neste mesmo entendimento, Schlesinger et al. (2008) afirmam que a criação e partilha 

do conhecimento não são garantidos apenas pela existência de tecnologias, espaços reais e/ou 

virtuais para esse fim. As organizações, especialmente as públicas, precisam investir, 

prioritariamente, em estimularem e comprometer as suas pessoas a participarem ativamente 

dos processos de gestão e dos projetos que propiciem o desenvolvimento de suas capacidades, 

habilidades e competências, em consonância com os princípios e valores da organização, de 

modo a mitigarem as barreiras ou as dificuldades que tenham, em ensinar ou aprender. Dentre 

as barreiras à Gestão do Conhecimento que podem advir do comportamento das pessoas nas 

organizações, segundo Stanford-Smith et al. (2000), destacou-se, em função da pertinência 

aos propósitos deste estudo:  

1) Confiança. As pessoas precisam confiar na informação ou conhecimento que estão 

recebendo na organização, para que venham a fazer uso deles, como também, se não 

confiarem nas demais pessoas ao seu redor, resistirão ao compartilhamento de seus 

conhecimentos. Neste sentido, Argyris (1992) entende que a confiança que deve existir nas 

organizações é a que ele chamou de “confiança operacional”, a qual permite aos seus 

membros agirem espontaneamente, de modo a complementar as ações dos outros, 

identificando como o papel dos integrantes de uma equipe interfere em outras equipes. 

2) Medo de exploração. Este medo impede que as pessoas compartilhem 

conhecimento com outros indivíduos, se julgarem que não receberão algo em troca. 

3)Diferenças entre departamentos. Os conflitos organizacionais sejam de gestão, 

operacionais ou relacionais, surgem muitas vezes, em função das diferenças existentes no 

modo como os departamentos trabalham e interagem no ambiente de trabalho. 

4) Necessidade de recompensa. As pessoas sentem necessidade de serem 

recompensadas pelo know-how repassado para as organizações, as quais deverão, segundo 

Angeloni (2008), estimularem e recompensar a aprendizagem e o conhecimento dela 

resultante, de forma organizada e sistemática. Vale ressaltar que um dos aspectos medidos 

pelo Método OKA é o grau das políticas adotadas pela organização para recompensar e 

favorecer atividades de criação e transferência de conhecimento. 

Capuano (2008), considerando o contexto da Administração Pública, ressalta que em 

função de sua natureza e especificidades de gestão, as organizações públicas que quiserem 

fundamentar suas práticas na informação e no conhecimento, deverão encontrar alternativas 

para superar a alta rotatividade que normalmente existe no seu nível político-estratégico, 

dificultando a continuidade para projetos de longo prazo. 
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Esse autor (2008) destaca ainda, que no Brasil, os projetos de modernização nos 

órgãos públicos em geral, costumam dar mais ênfase aos investimentos em TIC, e não em 

informação e conhecimento e, mesmo assim, a arquitetura de informação, de grande parte das 

organizações governamentais, ainda é caótica. No que diz respeito às pessoas, Capuano 

(2008, p.27) afirma que, apesar de “[...] existirem ilhas de excelência no serviço público e 

funcionários dispersos nas organizações públicas com alta qualificação técnica e de gestão 

[...]”, as políticas de capacitação de pessoal costumam ser “[...] periféricas e inefetivas”, e 

geralmente, não são priorizadas pelos governos.  

Em sua tese de doutorado em que propõe diretrizes para a institucionalização da 

Gestão do Conhecimento na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

brasileira, Lino (2013) identificou a partir de entrevista feita a 17 gestores de diferentes 

órgãos públicos, vários fatores internos ou organizacionais que podem interferir no processo 

de implantação da GC em instituições da esfera governamental. Todos esses elementos 

coadunam-se e corroboram as barreiras até então apresentadas, dentre os quais destacamos: 

 

[...] Rotatividade dos servidores / alteração de prioridades, divergências culturais 

entre organizações que fazem parte de uma mesma política de governo [...]; ausência 

de uma [...] Liderança comprometida com os objetivos do Programa de Gestão do 

Conhecimento [...]. (LINO, 2013, p. 131-132). 

 

Para Pires e Macêdo (2006, p. 100), o desenho organizacional público, na realidade 

brasileira, normalmente apresenta “[...] estruturas altamente estáveis, que resistem de forma 

generalizada a mudanças de procedimentos e implantação de novas tecnologias [...]”.  

Conforme estes autores, os projetos voltados para mudanças e melhorias dessa realidade, 

devem englobar, necessariamente, a abordagem de aspectos estruturais e normativos, tendo 

como foco os profissionais que atuam nesse segmento, “[...], pois só por meio das pessoas se 

transforma uma sociedade”. (PIRES; MACÊDO, 2006, p. 101). 

Identificou-se na literatura, outros estudos realizados pelo Método OKA, cujas 

iniciativas sugeridas com o objetivo de melhor gerir o conhecimento organizacional, são 

análogas às propostas apresentadas ao IFB, pelos seus gestores da alta e média gestão, 

participantes desta pesquisa, o que corrobora a relevância e a pertinência dessas proposições. 

Entre esses estudos, destacou-se o realizado por Papa et al. (2009),no qual propõem 

dez iniciativas a serem executadas, com base nos resultados obtidos e na literatura, tendo em 

vista a consolidação da Gestão do Conhecimento na organização diagnosticada. Essas 

iniciativas são apresentadas no Quadro 18, das quais destacamos nove, tendo em vista a 
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especificidade de uma delas à realidade da empresa avaliada. Em conjunto com as iniciativas, 

relacionou-se as dimensões do conhecimento que por elas serão beneficiadas. 

 

Quadro 18 – Iniciativas para uma melhor gestão do conhecimento organizacional segundo Papa et al. (2009) 
 

 

INICIATIVAS DIMENSÕES INFLUENCIADAS 

1. Desenvolvimento de um Programa de Gestão do Conhecimento 

alinhado com o planejamento estratégico institucional, apoiado 

pela alta direção e com ampla divulgação a todos os 

colaboradores da empresa. 

Programa de Gestão do 

Conhecimento, Cultura e Incentivos, 

Liderança e Estratégias e 

Alinhamento. 

2. Estruturação de um comitê gestor do conhecimento com o 

objetivo de coordenar, priorizar e fomentar as ações de Gestão 

do Conhecimento dentro da organização. 

Cultura e Incentivos, Liderança e 

Estratégias e Alinhamento. 

3. Identificação de segmentos de conhecimento importantes para a 

organização, incentivo e promoção à formação de comunidades 

de prática para esses segmentos. 

Comunidades de Pratica e Equipes de 

Conhecimento, Compartilhamento do 

Conhecimento e Aprendizado. 

4. Investimento em treinamentos, capacitação, workshops e cursos, 

para desenvolver a aprendizagem individual e organizacional, 

prioritariamente para o nível gerencial e lideres de processo de 

negócios. 

Compartilhamento do Conhecimento, 

Aprendizado. 

5. Melhoria da gestão do capital intelectual e de inovação 

(capacidade de implementar a inovação), por meio de registros 

de patentes e de propriedade intelectual, incentivos à pesquisa e 

ao desenvolvimento, e concursos com premiações para 

estimular geração, registro, compartilhamento e transferência do 

conhecimento. 

Identificação e Criação do 

Conhecimento. 

6. Identificação dos especialistas e suas competências da 

organização, e disponibilizar quem é quem para uso interno. 

Aprendizado, Comunidades de Pratica 

e Equipes de Conhecimento, 

Identificação e Criação do 

Conhecimento. 

7. Registro das melhores práticas, provendo mecanismos de 

valorização e disseminação das mesmas, ressaltando os 

aspectos criativos e inovadores da gestão e discutindo as lições 

aprendidas, reutilizando os sucessos obtidos e repensando os 

erros identificados. 

Fluxo do Conhecimento, Tecnologia e 

Métricas e Monitoramento. 

8. Criação de um portal corporativo, implantando uma plataforma 

que integre pessoas, sistemas, serviços e conteúdo corporativo, 

em ambiente único, integrado e personalizado, e que facilite o 

mapeamento, disseminação e compartilhamento de 

conhecimentos. 

Fluxo do Conhecimento, 

Compartilhamento do Conhecimento, 

Infraestrutura de Acesso ao 

Conhecimento e Conteúdo do 

Conhecimento. 

9. Uso da gestão eletrônica de documentos para automatizar o 

controle de documentos por todo o seu ciclo de vida, por meio 

de funções para guardar, categorizar (visando à temporalidade e 

segurança), navegar, buscar e controlar os acessos. 

Fluxo do Conhecimento, 

Compartilhamento do Conhecimento, 

Infraestrutura de Acesso ao 

Conhecimento e Conteúdo do 

Conhecimento. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Papa et al. (2009). 

 

Encontramos em Schlesinger et al. (2008), um resumo interessante sobre o que é 

requerido das organizações públicas, determinadas a institucionalizarem os processos de 

criação, armazenagem, disseminação e aplicação do conhecimento. Para esses autores (2008), 

um Programa de Gestão do Conhecimento pressupõe que a organização esteja preparada e 

sensibilizada, dentre outros aspectos, para: realizar mudança na sua estrutura, filosofia e 
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cultura; alinhar contexto, estratégia e estrutura; criar espaços reais e virtuais para a troca de 

conhecimentos; e incentivar a implementação ou consolidação de comunidades de prática. 

Corroborando esses pressupostos, Davenport e Prusak (2003, p. 184) enfatizam alguns 

fatores contributivos para o sucesso de um projeto de Gestão do Conhecimento, dos quais 

destacamos: “[...] uma cultura orientada para o conhecimento; infraestrutura técnica e 

organizacional; apoio da alta gerência [...]; [...] clareza de visão e linguagem [...]; [...] 

múltiplos canais para a transferência do conhecimento”. 

Em um estudo recente, Silveira (2011), apresentou várias diretrizes para ajudarem as 

organizações a mitigarem barreiras à implementação da Gestão do Conhecimento. Essa autora 

(2011) identificou na literatura 12 tipos de barreiras, dentre as quais estão as propostas por 

Stanford-Smith et al. (2000), apresentadas nesta pesquisa, o que ratifica o impacto desses 

obstáculos sobre os processos do conhecimento, desse modo, tornando-se imperativo para os 

gestores, mitigá-los/eliminá-los no processo de institucionalização da Gestão do 

Conhecimento. Sendo a nossa intenção explorar as diretrizes propostas, apenas citaremos as 

barreiras da Gestão do Conhecimento apresentadas por Silveira (2011), sendo elas: 

 

[...] Barreiras tecnológicas, Barreiras da organização, Barreiras humanas, Barreira 

quanto à motivação ao compartilhamento do conhecimento, Barreira quanto ao 

impacto da transferência de conhecimento forçado/solicitado, Barreira quanto ao 

impacto da estrutura organizacional sobre o conhecimento, Barreira quanto ao 

impacto de uma abordagem codificada no compartilhamento do conhecimento, 

Barreiras da fonte do conhecimento, Barreiras do contexto do fluxo do 

conhecimento (barreiras contextuais), Barreiras do contexto organizacional 

(mecanismos insuficientes). (SILVEIRA, 2011, p. 165). 

 

Dentre as diretrizes apresentadas por essa autora (2011.), com base nas barreiras 

identificadas na empresa diagnosticada, selecionou-se as que mais se adequam à realidade do 

IFB, ressaltando-se que várias dentre elas, são correlatas às proposições feitas pelos gestores 

da instituição, participantes deste estudo.  

Optou-se também, conforme Quadros 19, 20 e 21, por relacionar-se essas diretrizes, 

não em função das barreiras que se propõem a eliminar, mas em função de uma ordem 

cronológica em que podem ser implementadas, ou seja, curto, médio ou longo prazo, em 

função de ser pré-requisito a outra diretriz, ou pela maior ou menor complexidade de 

operacionalização, mantendo-se assim, a mesma estrutura adotada para a sistematização das 

soluções oferecidas ao IFB, pelos seus gestores, respondentes desta pesquisa. Convém 

ressaltar que a terminologia utilizada por Silveira (2011), foi adequada à realidade de uma 

instituição pública de ensino, na composição dos quadros a seguir. 
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Quadro 19 – Diretrizes para redução/mitigação de barreiras à gestão do conhecimento no curto prazo 

construídas a partir de Silveira (2011) 
 

DIRETRIZES PARA O CURTO PRAZO (2014 – 2015) 

1. Desenvolver uma visão clara do que a organização quer mudar e em que direção quer evoluir. 

2. Descobrir como a instituição está tratando a Gestão do Conhecimento para definir ações corretivas. 

3. Conhecer as várias perspectivas dos servidores com relação à GC. 

4. Desenvolver uma criteriosa análise ambiental que permita verificar as variáveis desejáveis e 

indesejáveis à GC 

5. Verificar se as condições mínimas exigidas estão sendo atendidas pela organização para a implantação 

de um Programa de Gestão do Conhecimento (PGC). 

6. Desenvolver reuniões sistemáticas com a finalidade de esclarecer os fundamentos e benefícios da GC, 

efetuando o registro sistemático de resultados/dificuldades e soluções. 

7. Disseminar a ideias de que os benefícios trazidos pela GC serão favoráveis para a organização, como 

também para os seus servidores, sendo eles os elementos-chave para o processo. 

8. Abordar o assunto de forma ampla, prestando esclarecimento aos servidores quanto a GC, assim como 

abranger todas as questões organizacionais que envolvem o contexto. 

9. Fazer com que os servidores possam perceber a GC como um resultado contínuo voltado a otimizar os 

objetivos e as estratégias da organização. 

10. Verificar como a informação está sendo codificada e disponibilizada para as diversas Pró-Reitoras e 

Campi a fim de se coordenar as ações em prol da GC. 

11. Identificar as falhas existentes nos processos de comunicação da instituição para corrigir eventuais 

problemas. 

12. Fornecer canais de comunicação amplos para melhoria do clima organizacional. 

13. Intensificar as ações de valorização e reconhecimento do servidor para que ele possa reter seu 

conhecimento na organização. 

14. Encorajar e recompensar o compartilhamento do conhecimento para que as pessoas não se sintam 

exploradas. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), a partir de Silveira (2011, p. 165-173). 

 

Quadro 20 – Diretrizes para redução/mitigação de barreiras à gestão do conhecimento no médio prazo 

construídas a partir de Silveira (2011) 
 
 

DIRETRIZES PARA O MÉDIO PRAZO (2016 – 2017) 

1. Definir a estratégia a ser utilizada e a metodologia de implantação tendo como parâmetro o Planejamento 

Estratégico e o Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição. 

2. Rever suas práticas de Gestão do Conhecimento visando alinhá-las aos objetivos fins da instituição. 

3. Analisar a cultura e o clima organizacional vigentes para propor e realizar as mudanças que forem 

possíveis objetivando atender aos critérios de implantação da GC. 

4. Criar estratégias de motivação, comunicação, colaboração e envolvimento para o fortalecimento da 

cultura organizacional em prol da GC. 

5. Averiguar quais processos tem impacto maior na instituição para garantir a GC. 

6. Verificar a necessidade de se desenvolver e/ou redesenhar os processos para facilitar a criação, 

armazenamento, transferência e aplicação do conhecimento para consolidar a GC. 

7. Planejar medidas que gerenciem a utilização de tecnologias (groupware, data warehouse, softwares de 

espaços virtuais colaborativos; workflow; FAQs, etc.) que suportem os processos de GC. 

8. Adotar estratégias que combatam as resistências à GC com a finalidade de estimular a criatividade, 

promover o treinamento necessário dos servidores e o incentivo ao uso dos sistemas de captação do 

conhecimento, de forma que eles se sintam dispostos e disponíveis para compartilhar seu conhecimento. 

9. Manter um banco de conhecimentos acessível a todos os servidores, contendo soluções, propostas, 

metodologias, dificuldades, enfim, dúvidas que possam clarificar o entendimento acerca da disseminação 

do conhecimento e sua gestão, mantendo-o atualizado e abastecido. 

10. Articular a GC com as diferentes áreas da instituição aproveitando a experiência dos servidores para 

transformar conhecimento tácito em conhecimento organizacional. 

11. Difundir e utilizar mais a e-learning na instituição para consolidar a GC. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), com base em Silveira (2011, p. 165-173). 
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Quadro 21 – Diretrizes para redução/mitigação de barreiras à gestão do conhecimento no longo prazo 

construídas a partir de Silveira (2011) 
 

DIRETRIZES PARA O LONGO PRAZO (2018 em diante) 

1. Definir medidas quantitativas e qualitativas para avaliar as iniciativas de GC. 

2. Criar mecanismos de cunho jurídico e administrativo para proteger a propriedade do conhecimento da 

instituição. 

3. Criar uma estrutura organizacional que favoreça os processos de criação, armazenamento, transferência e 

aplicação do conhecimento. 

4. Disponibilizar recursos financeiros, tecnológicos, pessoas, entre outros, visando à implantação do PGC. 

5. Constituir uma equipe ou comitê formado por servidores qualificados, oriundos das áreas de Pessoas, 

Processos e Sistemas, e que possuam conhecimentos em GC, para conduzirem internamente, o processo 

de implantação do PGC. 

6. Dar início a um programa de GC com um programa piloto. 

7. Implantar um PGC sistêmico (para toda a organização), com base nos resultados do programa piloto. 

Fonte: Adaptado pela autora (2014), com base em Silveira (2011, p. 165-173). 

 

Dada a especificidade do estudo, voltado prioritariamente para a realidade das 

instituições de ensino que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, entendeu-se ser de vital importância o compartilhamento das seis diretrizes 

construídas por Lino (2013), a partir da percepção de gestores e especialistas em GC obtida 

em longas e abrangentes entrevistas, visando contribuir com a implementação da GC nos 

Institutos Federais de Educação. 

Como forma de facilitar a compreensão sobre a conjuntura que envolve a 

implementação da GC em Instituição Pública de Ensino Superior, especificamente os 

Institutos Federais, essa autora (2013) elaborou um framework, conforme Figura 23, onde se 

pode ver o conjunto das seis diretrizes, sendo elas: 1) Ambiente externo; 2) Ambiente interno; 

3) Pilares da GC; 4) Etapas de GC; 5) Sistemas de GC; e 6) Aprendizagem organizacional, 

estabelecidas sobre os interesses e necessidades do cidadão e da sociedade. 
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Figura 23 – Framework de gestão do conhecimento para Institutos Federais segundo Lino (2013) 
 

 

 
Fonte: Adaptada pela autora (2014), com base em Lino (2013, p. 179). 

 

As informações essenciais sobre as seis diretrizes propostas por Lino (2013) foram 

sistematizadas em um quadro específico, estruturado a partir dos elementos básicos que 

compõe cada diretriz, o contexto que a envolve e as ações esperadas em cada uma delas. Por 

questões de normatização, dividimos as seis diretrizes em dois quadros de igual arcabouço, 

onde o Quadro 22 é integrado pelas diretrizes: 1 (Ambiente Externo), 2 (Ambiente Interno) e 

3 (Pilares da GC), e o Quadro 23 compõe-se das diretrizes: 4 (Etapas da GC), 5 (Sistemas de 

GC) e 6 (Pilares da GC). 
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Quadro 22 – Diretrizes para implementação da gestão do conhecimento em Institutos Federais, com base no 

ambiente externo, ambiente interno e pilares da GC segundo Lino (2013) 
 
 

Diretriz 1 – Ambiente Externo 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

O ambiente político, o 

legal (governamental), 

o econômico e o 

social. 

Os IFs estão vinculados e subordinados 

ao Ministério da Educação, como as 

universidades federais e outras 

organizações de educação federal, sujeito 

a mesma legislação. 

Por outro lado há legislação específica 

para tratar somente das questões que 

dizem respeito à Rede Federal de 

Educação Profissional, além do controle 

e acompanhamento pelo cidadão e 

sociedade. 

Os serviços públicos, responsabilidade 

da administração pública, são ofertados 

e disponibilizados a sociedade. 

Assim, o êxito de um projeto de GC 

depende do conhecimento sobre e a 

partir do ambiente, ou seja, do cidadão 

e sociedade e que retornará para a 

coletividade, na forma de serviços 

públicos. 

Diretriz 2 – Ambiente Interno 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

Pessoas, liderança, 

tecnologia e processos 

(Outras questões 

relacionadas ao 

ambiente interno 

derivadas dos 

elementos básicos são 

a gestão, os sistemas 

de compartilhamento, 

a motivação e 

cultura.). 

As variáveis internas ou institucionais, 

explicam o comportamento da instituição 

e estão relacionadas aos fatores como 

doutrina, estrutura interna, liderança, 

programa e recursos. A administração 

pública tão acostumada com regulamento 

e normas e o “faça-se cumprir”, deve 

passar a se preocupar com a estimulação 

e criação de um ambiente favorável para 

a geração, transferência, retenção e a 

aplicação do conhecimento em rede, haja 

vista seu tamanho, estrutura, legislação e 

os princípios a que está submetida à 

administração pública, que podem ser 

melhorados com a implementação de um 

projeto de GC. 

Essa diretriz requer, tanto externa 

quanto internamente, alto grau de 

comprometimento das pessoas, que 

devem ser recompensadas e ter 

reconhecido o esforço em compartilhar 

conhecimento, como contribuição a 

geração de inovação para a sociedade. 

Necessário se faz evidenciar os 

benefícios percebidos, antes, durante e 

depois do projeto de GC, como a 

aprendizagem organizacional. As 

pessoas nas IES públicas precisam 

conhecer a aplicar práticas da gestão da 

informação e negócios; desenvolver 

programas de capacitação em diversas 
áreas gerenciais e especificamente em GC. 

Diretriz 3 – Pilares da GC 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

Liderança, tecnologia, 

pessoas e processos. 

A liderança desempenha papel 

indispensável à implementação da GC, 

evidenciando-se o comprometimento 

para o seu sucesso, a partir do 

envolvimento e apoio da alta 

administração com a implementação da 

GG em organizações públicas. A 

tecnologia, a partir de suas ferramentas e 

técnicas, traz às organizações em geral e 

a GC em particular, a possibilidade de 

ampliação e aceleração da criação, 

armazenagem, uso e compartilhamento 

do conhecimento. As pessoas assumem 

uma importância sem igual, pois o 

conhecimento está nas pessoas e a partir 

delas flui na organização, possibilitando 

que seja inovadora e alcance valor e 

sucesso. Organizações que mantêm seus 

processos bem definidos, organizados e 

em execução, terão mais facilidade de 

estruturar processos de GC. As  

Cabe à liderança, além de manter alto o 

comprometimento e motivação em 

relação à GC, garantir e viabilizar os 

recursos necessários a consolidação da 

proposta de GC; aquisição e utilização 

dos aplicativos e ferramentas 

tecnológicas, que podem contribuir 

com a GC, entre eles: mecanismos de 

busca, repositório institucional, 

internet, intranet, extranet, portal 

corporativo, comunidades de prática, 

redes de conhecimento e melhores 

práticas; as pessoas devem ser 

sensibilizadas para a GC, 

especialmente numa organização 

pública de educação superior, que tem 

um modo tradicional de ser; 

aproveitamento do conhecimento 

acumulado pelos servidores de formas 

inovadoras na preparação, treinamento 

e ambientação de novos servidores,  
 

(continua)
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Quadro 22 – Diretrizes para implementação da gestão do conhecimento em Institutos Federais, com base no 

ambiente externo, ambiente interno e pilares da GC segundo Lino (2013) (conclusão) 
 

Diretriz 3 – Pilares da GC 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

 

organizações públicas em particular, em 

função de suas características, têm na 

normatização de processos, uma 

constante adequação às prerrogativas 

legais, pois tudo na administração 

pública somente pode ser realizado se 

previsto em Lei. 

tanto mediados pela tecnologia, como 

por pessoas, como o mentoring e 

coaching, por exemplo; adoção de 

alguns processos ligados a GC que 

auxiliam a identificação, criação, 

armazenagem, disseminação e 

aplicação do conhecimento, tais como: 

fóruns (presenciais e virtuais), listas de 

discussão, comunidades de prática, 

educação corporativa, melhores 

práticas, benchmarking, memória 

organizacional, lições aprendidas, 

banco de conhecimentos, sistemas de 

inteligência organizacional, auditoria 

do conhecimento, banco de 

competências organizacionais, e de 

competências individuais, e gestão do 

capital intelectual. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), a partir de Lino (2013, p. 180-188). 

 

Quadro 23 – Diretrizes para implementação da gestão do conhecimento em Institutos Federais com base nas 

etapas e sistemas de GC e aprendizagem organizacional segundo Lino (2013) 
 

 

Diretriz 4 – Etapas da GC 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

As etapas têm por 

objetivo auxiliar o 

processo de tomada de 

decisão em favor da GC, 

bem como direcionar a 

ação (prática, tarefa) dos 

gestores públicos na 

implementação da GC em 

IFs. 

O desafio da desburocratização 

estatal, a erradicação da síndrome de 

estabilidade funcional e a criação de 

líderes organizacionais podem ser 

mecanismos de mudança cultural na 

administração pública capazes de 

operar na mudança do modelo 

burocrático para o modelo baseado na 

gestão do conhecimento. 

Etapa 1: Definir a estratégia de GC; 

Etapa 2: Construir a equipe de GC; 

Etapa 3: Comprometer as pessoas para 

GC; Etapa 4: Estabelecer fontes para 

os repositórios organizacionais; Etapa 

5: Selecionar ferramentas de 

informação e plataforma tecnológica; 

Etapa 6: Definir o líder da implantação 

da GC; Etapa 7: Recompensar e 

motivar funcionários para compartilhar 

conhecimento e implementar a GC; 

Etapa 8: Definir o projeto piloto de 

GC; Etapa 9: Desenvolver a 

comunicação da GC; Etapa 10: Montar 

equipes de especialistas; Etapa 11: 

Mudar a cultura organizacional para 

GC; Etapa 12: Avaliar os ricos da GC; 

Etapa 13: Recompensar a contribuição 

para o capital intelectual; Etapa 14: 

Divulgar a história de sucesso da GC. 

Diretriz 5 – Sistemas de GC 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

Trata da visão sistêmica 

dos processos de GC, 

feedback 

(retroalimentação),  

A gestão por processo é uma forte 

aliada da GC, pois estabelece que os 

processos devam ser orientados com 

base nos requisitos do cliente. No 

caso de organizações públicas fica 

Aproveitamento de ideias coletivas e 

insights do ecossistema; incentivar o 

empreendedorismo; desenvolver novas 

ofertas baseadas na comunidade e em 

rede; ativação de uma melhor 

(continua) 

 

 



301 

 

Quadro 23 – Diretrizes para implementação da gestão do conhecimento em Institutos Federais com base nas 

etapas e sistemas de GC e aprendizagem organizacional segundo Lino (2013) (conclusão) 
 

Diretriz 5 – Sistemas de GC 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

representados por: 

cidadão e sociedade; 

objetivos; ciclo de GC; 

resultados e, 

considerando que estradas 

e saídas estão alicerçadas 

nas demandas sociais, 

identificadas em 

colaboração com os 

cidadãos e sociedade, para 

definir os processos de 

GC dos IFs. 

evidente que os requisitos dos 

clientes se referem às demandas da 

sociedade e dos cidadãos. A diretriz, 

portanto, tem por função evidenciar 

que tudo aquilo que é 

realizado e que não é demandado pelo 

cidadão ou da sociedade não tem 

valor agregado ao processo. A 

verificação dos resultados alcançados, 

tanto qualitativa, quanto 

quantitativamente, são necessárias a 

qualquer tipo de organização, quer 

pública ou privada. Feedback, retorno 

ou realimentação refere-se a um 

mecanismo de controle e de 

verificação do sistema de GC, assim, 

durante os ciclos de GC se observa e 

analisa os processos e resultados, para 

correção e melhoria do sistema 

concepção de ofertas de produtos e 

serviços; melhorar a colaboração, 

coordenação e cooperação entre 

organização e seus stakeholders 

(cidadão e sociedade); fazer a tomada 

de decisão mais inteligente; expandir o 

"ecossistema" de partes interessadas e, 

portanto, o valor potencial de criação 

do conhecimento. No sistema de GC 

pensado para os IF, sendo uma 

organização pública não se poderia 

deixar de falar em resultados, porém 

esses, diferentemente da esfera 

privada, estão relacionados com a 

agregação de valor, numa perspectiva 

mais ampla, pois se referem ao 

conjunto da coletividade administrada 

pelo Estado. Assim, pensar nas 

métricas de GC parece ser essencial 

numa proposta de diretriz, haja vista 

que os recursos provem do conjunto da 

população, que espera ver retribuídos 

na forma de bens, produtos e serviços 

de qualidade. 

Diretriz 6 – Aprendizagem Organizacional 

Elementos Básicos Contexto Ações esperadas 

À medida que se gerencia 

o conhecimento 

individual e o grupal, é 

possível ocorrer a 

aprendizagem 

organizacional, que se 

registrada, contribui com 

a construção da memória 

organizacional e assim 

poderá ser útil à 

organização. 

A GC contribui para a aprendizagem 

e memória organizacional, pois 

permite à organização realizar 

mudanças estrutural e cultural, 

melhorar processos, de forma criativa 

e inovativa, bem como de forma mais 

célere e assertiva, no enfrentamento 

de mudanças internas ou externas. 

Implantação de redes colaborativas, 

parcerias, encontros regionais, e uso de 

TICs para buscar maior agilidade, 

eficiência e democratização das ações, 

tanto nas questões ligadas à gestão, 

como ao ensino, pesquisa e extensão. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), a partir de Lino (2013, p. 189-205). 

 

Convém ressaltar que, embora a administração pública apresente muito mais barreiras 

ao processo de mudança em sua estrutura, cultura e filosofia, é possível ao IFB iniciar essa 

jornada da implementação de um Programa de Gestão do Conhecimento, pelas propostas 

executáveis no curto prazo, oferecidas por seus gestores da alta e média gestão, participantes 

deste estudo, considerando no processo, os procedimentos e diretrizes complementares da 

literatura, apresentadas neste estudo. 

Quanto à definição propriamente dita de um Modelo ou Programa de Gestão do 

Conhecimento, Batista (2012) defende, amparado pela revisão da teoria, que as organizações 

públicas devem adotar um modelo genérico de GC adequado ao segmento, em vez de copiar 
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modelos do setor privado, sobretudo porque o diferente contexto organizacional pertinente a 

esses segmentos, incluindo os valores e os fins, alteram a implementação da estratégia de GC.  

Esse autor (2012) propõe algumas características que distinguem o setor público do 

setor privado, e justificam a adesão a um modelo próprio. Dentre essas características chama-

se a atenção para: o público-alvo das organizações públicas são os cidadãos-usuários, 

servidores, governos, sindicatos, enquanto as privadas são responsáveis, principalmente, por 

assegurar o retorno do investimento feito pelos seus acionistas; no setor privado, a 

sobrevivência das organizações depende em serem cada vez mais competitivas, enquanto o 

desafio das públicas não é a competição, mas aumentar a efetividade na prestação dos seus 

serviços e no uso do conhecimento; as empresas privadas buscam implementar a GC visando 

ao lucro, ao crescimento, à produtividade; a administração pública, por sua vez, “[...] busca 

principalmente qualidade, eficiência, efetividade social e desenvolvimento econômico e 

social”. (BATISTA, 2012, p. 17). Sendo esta autora concordante com os motivos e 

pressupostos acima, fizemos uma descrição ampla do Modelo de Gestão do Conhecimento 

para a Administração Pública Brasileira proposto por Batista (2012), no item 2.7.3 do 

Capítulo 2 deste estudo, referente à Fundamentação Teórica, ressaltando-se, no entanto, que 

não exime as organizações interessadas no assunto, da leitura do documento original. 

 

4.1.3 Fases 11 e 12 – Apresentação Conclusiva dos Resultados e Elaboração do Relatório 

Final 

 

Uma vez conclusa a etapa de apresentação e análise dos resultados, visando o 

levantamento de propostas para solução das lacunas de GC identificadas no IFB, elaborou-se 

um relatório preliminar, contendo os resultados da análise qualitativa, as sugestões e 

propostas colhidas na oficina de discussão e por via eletrônica, junto aos gestores envolvidos 

na pesquisa. O aludido relatório foi entregue por esta autora, em versão física, ao Colégio de 

Dirigentes do IFB, integrado pelo Reitor, Pró-Reitores e Diretores sistêmicos, no dia 30 de 

abril de 2014, ressaltando-se que, de igual modo, foi encaminhado eletronicamente a todos 

participantes da pesquisa. O trabalho final, que corresponde a esta dissertação, será repassado 

eletronicamente para todos os participantes da pesquisa, após a sua aprovação junto à 

UFPB/MPGOA. Ressalta-se que essas atividades englobam as Fases 11 e 12 da metodologia 

de aplicação do Método OKA, de Camões (2010). 

Abordaremos em seguida, no quinto e último capítulo deste trabalho, as conclusões 

extraídas com base na interpretação dos dados levantados. Nesse capítulo, procurou-se fazer 
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uma reflexão final sobre as contribuições gerais e específicas deste estudo, ressaltando-se o 

alcance e as consequências dos resultados obtidos, à luz das questões que se propôs 

investigar, e dos procedimentos metodológicos adotados no processo investigativo. Além do 

que, são evidenciadas algumas limitações experenciadas ao longo do desenvolvimento desta 

pesquisa, bem como se apresentam sugestões e recomendações para estudos futuros, 

relacionadas ao tema explorado. (MARCONI; LAKATOS, 2003; GIL, 2008). 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

“O conhecimento é um processo de 

"armazenamento" de "informação" sobre o mundo 

ambiente e que o processo de viver é, portanto um 

conhecer como "adaptar-se" a este mundo 

adquirindo mais e mais informação sobre sua 

natureza”. 

(Maturana e Varela) 

 

As conclusões do presente trabalho buscam estabelecer relação entre os resultados 

obtidos com a investigação e os objetivos geral e específicos propostos, a partir das 

considerações pessoais da pesquisadora. Averiguou-se, inicialmente, o cumprimento do 

objetivo geral, para em seguida, analisar-se o alcance dos objetivos específicos, na ordem em 

que foram propostos neste estudo. Ainda neste capítulo, descreveu-se as limitações da 

pesquisa, oferecendo-se sugestões para futuros trabalhos. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa partiu do princípio que toda organização, de alguma forma, gerencia o 

conhecimento, e mesmo não conhecendo ou utilizando o termo “gestão do conhecimento”, 

executam processos que podem ser classificados como práticas de Gestão do Conhecimento. 

Conforme constatou-se em revisão da literatura, dificilmente uma organização, pública ou 

privada, obterá êxito na implantação de um projeto de GC, sem realizar um diagnóstico 

quantitativo e qualitativo que lhe permita compreender sua real capacidade para gerenciar 

seus ativos intangíveis, identificando quais recursos de conhecimento são utilizados e quais 

precisam ser desenvolvidos e/ou aprimorados. 

Diante disso, definiu-se como objetivo geral desta pesquisa, diagnosticar o nível de 

preparação atual do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) 

em Gestão do Conhecimento, a partir dos elementos e dimensões do conhecimento e do 

sistema de quantificação adotados pelo método OKA. O objetivo geral foi plenamente 

alcançado, considerando-se a literatura revisada e os resultados finais deste estudo, os quais 

permitiram concluir que o IFB apresenta um desempenho mediano em Gestão do 

Conhecimento, tendo em vista que a média global de desempenho, construída a partir dos 
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resultados obtidos nos elementos Pessoas, Processos e Sistemas, contemplados pelo Método 

OKA, foi de 18,8%, consoante os indicadores de desempenho propostos por Fonseca (2006) e 

de Papa et al. (2009). 

Entre os principais motivos ensejadores desse resultado, destacou-se que, não obstante 

a GC seja vista como estratégica pela alta gestão do IFB, até então não há um propósito 

formal e declarado de institucionalizá-la no curto prazo, sendo aspectos restritivos à essa 

decisão, as inúmeras demandas de gestão decorrentes de sua recém criação e a cultura 

organizacional ora instalada. 

Ao longo do processo investigativo, buscou-se resposta para a indagação que norteou 

o curso da pesquisa, sendo ela: Qual a capacidade e/ou nível de preparação atual do IFB em 

Gestão do Conhecimento, considerando-se os elementos e dimensões do conhecimento e o 

sistema de quantificação inerentes ao Método OKA? A partir da questão-problema, 

constituiu-se o primeiro objetivo específico deste estudo, qual seja, identificar a situação 

atual da Gestão do Conhecimento no IFB, segundo a percepção dos seus gestores da alta e 

média administração, utilizando-se a metodologia de aplicação do método OKA proposta por 

Camões (2010). 

Em atendimento a este objetivo específico, utilizou-se como ferramenta de avaliação, 

nesta pesquisa, o método Organizational Knowledge Assessment – OKA, desenvolvido pelo 

Banco Mundial e adotado para diagnóstico da Gestão do Conhecimento por inúmeras 

organizações brasileiras, públicas e privadas, inclusive Instituições Federais de Ensino 

Superior. (FONSECA, 2006; FONSECA; FRESNEDA, 2013).A coleta de dados foi realizada 

pela aplicação individual do Questionário OKA, junto a 22 gestores do IFB, sendo 10 da alta 

administração e 12 da média gestão. Para aplicação do Método OKA adotou-se a metodologia 

proposta por Camões (2010), e utilizou-se o software SysOKA exe. 1.0 para o processamento 

dos dados e geração dos resultados.  

O segundo objetivo específico consistiu em analisar as dimensões do conhecimento 

incorporadas pelo método OKA que representam pontos fortes ou lacunas a serem 

melhoradas nas práticas organizacionais da instituição. Os resultados que comprovam o 

cumprimento integral desse objetivo, encontram-se plenamente enunciados no Capítulo 4 

deste estudo, concernente à Análise e Interpretação dos Dados. 

Constatou-se, sob a perspectiva dos 22 gestores entrevistados, que as principais forças 

do IFB em Gestão do Conhecimento estão em: 

1. Conhecimento e Aprendizagem (Pessoas), cujo desempenho institucional foi 

considerado muito alto (32,5%). Essa dimensão retrata a capacidade da instituição 
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para formar e desenvolver pessoas por meio de atividades voltadas ao 

aprimoramento do conhecimento, bem como contratar e reter profissionais 

altamente qualificados. 

2. Liderança e Estratégia (Processos), tendo sido o desempenho considerado alto 

(28,4%), principalmente porque, na concepção dos respondentes, os líderes da 

organização adotam e executam o conhecimento como um princípio gerencial. 

3. Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento (Sistemas), em relação a qual obteve 

um conceito de desempenho equivalente a muito alto (32%). Essa dimensão refere-

se à capacidade da infraestrutura tecnológica existente na instituição para permitir 

que os públicos de seu interesse (servidores, usuários, parceiros, fornecedores, 

governo, etc.), acessem e compartilhem os ativos intelectuais armazenados nos 

seus sistemas, ou com as suas pessoas. 

Quanto às lacunas e fragilidades a serem revertidas nas práticas organizacionais de GC 

na instituição, constatou-se que o IFB foi considerado vulnerável ou deficitário no que diz 

respeito a: 

1. Comunidades de Prática e Times do Conhecimento (Pessoas), sendo o seu 

desempenho reputado como inferior (baixo), correspondendo a 9,3%.  

2. Infraestrutura Tecnológica para a GC (Sistemas), na qual o desempenho foi 

cogitado como razoável (mediano), equivalente a 11,4%. 

3. Métricas e Monitoramento da Gestão do Conhecimento (Processos), cujo 

desempenho também foi considerado razoável (mediano), com percentual de 12%. 

4. Infraestrutura do Ambiente da Gestão do Conhecimento (Sistemas), dimensão 

dentre as 14 avaliadas, em que o IFB obteve o menor percentual de desempenho, 

atingindo apenas 5,7%, numa escala onde os resultados ideais estão posicionados 

acima de 20%, podendo chegar à 50%. 

Considerando-se a forma como atualmente a instituição dá suporte e fomenta a criação 

de comunidades de prática e equipes do conhecimento, constatou-se, tanto na oficina de 

discussão presencial quanto nas contribuições enviadas eletronicamente pelos gestores e 

equipe de suporte, que existe uma inadequação ou insuficiência na comunicação interna em 

torno das atividades e resultados gerados por essas comunidades em funcionamento na 

instituição. Outro aspecto reputado como contraproducente pelos gestores respondentes, é que 

essas comunidades muitas vezes se formam a partir de demandas vindas de cima para baixo, 

que nem sempre representam os interesses do grupo.  
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Em relação à sua Infraestrutura Tecnológica para a GC, os gestores avaliadores 

concluíram que o resultado restrito advém de fatores tais como: falta de softwares que 

auxiliem na gestão do conhecimento; desintegração dos sistemas existentes na instituição; 

servidores que gerenciam a infraestrutura tecnológica não serem treinados em GC, o que 

restringe a capacidade de uso dessas tecnologias no uso do compartilhamento do 

conhecimento e das melhores práticas institucionais; infraestrutura tecnológica disponível não 

é devidamente explorada, no sentido de permitir o compartilhamento e aplicação imediatos do 

conhecimento acessado. 

No que diz respeito à capacidade do IFB em Métricas e Monitoramento da Gestão do 

Conhecimento, concluiu-se, na análise qualitativa dos resultados, que o IFB, a despeito de 

compreender efetivamente a importância dos seus ativos intangíveis para o cumprimento de 

sua missão e tomada de decisões, não possui um programa ou ferramentas específicas para 

medir esses recursos e nem suas operações de Gestão do Conhecimento, como também não há 

estratégias formais para monitorar, identificar e divulgar as melhores práticas dentro e fora da 

instituição, valendo-se mais, do retorno de seus usuários e parceiros para promover mudanças. 

Quanto ao baixo desempenho obtido em Infraestrutura do Ambiente da Gestão do 

Conhecimento, no entendimento dos participantes esse resultado já era esperado, tendo em 

vista o seguinte contexto organizacional: a Gestão do Conhecimento ainda é um tema 

desconhecido ou inusitado para muitos gestores e servidores do IFB; a GC é trabalhada em 

grupos específicos, cujos resultados, na maioria das vezes, não são compartilhados na 

organização como um todo; faltam padronização e explicitação de procedimentos em vários 

departamentos e/ou setores com relação a GC; as ações institucionais voltadas para a GC não 

são percebidas pela comunidade, por falta de comunicação adequada. 

Em função do IFB não ter implantado ainda um Programa de Gestão do 

Conhecimento, concorrendo assim, para um alto grau de informalidade dos processos de GC, 

concluiu-se que um dos maiores prejuízos sofridos, é que devido a alta rotatividade de pessoal 

existente na instituição, sobretudo em função da oportunidade de realização de vários 

concursos em Brasília, muito do conhecimento gerado termina indo com o servidor que sai da 

instituição, tendo em vista a falta de formalização dos processos de captura e armazenamento 

do conhecimento.  

O terceiro objetivo específico deste estudo, atingido satisfatoriamente, diz respeito ao 

interesse da pesquisadora em comparar qualitativamente a avaliação feita pela alta e média 

gestão sobre a Gestão do Conhecimento no IFB. Os resultados amplos deste objetivo também 

encontram-se descritos no Capítulo 4 deste estudo. Na análise comparativa dos resultados 
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obtidos pelo IFB, a partir do enfoque distinto dos gestores da alta e média gestão, verificou-se 

que em 57% das dimensões do conhecimento avaliadas, esses gestores atribuíram conceitos 

de desempenho convergentes, revelando que existe uma concordância aceitável entre esses 

níveis hierárquicos, em relação à situação da Gestão do Conhecimento ora presente no IFB. 

Convém ressaltar que entre os aspectos avaliados na dimensão “Compartilhamento do 

Conhecimento”, inclui-se a qualidade da comunicação entre a alta administração e o corpo 

gerencial da instituição. Uma vez que nos resultados globais do IFB nessa dimensão, 

verificou-se um desempenho mediano (14,8%), deduziu-se que muito ainda pode ser feito 

para melhorar e alinhar a comunicação entre os diferentes níveis gerenciais, sendo 

responsabilidade da alta gerência favorecer a arquitetura relacional e estrutural que sirva de 

suporte a essa interação. 

Em cumprimento ao quarto objetivo específico deste estudo, qual seja, sugerir ações 

que auxiliassem a instituição na minimização/superação das suas deficiências/fragilidades 

em Gestão do Conhecimento, com base nos resultados obtidos, diferentes propostas para 

execução no curto, médio e longo prazo foram apresentadas, a partir da revisão da literatura e 

das contribuições/sugestões dos gestores da alta e média administração do IFB, participantes 

desta pesquisa, em consonância com o contexto de uma organização federal de ensino 

superior. As referidas sugestões/contribuições encontram-se descritas no item 4.1.2, do 

Capítulo 4 deste estudo.  

No que refere-se ao quinto e último objetivo específico qual seja o de propor modelos 

de Plano de Gestão do Conhecimento, adequados às organizações públicas, a partir da 

literatura revisada, tendo em vista uma futura institucionalização da Gestão do 

Conhecimento no âmbito do IFB, o mesmo foi plenamente atingido na medida em que 

apresentou-se, de forma detalhada, no item 2.7.3 do Capítulo 2 deste estudo, dois modelos 

atualmente adotados para a implementação da Gestão do Conhecimento nas organizações 

públicas brasileiras, sendo eles: o proposto pelo Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento 

e Informação Estratégica (CT-GCIE), vinculado ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico 

(CEGE), conforme Fresneda et al. (2009); e o modelo configurado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), a partir de Batista (2012). 

Quanto à definição propriamente dita de um Modelo ou Programa de Gestão do 

Conhecimento, Batista (2012) defende que as organizações públicas devem adotar um modelo 

genérico de GC adequado ao segmento, em vez de copiar modelos do setor privado, sobretudo 

porque o diferente contexto organizacional pertinente a esses segmentos, incluindo os valores 

e os fins, alteram a implementação da estratégia de GC. Importante também ressaltar, que a 
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implantação de um Programa de Gestão do Conhecimento pressupõe que a organização esteja 

preparada e sensibilizada, dentre outros aspectos, para: realizar mudança na sua estrutura, 

filosofia e cultura; alinhar contexto, estratégia e estrutura; criar espaços reais e virtuais para a 

troca de conhecimentos; e incentivar a implementação ou consolidação de comunidades de 

prática. (SCHLESINGER et al., 2008). 

Muito embora a Administração Pública apresente mais barreiras ao processo de 

mudança em sua estrutura, cultura e filosofia, é possível ao IFB iniciar sua jornada de 

implementação de um Programa de Gestão do Conhecimento, pelas propostas executáveis no 

curto prazo, oferecidas por seus gestores da alta e média gestão, participantes desta pesquisa, 

considerando no processo, os procedimentos e diretrizes complementares apresentadas pela 

literatura e analisadas neste estudo. 

Além da receptividade e interesse demonstrados pelos seus gestores em relação à 

temática e à realização da pesquisa, constatou-se que a instituição, a despeito das suas 

fragilidades de gestão, inerentes ao fato de contar apenas com cinco anos de existência, detém 

potencialidades e recursos concretos, sejam em pessoas, infraestrutura e tecnologias, para uma 

futura implantação de um Programa de Gestão do Conhecimento. Por conseguinte, deve 

avançar da aprendizagem adaptativa, que a leva tão somente a se ajustar ao que está em volta, 

pela administração dos sintomas, e não da busca das causas efetivas dos problemas, para a 

aprendizagem generativa, que oportuniza a percepção das causas sistêmicas das disfunções 

internas, bem como o aumento da capacidade de solução criativa e inovadora. (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1996). 

Em relação aos seus resultados restritivos em GC, espera-se que a instituição 

desenvolva um sentido de urgência, uma vez que o que está deficitário hoje, pode agravar-se 

no futuro, se não houver uma ação imediata no sentido de mudar o status quo. O verdadeiro 

sentido de urgência impele as pessoas, numa organização, a buscarem formas eficazes de 

aproveitar uma oportunidade ou de solucionar um problema significativo, tão logo os 

enxerguem (KOTTER, 2009). Ainda sob o enfoque desse autor, entende-se que,  

 

A verdadeira urgência não é produto de sucessos históricos ou fracassos atuais, mas 

resultado do esforço de pessoas que, independentemente de seu nível hierárquico na 

empresa, fornecem a liderança necessária para criar e recriar esse ativo cada vez 

mais importante. (KOTTER, 2009, p. 21).   
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Para que isto seja possível, é preciso que a organização tenha clareza sobre suas metas, 

valores e missão e os compartilhe profundamente, de modo a conseguir reunir suas pessoas 

em torno de uma identidade e um senso de destino comuns. (SENGE, 1990). 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Ao longo do curso deste estudo, a pesquisadora defrontou-se com algumas limitações 

à sua execução, tanto de caráter procedimental quanto de natureza teórico-conceitual. No que 

diz respeito à fundamentação teórica, certamente a forma de abordagem deve ter se mostrado 

superficial ou incompleta, em alguns aspectos, uma vez que dificilmente se consegue explorar 

em profundidade, conceitos, pressupostos e ideias provenientes de um tema multifacetado e 

multidisciplinar como “Gestão do Conhecimento”, objeto central deste estudo, ensejando 

novas discussões e investigações que ampliem sua compreensão e estratégias de 

implementação nas organizações, sobretudo no contexto da Administração Pública Federal 

Brasileira. 

Convém ressaltar que as contenções enfrentadas para concretização dos procedimentos 

operacionais adotados, redundaram, inclusive, em alteração do plano de trabalho, e até mesmo 

da metodologia de coleta de dados inicialmente prevista. Dentre esses entraves, destacou-se:  

 A localização geográfica dos participantes da pesquisa, distribuídos em pelo menos 

nove cidades satélites distintas, do Distrito Federal, reduzindo as oportunidades de 

contato presencial. 

 O ano atípico vivido pela instituição investigada, concernente à primeira eleição 

pela comunidade do seu gestor maior, o que resultou num cuidado redobrado para 

que a pesquisa não fosse correlacionada ao contexto político instalado. 

 A extrema dificuldade de compatibilização das agendas do público-alvo da 

pesquisa, ou seja, gestores da alta e média administração da instituição, principal 

ensejadora de quase todas as alterações que tiveram de ser feitas, ao longo do 

processo. 

 A abrangência da metodologia de aplicação do Método OKA, proposta por 

Camões (2010), estruturada a partir de 4 etapas, 12 fases e 19 atividades, as quais 

na prática, apesar da funcionalidade, tornaram o processo investigativo muito mais 

complexo e oneroso, exigindo da pesquisadora, a realização de várias adequações, 

tendo em vista o contexto da instituição avaliada.  
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A despeito das limitações enfrentadas, consideramos que o presente estudo cumpriu o 

proposto, na medida em que seus objetivos geral e específicos foram alcançados, chegando-se 

à uma resposta satisfatória à questão-problema que o norteou. Cientes, no entanto, de que toda 

conclusão apresenta-se como oportunidade para uma nova investigação, julga-se fundamental 

que algumas recomendações sejam oferecidas para pesquisas futuras, com base nos resultados 

obtidos. 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Visando contribuir para o aperfeiçoamento e ampliação de investigações ulteriores, 

realizamos uma avaliação da metodologia e do instrumento de coleta de dados adotados neste 

estudo, junto aos gestores da alta e média administração do IFB, envolvidos no processo. Para 

que as respostas pudessem ser enviadas por meio eletrônico, elaborou-se um questionário a 

partir da ferramenta “Formulários” do Google docs., software amigável, que pode ser usado 

intuitivamente, prescindindo de treinamento e documentação. O referido questionário foi 

composto por 12 questões, dentre as quais, umas admitiam resposta única, outras, múltipla 

escolha, e algumas eram para serem respondidas livremente, de forma discursiva. 

(APÊNDICE H). 

O questionário foi encaminhado pela pesquisadora para os e-mails institucionais dos 

respondentes, acrescido de informações sobre o seu objetivo e orientações sobre o 

preenchimento. Ressalta-se que apesar do estabelecimento de prazo para o seu preenchimento, 

deixamos o questionário em aberto para o recebimento de respostas, de modo a possibilitar a 

adesão do maior número de respondentes, apenas tendo o cuidado de incentivar 

eventualmente, por via eletrônica, o preenchimento do mesmo. 

Dos 34 gestores convidados a preencherem o questionário de avaliação da 

metodologia e do instrumento de coleta de dados [22 da coleta individual e 12 da coleta em 

grupo], 24 aderiram à atividade, correspondendo a 71% do público-alvo. Os resultados 

colhidos serão a seguir apresentados e analisados.  

Inicialamente, quanto à escolaridade dos respondentes, conforme se vê no Gráfico 12, 

76% têm formação entre pós-graduação e pós-doutorado, confirmando um dado do perfil dos 

envolvidos na pesquisa já constatado, qual seja, o de possuírem elavado grau de escolaridade. 
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Gráfico 12 – Escolaridade dos gestores que responderam ao questionário de avaliação da metodologia e do 

instrumento de coleta de dados 

 

   Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 
 

Entre os respondentes, prevaleceram os gestores do sexo masculino, totalizando 67% 

de homens e 33% de mulheres, informação que pode ser confirmada no Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Sexo dos gestores que responderam ao questionário de avaliação da metodologia e do instrumento 

de coleta de dados 

 

Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Quanto ao nível hierárquico, foram dadas aos respondentes três opções de respostas, 

para escolha única. Constatou-se que 50% dos respondentes estavam posicionados na média 

gerência. Observou-se, também, conforme Gráfico 14, que quatro gestores não se incluíram, 

nem no nível da alta e nem da média administração, a despeito de exercerem Cargos de 

Direção.  
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Gráfico 14 – Nível hierárquico dos gestores que responderam ao questionário de avaliação da metodologia e do 

instrumento de coleta de dados 

 

 

     Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Indagados se haviam tido alguma dificuldade para responder, ou se tinham deixado de 

responder a alguma pergunta contida no Questionário OKA, 71% dos gestores responderam 

afirmativamente, consoante Gráfico 15. Pôde-se concluir, desses dados, e com base nas 

entrevistas presenciais feita pela pesquisadora aos gestores envolvidos na pesquisa, que o 

Questionário OKA não é de fácil preenchimento, exigindo adequação em sua estrutura e/ou 

maior tempo dedicado ao treinamento dos respondentes. 

 

Gráfico 15 – Percentual de respondentes que sentiram dificuldade para preencher o Questionário OKA 

   Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Dentre as razões apresentados como motivadoras da dificuldade para responder ou não 

responder a alguma pergunta do Questionário OKA, destacou-se: “Pergunta que não se aplica 

ao IFB” (46%) e “Pouco conhecimento da parte do respondente em relação ao assunto 

abordado” (50%), de acordo com o Gráfico 16. 
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Gráfico 16 – Dificuldades sentidas pelos respondentes para preenchimento do questionário OKA 
 

   Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Ressalta-se que neste estudo, foram feitas algumas alterações no Questionário OKA, 

no sentido de adequá-lo à realidade do IFB, a partir das constatações efetivadas no pré-teste. 

Constatou-se, contudo, a necessidade de que se continuem os trabalhos para customização do 

Questionário OKA à realidade das organizações públicas, considerando-se que as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) exigem uma investigação ainda mais específica, dada a 

sua natureza e fins.  

Tendo em vista que 50% dos respondentes admitiram dificuldade em responder ao 

Questionário OKA em função do pouco conhecimento em relação ao assunto abordado, torna-

se imprescindível, para a maior efetividade do Diagnóstico da Gestão do Conhecimento pelo 

Método OKA, aumentar a carga horária e/ou diversificar as estratégias de capacitação dos 

respondentes sobre a temática a ser explorada, sobretudo em instituições onde a GC não tenha 

sido formalizada e nem integre os temas discutidos regularmente pelos seus membros. 

Apesar das dificuldades evidenciadas pelos gestores para responderem ao 

Questionário OKA, 100% dos respondentes afirmaram que as perguntas contidas no referido 

questionário contribuem para diagnosticar, de forma abrangente, a situação da GC em uma 

instituição federal de ensino, segundo o Gráfico 17, a seguir apresentado. 
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Gráfico 17 – Avaliação dos respondentes quanto à capacidade do questionário OKA para diagnosticar de forma 

abrangente a gestão do conhecimento em uma instituição federal de ensino 
 

 
     Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Vários foram os motivos apresentados pelos respondentes, para justificarem a 

afirmativa anteriormente feita, conforme se pode ver no Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Conclusões dos gestores do IFB participantes da pesquisa sobre a capacidade do questionário OKA 

para diagnosticar de forma abrangente a situação da GC em uma instituição federal de ensino 
 

 

Conclusões  

1. “Assuntos abordados de acordo com a realidade”. 

2. “Acredito que no momento de responder fazemos reflexão de temas que vão sendo deixados de lado no 

dia a dia”. 

3. “Sim, a Gestão do Conhecimento contribui e apresenta como temos que evoluir e melhorar as nossas 

ações futuras na Instituição”. 

4. “O questionário é bem amplo, de forma a mostrar um panorama da organização em questão. Assim 

sendo contribui muito para diagnósticos e possíveis intervenções”. 

5. “Apesar do questionário ser longo, é possível sim, ter um diagnóstico abrangente”. 

6. “A aplicação do questionário é de extrema importância para identificação e conhecimento da gestão no 

âmbito do IFB”. 

7. “Sim, mas no meu ponto de vista, as perguntas precisam ser mais diretas e mais simples”. 

8. “Acredito que instrumentos que forneçam um feedback do nosso desempenho na área de gestão, são de 

suma importância e muito carentes no IFB”. 

9. “São de suma importância para que a Gestão veja como está a Instituição acerca do assunto”. 

10. “Acho que a aplicação do questionário despertou os dirigentes do IFB para a importância da gestão do 

conhecimento”. 

11. “O questionário é bastante abrangente e nos faz pensar em assuntos esquecidos na rotina diária”. 

12. “Achei mais empresarial; pouco se aplica em instituição de ensino. Pouco se aplica na minha 

instituição”. 

13. “Contribuem, mas considero que deveriam ser feitas adaptações para atender as especificidades das 

instituições de ensino”. 

14. “Acredito que pela abrangência do questionário, será possível diagnosticar a Gestão do Conhecimento 

no IFB”. 

15. “A partir dos dados coletados, será possível verificar como a gestão do conhecimento é disseminada no 

IFB, quantos a conhecem e quais os pontos fracos que precisam ainda ser trabalhados”. 

16. “Sim, apesar de que achei extenso o questionário”. 

17. “O questionário traz um bom diagnóstico. O nível de detalhamento e o acúmulo destes questionários 

por parte dos órgãos de controle tem dificultado a aceitação do mesmo por parte das pessoas 

envolvidas”. 
 

(continua) 
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Quadro 24 – Conclusões dos gestores do IFB participantes da pesquisa sobre a capacidade do questionário OKA 

para diagnosticar de forma abrangente a situação da GC em uma instituição federal de ensino (conclusão) 
 

 

Conclusões  

18. “É fundamental que haja uma política que gerencie os conhecimentos e aplicações dentro de uma 

instituição, com o intuito de aproveitar e aprimorar tais conhecimentos, uma vez que podemos evoluir 

de forma cíclica, aproveitando todas as experiências vividas”. 

19. “O nosso Instituto por ter sido criado em 2008, e muitos dos colegas com pouco conhecimento do 

serviço público e a grande rotatividade devido a aprovação em outros concursos, deixam a 

administração vulnerável”. 

20. “Da maneira como foi elaborado de forma abrangente o Questionário de Avaliação do Conhecimento 

Organizacional, acreditamos que engloba qualquer organização, embora as instituições federais de 

ensino tenham suas peculiaridades”. 

21. “Acredito que este estudo poderá evidenciar as falhas e lacunas na formação, organização e gerência do 

conhecimento institucional”. 

22. “Sim, pois as perguntas foram muito bem elaboradas e se bem aplicadas, vão atingir o resultado 

desejado”. 

23. “O questionário foi amplo e conseguiu abordar as mais diversas áreas de gestão do conhecimento 

adotada (ou não) na instituição e, por meio de perguntas objetivas e subjetivas, acredito que tenha 

conseguido formar um diagnóstico da forma mais abrangente possível”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), com base nos dados desta pesquisa. 

 

Constatou-se, pelas declarações, que o Questionário OKA é adequado para 

diagnosticar de forma ampla, a situação da Gestão do Conhecimento nas organizações, 

contudo, permanecem as recomendações para que seja avaliado no seu tamanho e na 

adequação às organizações públicas, com ênfase para as Instituições Federais de Ensino 

Superior. 

Considerando-se, segundo a revisão da literatura, que poucas instituições enquadradas 

nessa categoria no Brasil, tais como Universidades e Institutos Federais, realizaram o seu 

diagnóstico da Gestão do Conhecimento, é indiscutível a relevância de estudos que 

possibilitem a conformação do Questionário OKA aos seus contextos, de modo a estimular a 

adoção do método pela maioria delas, sobretudo em função da importância dessas instituições 

para o desenvolvimento socioeconômico do país, e por serem legitimamente consideradas, 

organizações do conhecimento. 

Uma vez que neste estudo realizamos duas modalidades distintas de coleta de dados, a 

individual e a coletiva, julgou-se oportuno identificar em qual das modalidades os 

respondentes haviam participado, para reforçar a análise da validade das metodologias. 

Mediante o Gráfico 18, constatou-se que 75% dos gestores haviam participado da coleta de 

dados individual, resultado de certa forma esperado, tendo em vista a maior adesão de 

participantes à esse método. 
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Gráfico 18 – Percentual de participação dos respondentes pela forma de coleta de dados individual e coletiva 

   Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Para análise da efetividade da metodologia adotada para coleta de dados que englobou 

atributos de eficácia, acessibilidade e exequibilidade, usou-se a escala de Likert, com cinco 

níveis de respostas, sendo 1 igual a “nada efetiva” e 5 equivalente a “muito efetiva”. 

Conforme Gráfico 19, constatou-se que as metodologias aplicadas foram avaliadas 

satisfatoriamente no que diz respeito à sua efetividade, tendo em vista que 63% dos 

respondentes optaram pelos níveis 4 e 5 da referida escala. 

 

Gráfico 19 – Grau de efetividade da metodologia adotada para coleta de dados individual e coletiva segundo a 

ótica dos respondentes 
 

 

   Fonte: Dados desta pesquisa (2014). 

 

Oportunizou-se, ainda, aos gestores, justificarem, livremente, a resposta dada quanto à 

efetividade da metodologia de coleta de dados da qual haviam participado, obtendo-se os 

resultados apresentado no Quadro 25. 
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Quadro 25 – Conclusões dos gestores do IFB participantes da pesquisa sobre a efetividade da metodologia de 

coleta de dados da qual haviam participado (coletiva ou individual) 
 

Conclusões 

1. “Não tive tempo para aprofundar melhor e avaliar melhor a pesquisa”. 

2. “Está dentro das técnicas metodológicas de coleta de dados, mas faltou maior adesão e acredito que isso 

se deu em razão do tempo e da disponibilidade dos participantes”. 

3. “Acredito que agora será um passo mais importante que é a divulgação dos dados e sugestões de ações 

para que a gestão do conhecimento seja implantada de forma efetiva na instituição”. 

4. “Infelizmente não pude participar da atividade coletiva que teve para esclarecimentos do Diagnóstico 

aplicado. Dessa forma, não compreendi muito bem algumas questões e por isso marquei tal pontuação 

para a pergunta em questão”. 

5. “Há dificuldade de interpretação do questionário para se adaptar à situação de Instituição de Ensino. Há 

muitas questões não aplicáveis”. 

6. “Achei que a pouca disponibilidade de tempo para responder ao questionário coletivamente, influenciou 

negativamente no debate”. 

7. “Questionário muito extenso desestimula e pode ter respostas sem muita qualidade”. 

8. “Não participar de outros questionários com esse objetivo”. 

9. “Como disse, a banalização destes questionários de parte dos órgãos de controle, leva à resistência aos 

seus resultados”. 

10. “Acreditamos que a metodologia empregada no Diagnóstico da Gestão do Conhecimento do IFB, foi 

adequada e pertinente”. 

11. “O Grau de efetividade é alto, contudo, em toda aplicação de uma nova metodologia há barreiras a 

serem transpostas; então é importante fazer uma conscientização com os servidores para aplicar essa 

nova metodologia, e com certeza, irá trazer ótimos benefícios”. 

12. “Esta metodologia permite uma avaliação objetiva para o diagnóstico proposto, porém, acredito que foi 

realizada de forma emergente e não apresentou com clareza os benefícios pretendidos para o Instituto, o 

que poderia desencorajar a contribuição dos participantes”. 

13. “Uma oportunidade para compartilharmos as nossas impressões”. 

14. “O questionário é muito extenso e se torna cansativo”. 

15. “Achei o questionário muito extenso”. 

16. “A metodologia foi excelente, pois todos trocamos experiências vividas no âmbito do IFB, entrando em 

consenso nas respostas”. 

“Obtenção das informações sobre Gestão do Conhecimento é de suma importância. Acredito que o 

maior problema é a execução de ações para tornarem as melhorias necessárias na instituição uma 

realidade”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014), com base nos dados desta pesquisa. 

 

Analisando-se as respostas, averiguou-se que, de um modo geral, as metodologias 

utilizadas foram consideradas adequadas, pertinentes e condizentes às técnicas metodológicas 

de coleta de dados, com destaque para o levantamento de dados em grupo que, segundo os 

respondentes, propiciou a troca das experiências vivenciadas no âmbito do IFB, a negociação 

das respostas e o compartilhamento das distintas impressões. 

Como pontos de fragilidades do processo e que devem servir de atenção em pesquisas 

futuras, destacou-se:  

a) questionário muito extenso e cansativo, desestimulando o preenchimento ou 

comprometendo a qualidade de algumas respostas;  

b) pouca disponibilidade de tempo dos participantes (compatibilização das agendas) 

para participarem da pesquisa;  

c) dificuldade de entendimento quanto aos reais benefícios da pesquisa para a 
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instituição, o que pode desencorajar a contribuição dos participantes;  

d) tempo resumido para que os gestores respondessem o questionário em grupo, sob 

risco de comprometimento da profundidade dos debates;  

e) interpretações diversas das questões contidas no questionário, quando preenchido 

individualmente, o que pode incorrer na distorção/inadequação das respostas;  

f) pouca importância e/ou pouco incentivo dados pelos Ministérios da Administração 

Federal e pelos Órgãos de Controle à pesquisas desta natureza, gerando resistência 

à participação e descrédito quanto à aplicação futura das propostas. 

Tendo em vista que este estudo teve como público-alvo apenas os gestores da alta e 

média administração do IFB, recomenda-se que o diagnóstico seja estendido aos outros níveis 

gerenciais e demais servidores, de modo a que se amplie e se aprofunde o entendimento sobre 

as condições da GC na instituição. Torna-se, de igual modo imprescindível, a realização de 

pesquisas que permitam enriquecer/aperfeiçoar a metodologia de aplicação do Método OKA, 

proposta por Camões (2010), bem como que possibilitem o desenvolvimento de novos 

modelos que orientem a aplicação do referido método em Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES). 

Espera-se, portanto, que a realização desta pesquisa e seus respectivos resultados, 

encorajem os gestores do IFB a avançarem na investigação da Gestão do Conhecimento no 

contexto da instituição, culminando com a construção de um plano estratégico que possibilite 

a sua formalização e elevação do grau de maturidade institucional no uso adequado e 

sistemático dos seus ativos e processos de conhecimento, como forma de incentivar a criação 

de mecanismos que visem à melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade dos seus 

serviços prestados aos cidadãos. Neste sentido, sugere-se a consulta de modelos de Plano de 

Gestão do Conhecimento que vêm sendo adotados com sucesso no âmbito da Administração 

Pública Brasileira, a exemplo dos propostos por Batista (2012) e por Fonseca e Fresneda 

(2013). 

Uma perspectiva que, também, parece-nos propícia, é a de que este estudo sirva de 

estímulo e suporte para que pesquisas congêneres venham a se concretizar em outras 

organizações públicas, notadamente nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia que ainda não realizaram os seus diagnósticos da Gestão do Conhecimento. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

Prezado (a) gestor (a) 
 

A institucionalização da Gestão do Conhecimento exige, inicialmente, um diagnóstico que permita a 

obtenção de informações e coleta de dados sobre as formas de conhecimento existentes na organização, sua 

capacidade e nível de preparação no uso adequado e sistemático de seus ativos de conhecimento, assim como as 

lacunas e áreas a serem melhoradas dentro das suas atividades de gestão do conhecimento.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) visa solicitar sua participação na pesquisa 

cujo objetivo é a realização do referido diagnóstico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Brasília (IFB), a qual será desenvolvida pela pesquisadora Nadja Pessoa do Amarante, aluna do Curso de 

Mestrado Profissional em Gestão das Organizações Aprendentes (MPGOA), da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), sob a orientação da Professora Dr.ª Maria das Graças Vieira e coorientação da Profa. Dra. Maria Gorete 

de Figueiredo, como requisito parcial para obtenção do título de “mestre”. Ressalta-se que a pesquisadora integra 

o quadro de pessoal Técnico-Administrativo do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Campus João Pessoa, no 

cargo de Psicóloga. 

Por intermédio da assinatura deste TCLE são-lhes garantidos os seguintes direito: (1) solicitar, a 

qualquer tempo, maiores esclarecimento sobre esta Pesquisa; (2) sigilo absoluto sobre nomes, apelidos, datas de 

nascimento, local de trabalho, bem como quaisquer outras informações que possam levar à identificação das suas 

respostas, fornecidas no processo de coleta de dados; (3) ampla possibilidade de negar-se a responder a 

quaisquer questões ou a fornecer informações que julgue prejudiciais à sua integridade física, moral e social; (4) 

opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não sejam incluídas em nenhum documento oficial, o 

que será prontamente atendido; (5) desistir, a qualquer tempo, de participar da Pesquisa; (6) receber uma cópia 

dos resultados da Pesquisa. 

______________________________________________________________________ 

“Declaro estar ciente das informações constantes neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e 

entender que serei resguardado (a) pelo sigilo absoluto das respostas que forneci na Pesquisa. Poderei pedir, a 

qualquer tempo, esclarecimento sobre esta Pesquisa; recusar a dar informações que julgue prejudiciais a minha 

pessoa; solicitar a não inclusão em documentos de quaisquer informações que já tenha fornecido e desistir, a 

qualquer momento, de participar da Pesquisa. Fico ciente também de que uma cópia deste Termo permanecerá 

arquivado com a pesquisadora do MPGOA, da Universidade Federal da Paraíba e servidora do Instituto 

Federal da Paraíba (IFPB) e que, receberei uma cópia dos resultados da Pesquisa”. 
 

Brasília, ______de _________de 2014. 
 

_____________________________ 

Participante 

Assinatura da Pesquisadora: _____________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

RELAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA 
 

Conforme Resolução N.º 35/2012-CS/IFB. Disponível em: http://goo.gl/vSrFVh 

 

REITORIA 

Cargo de Direção Qtd. de Titulares Nível 

1. Reitoria 01 CD- 01 

2. Pró-Reitoria de Ensino 01 

CD-02 

3. Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 01 

4. Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 01 

5. Pró-Reitoria de Administração 01 

6. Pró-Reitoria de Extensão 01 

7. Direção Geral de Implantação do Campus Ceilândia 01 

8. Direção Geral de Implantação do Campus Estrutural 01 

9. Direção Geral do Polo de Inovação Tecnológica  01caracterização  

10. Assessoria de Comunicação, Marketing e Prospecção (NEPI) 01 

11. Assessoria de Normas e Qualificação (NEPI) 01 

12. Diretoria de Gestão de Pessoas 01 

CD-03 

13. Diretoria de Desenvolvimento do Ensino 01 

14. Diretoria de Políticas de Ensino 01 

15. Diretoria de Administração 01 

16. Diretoria de Orçamento 01 

17. Direção do Núcleo de Comunicação Social 01 

18. Direção do Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 
01 

19. Direção do Núcleo de Engenharia 01 

20. Coordenação Geral de Políticas de Qualificação 01 

21. Assessoria para implantação do Campus Brasilândia 01 

22. Assessoria da Reitoria 01 

23. Assessoria de Projetos Civis 
Cargo vago em Fev. 

14 

24. Assessoria de Projetos Elétricos 01 

25. Assessoria de Arquitetura 
Cargo vago em Fev. 

14 

26. Chefia de Gabinete da Reitoria 01 

27. Assessoria para Implantação do Campus Cidade Digital 01 

CD-04 

28. Assessoria de Gestão e Planejamento (NEPI) 01 

29. Assessoria de Prospecção de Projetos (NEPI) 01 

30. Assessoria para Ações de Inovação e Desenvolvimento 

(NEPI) 
01 

31. Coordenação do Núcleo de Auditoria Interna 01 

32. Coordenação Geral de Infraestrutura de EAD 01 

33. Coordenação Geral de Administração Funcional 01 

34. Coordenação Geral de Contabilidade e Finanças 01 

35. Coordenação Geral de Execução Orçamentária e Financeira 01 

36. Coordenação Geral de Planejamento 01 

37. Coordenação Geral de Aquisições 01 

38. Coordenação Geral de Serviços e Manutenção 01 

39. Ouvidoria do IFB 01 

40. Procuradoria Federal junto ao IFB 01 

41. Subprocuradoria Federal junto ao IFB 01 
 

Subtotal 39  
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CAMPI 

Cargo de Direção Qtd. de Titulares Categoria 

1. Direção Geral de Campus 08 CD- 02 

2. Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (Campus Planaltina) 01 CD-03 

3. Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 09 

CD-04 4. Diretoria de Administração e Planejamento 10 

5. Diretoria de Produção (Campus Planaltina) 01 

Subtotal 29  

Total geral Cargos: 45 Servidores 68 

45 Cargos de Direção, ocupados por 68 servidores, tendo em vista a distribuição do mesmo cargo por 10 Campi, 

tais como os cargos de Direção Geral de Campus, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e Diretoria de 

Administração e Planejamento. 
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APÊNDICE C 

 

GLOSSÁRIO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

ORGANIZACIONAL PELO MÉTODO OKA 
 

 

GLOSSÁRIO RELATIVO AO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

ORGANIZACIONAL 
 

Ad hoc – É uma expressão latina cuja tradução literal é “para isto”, “para esta finalidade” ou “para um fim 

específico”.  

Alta gestão – Direção da empresa, presidente ou gerentes de primeiro escalão. Nas Instituições Federais de 

Ensino corresponde aos gestores que integram o Conselho Superior/Colégio de Dirigentes (Reitor, Pró-

Reitores, Diretores de Campi, Diretores sistêmicos).  

Ambiente competitivo – O ambiente competitivo existe num contexto global, conceitualizado como tudo o 

que está fora da organização e a influencia realmente ou potencialmente. Não se resume às empresas que a 

rodeiam, mas sim a todo o mundo.  

Ativos intelectuais (capital intelectual) – É o patrimônio de conhecimento, criatividade e inteligência de 

uma organização no âmbito da concretização dos seus objetivos. Como ativo intangível, o capital intelectual 

tem a capacidade para gerar valor sustentável de longo prazo.  

Banco de competências individuais (banco de talentos) – Repositório de informações sobre a capacidade 

técnica, científica, artística e cultural das pessoas.  

Balanced Scorecard (BSC) – É uma ferramenta de planejamento estratégico na qual a organização tem 

claramente definidas as suas metas e estratégias, visando medir o desempenho empresarial através de 

indicadores quantificáveis e verificáveis. Diz-se, também, que é uma metodologia de medição e gestão de 

desempenho do negócio, dos serviços e da infraestrutura, baseada normalmente em metodologias consagradas 

que podem utilizar a TI e os softwares de ERP como soluções de apoio, relacionando-a à gerência de serviços 

e garantia de resultados do negócio.  

Benchmarking – É um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais. O 

benchmarking consiste em aprender com outras empresas, sendo um trabalho de grande intensidade, que 

requer bastante tempo e disciplina. Pode ser aplicado a qualquer processo e é relevante para qualquer 

organização, tendo em conta que se trata de um instrumento que vai contribuir para melhorar o desempenho 

da empresa ou organização.  

Brainstorming – (literalmente: "tempestade cerebral" em inglês) ou tempestade de ideias, mais que uma 

técnica de dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um 

indivíduo ou de um grupo, colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados.  

Cidadão-usuário – Principal cliente dos serviços públicos e da previsão de mecanismos de controle social. 

Utiliza-se esta forma em contraposição a consumidor de serviço público, para ressaltar o caráter de direito de 

cidadania inerente aos serviços públicos.  

Coaching – A palavra coaching vem da palavra inglesa "coach" e significa treinador. Esse treinador tem o 

objetivo de encorajar e motivar o seu cliente a atingir um objetivo, ensinando novas técnicas que facilitem seu 

aprendizado.  

Colaboradores – Pessoas ligadas à organização. Inclui: servidores públicos, terceirizados, professores 

(mesmo que substituto), estagiários, consultores e todos os participantes de programas ligados à gestão.  

Comunidades de prática – São grupos informais de especialistas em uma área/tópico/tarefa específicos que 

trabalham com liberdade uns com os outros e compartilham informações sobre essa área/tópico/tarefa. Em 

algumas organizações, essas comunidades de prática podem ter uma configuração mais formal embora isso 

não seja comum.  

Conhecimento tácito – É aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela experiência, e que está na 

cabeça das pessoas. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e 

inerente às habilidades de uma pessoa.  

Conhecimento explícito – Diz respeito aos conhecimentos técnicos que são registrados em algum tipo de 

material físico, como em um vídeo, em um livro, manual, treinamento (slides), enfim é todo conhecimento 

que é possível compartilhar através de uma simples ferramenta. Conhecimento explícito também poderia ser 

chamado de informação.  

Crescimento “orgânico” – Crescimento do negócio através de uma gestão forte e planejamento eficaz, onde 

o negócio é conhecido de dentro e por fora. É a expansão de um negócio obtida pelo aumento da sua 
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produção e vendas, em oposição a operações de concentração como fusões e aquisições.  

Diretório corporativo – Conjunto de bases de dados sobre pessoas e vínculos com uma organização. Índice 

usado por um programa de controle para localizar um ou mais blocos de dados separados, de um conjunto de 

dados armazenado em um meio de acesso direto. É uma estrutura utilizada para organizar arquivos em um 

computador ou um arquivo que contém referências a outros arquivos.  

Efetividade –. É a obtenção de resultados através da ênfase na percepção do cliente. Significa que há 

preenchimento das expectativas do cliente, através de uma ação programada e planejada para satisfazer os 

seus desejos. É um conceito que tem um cunho “sensitivo”, o que significa que há comprovação, pelo cliente, 

dos resultados alcançados.  

Eficácia – É a obtenção de resultados através da ênfase nos próprios resultados e nos objetivos a serem 

alcançados, com a exploração máxima do potencial dos processos. Significa a otimização das tarefas com a 

agilização de recursos para alcançar o resultado esperado.  

Eficiência – É a obtenção de resultados através da ênfase nos meios, da resolução dos problemas existentes e 

da salvaguarda dos recursos disponíveis com o cumprimento das tarefas e obrigações. Significa fazer bem as 

tarefas, administrar os custos, reduzir as perdas e o desperdício. Representa uma medida segundo a qual os 

recursos são convertidos em resultados de forma mais econômica.  

Empowerment – É uma abordagem a projetos de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão, 

autonomia e participação dos funcionários. O empowerment parte da ideia de dar às pessoas o poder, a 

liberdade e a informação que lhes permitem tomar decisões e participar ativamente da organização. O 

empowerment se assenta em quatro bases principais: poder, motivação, desenvolvimento e liderança. Não é 

algo fixo, mas funciona em um continuum que vai desde um baixo até um elevado grau de delegação de 

poder.  

Equipes virtuais – As equipes virtuais vivenciam a experiência de não estarem fisicamente juntas no local de 

trabalho enquanto as tarefas são realizadas. Pode ser que as pessoas nunca cheguem a se conhecer 

pessoalmente. Seja um trabalho rotineiro ou que exija criatividade, os esforços individuais aparecem 

espalhados geograficamente e nem sempre trazendo clareza do tamanho da equipe. Pode-se referir ao 

relacionamento organização-cliente, organização-regionais, organização-fornecedores/prestadores de serviço 

ou organização-colaboradores. 

Estratégia – é uma palavra com origem no termo grego strategia, que significa plano, método, manobras ou 

estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico.  

Extranet – É a porção da rede de computadores de uma empresa que faz uso da Internet para partilhar com 

segurança parte do seu sistema de informação. Uma Extranet também pode ser vista como uma parte da 

empresa que é estendida a usuários externos (rede extra empresa), tais como fornecedores e clientes. Outro 

uso comum do termo Extranet ocorre na designação da “parte privada” de um site, onde somente “usuários 

registrados” podem navegar, previamente autenticados por sua senha (login).  

Expertise – Característica ou particularidade de especialista. Análise, avaliação especializada ou 

comprovação feita por um especialista num assunto específico.  

Feedback – Em administração, feedback é o procedimento que consiste no provimento de informação a uma 

pessoa sobre o desempenho, conduta ou eventualidade executada por ela e objetiva reprimir, reorientar e/ou 

estimular uma ou mais ações determinadas, executadas anteriormente (retroalimentação).  

Ferramentas de colaboração (como portais, intranets e extranets) – Sistemas informatizados que capturam 

e difundem conhecimento e experiência entre colaboradores/departamentos. Um portal é um espaço web de 

integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados. O portal pode constituir-se em 

um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de conhecimento para a organização e seus colaboradores, 

propiciando acesso a todas as informações e aplicações relevantes, e também como plataforma para 

comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores práticas.  

Fóruns (presenciais e virtuais) /listas de discussão – Espaços para discutir, homogeneizar e partilhar 

informações, idéias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o 

aperfeiçoamento de processos e de atividades da organização.  

Gerência operacional ou de base – Gestores ligados aos níveis operacionais da organização (Supervisores, 

Coordenadores, Chefes de Unidades ou equivalentes).  

Gerência intermediária – Representada pelo gestor médio ou por aquele que está entre dois polos, as 

gerências de base e a direção da empresa, mas dependendo do seu espaço de atuação e autonomia, ele pode 

assumir posições mais próximas de um do que de outro (Chefes/Diretores de departamentos ou equivalentes 

na hierarquia da organização).  

Gerente/Gestor – Responsável pela sustentação das ações implementadas pelas empresas. Aquele que tende 
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a trabalhar essencialmente na decisão e que estabelecem sentido de direção para suas empresas e instituições. 

Profissional especializado em gerir ou administrar (estabelecimentos, negócios, propriedades ou serviços).  

Gerentes seniores – Gestores que integram a alta gestão e/ou com larga experiência em suas áreas de 

atuação. Gestão do conhecimento – É uma sistemática, explícita e deliberada, de construção, renovação e 

aplicação do conhecimento para maximizar a eficácia e a eficiência da organização e o retorno de seus ativos 

de conhecimento. Nesse processo, contínuo e sistemático, é realizada a transferência e a criação de 

conhecimento entre indivíduos e equipes e desses para a organização. Significa facilitar os processos pelos 

quais o conhecimento é criado, compartilhado e utilizado na organização. Relaciona-se a propiciar mudanças 

na maneira como os indivíduos e a organização funcionam, tendo por base os processos relacionados ao 

conhecimento.  

Gestão do conteúdo – A gestão de conteúdo mantém atualizadas as informações, idéias, experiências, lições 

aprendidas e melhores práticas documentadas na organização.  

Gerenciamento da complexidade – Ruben Bauer (1999) foi buscar insumos nas teorias do caos e da 

complexidade contribuições fundamentais para a Administração. A proposta de Bauer é para a construção de 

uma ciência das organizações que nos facilite compreender e lidar com incerteza, contradições, pluralidade, 

turbulência, conexões. Para trabalhar a complexidade na práxis da organização é preciso compreender os 

ambientes como instáveis ou turbulentos, nos quais as organizações devem reconhecer ser inevitável a 

existência de contradições, de ambiguidade e de conflitos, procurando utilizá-los em seu proveito, como fonte 

de aprendizado, criatividade e inovação, por meio da cooperação e do diálogo. 

Help Desk – (literalmente "balcão de ajuda") é um termo da língua inglesa que designa o serviço de apoio a 

usuários para suporte e resolução de problemas técnicos, informática, telefonia e tecnologias de informação, 

ou pré e pós vendas. Este apoio pode ser tanto dentro de uma empresa (profissionais que cuidam da 

manutenção de equipamentos e instalações dentro da empresa), quanto externamente (prestação de serviços a 

usuários), por meio de um sistema de gerenciamento de incidentes ou call center.  

Índice de Capital Humano (ICH) – Serve como ferramenta para obter as informações necessárias ao 

planejamento estratégico da força de trabalho. É também uma fonte de informação para definir políticas que 

irão assegurar que as organizações tenham o talento e competências adequadas para enfrentar as suas futuras 

necessidades.  

Insumos – São matérias-primas, produtos ou serviços vindos de fornecedores internos ou externos que 

alimentam os processos de trabalho.  

Inteligência de negócios/inteligência competitiva (Business Intelligence - BI) – Transformação de dados 

em inteligência com o objetivo de apoiar a tomada de decisão. É indispensável para auxiliar gestores e 

organizações na definição de estratégias, avaliação e correção de planejamentos e para apoiar a gestão de 

negócios. Através da coleta, organização, análise e compartilhamento de dados de diversos sistemas, o BI 

oferece informações qualitativas que permitem decisões mais seguras e ações bem direcionadas para 

resultados sólidos, seja para que a organização se mantenha competitiva diante da concorrência, seja para que 

ela visualize novas oportunidades e amplie sua atuação.  

Lições aprendidas – São relatos de experiências nos quais se registra o que aconteceu, o que se esperava que 

acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que foi aprendido durante o processo.  

Melhores práticas – Identificação e difusão de melhores práticas que podem ser definidas como um 

procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. Inclui o contexto no qual 

pode ser aplicado. São documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou diretrizes.  

Memória organizacional – Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 

relacionamento com os clientes.  

Mentoring – É um termo inglês, normalmente traduzido como "tutoria", "mentoria", "mentorado" ou 

"apadrinhamento". O mentoring é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa 

experiente ajudar outra menos experiente.  

Modelo de Maturidade de Processos (CMM) – Esta abordagem evolutiva orienta a organização na 

formulação de uma estratégia de melhoria a longo prazo, direcionada pelos objetivos do negócio e sustentada 

por avanços gradativos no amadurecimento de suas práticas gerenciais. Neste sentido, o CMM é um 

referencial para avaliar a capacidade de processos na realização de seus objetivos, localizar oportunidades de 

melhoria de produtividade e de redução de custos e planejar e monitorar as ações de melhoria contínua dos 

processos organizacionais. Vale ressaltar que o conceito básico sob o termo maturidade é de que as 

organizações maduras fazem as coisas de modo sistemático e de que as imaturas atingem seus resultados 

graças aos esforços heroicos de indivíduos, usando abordagens que eles criam mais ou menos 

espontaneamente.  

Nicho – Em administração e marketing, nicho é a porção específica de um mercado, geralmente uma parte 
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pequena, com necessidades e hábitos específicos, com consumidores exigentes, normalmente.  

Ontologia – A palavra é formada através dos termos gregos “ontos” (ser) e “logos” (estudo, discurso). 

Consiste em uma parte da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência e a realidade, procurando 

determinar as categorias fundamentais e as relações do “ser enquanto ser”, isto é, do ser concebido como 

tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. 

know-how – É um termo em inglês que significa literalmente "saber como". Know-how é o conjunto de 

conhecimentos práticos (fórmulas secretas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) 

adquiridos por uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens competitivas. Possui know-how a 

organização que consegue dominar o mercado por apresentar conhecimento especializado sobre algum 

produto ou serviço que os concorrentes não possuem.  

Processos de negócios ou processos organizacionais – Também chamados processos de trabalho, são 

definidos como uma sequência de tarefas que, ao serem executadas, transformam insumos em um resultado 

com valor agregado. A execução do processo de negócio consome recursos materiais e/ou humanos para 

agregar valor ao resultado do processo.  

Resultados – Produtos ou serviços que vão ao encontro das necessidades de clientes internos ou externos.  

Repositório – É um local de armazenamento de onde pacotes de software podem ser recuperados e instalados 

em um computador.  

Retorno de Investimento (ROI) – É a sigla para Return on Investment, e em português significa Retorno 

sobre Investimento. ROI é a relação entre o dinheiro ganho ou perdido através de um investimento, e o 

montante de dinheiro investido. Consiste em uma métrica utilizada para mensurar o rendimento obtido com 

uma dada quantia de recursos. O ROI é dado pela razão entre o lucro líquido alcançado e o investimento 

efetuado dentro de um dado período.  

Stakeholders – Parte interessada ou interveniente. É um termo usado em administração que se refere a 

qualquer pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas atividades de uma empresa, ou seja, que legitima as 

ações de uma organização e que tem um papel direto ou indireto na gestão e resultados dessa mesma 

organização. É formado pelos funcionários da empresa, gestores, gerentes, proprietários, fornecedores, 

concorrentes, ONGs, clientes, o Estado, credores, sindicatos e diversas outras pessoas ou empresas que 

estejam relacionadas com uma determinada ação ou projeto.  

Sistema de Informação Geográfica (SIG) – Um SIG, também conhecido como GIS - Geographical 

Information System, é um software que permite manipular e representar informações de temas diversos, um 

em cada camada, projetando de forma superposta todos os temas em uma única figura / gráfico. Exemplos: 

mapa mostrando dados dos temas: divisão física entre municípios; malha rodoviária; postos de gasolina; etc.  

Software – Conjunto de instruções armazenadas em disco(s) ou em chips internos do computador que 

determinam os programas básicos, utilitários ou aplicativos, que ele tem para serem usados. É uma sequência 

de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas 

específicas.  

Taxonomia – Um campo da ciência (e principal componente da sistemática) que engloba identificação, 

descrição, nomenclatura e classificação. Mais especificamente, diz respeito à teoria e prática de agrupamento 

de indivíduos em espécies, organizando as espécies em grupos maiores e dando os nomes aos grupos, 

produzindo assim uma classificação.  

Workflow – (em inglês: Fluxo de Trabalho). É a sequência de passos necessários para que se possa atingir a 

automação de processos organizacionais, de acordo com um conjunto de regras definidas, envolvendo a 

noção de processos, permitindo que estes possam ser transmitidos de uma pessoa para outra de acordo com 

algumas regras. 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA E DO INSTRUMENTO 

DE COLETA DE DADOS UTILIZADO NO PRÉ-TESTE 
 

Nome da Instituição: Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB 

Facilitadores da Gestão do Conhecimento no IFB: Jabson dias Cavalcante e Cecília Cândida Vieira Frazão 

Respondentes: Gestores do IFB 

Data de preenchimento do questionário: _____/_____/2014 

 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário possui três tipos de questões:  

 

Tipo A – Questões de respostas únicas onde somente uma opção deve ser assinalada. 

Tipo B – Questões de múltipla escolha, onde pode ser assinalada mais de uma resposta. 

Tipo C – Questões abertas/discursivas, sem alternativa de resposta, para que sejam respondidas livremente, 

conforme entendimento e impressões do respondente. 

 

Observações Gerais importantes: 

 

• Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões sejam puladas. 

• Dada a importância das respostas para a melhoria/aperfeiçoamento do processo de coleta de dados a ser 

realizado, pedimos que responda a todas as perguntas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

1. Nome:________________________________________________________________________ 

2. Escolaridade: 

❏Ensino médio ❏Superior ❏Pós-graduação ❏Mestrado  ❏Doutorado ❏Pós-doutorado 

 

3.  Sexo: ❏Masculino ❏Feminino 

3. Cargo/Função: ________________________________________________________________ 

4. Nível Hierárquico: 

❏Alta administração ❏Gerencia média  

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS 

 

1. Você teve dificuldade para responder ou não respondeu alguma pergunta?  

❏Sim  ❏Não  

 

• Se “Sim”, ir para questão 2 

• Se “Não”, ir para questão 4 

 

 

 

2. Quais grupos de perguntas você teve mais dificuldade em responder ou deixou de responder 

alguma questão, dentre os abaixo? 

❏Características Organizacionais Globais (Questões de 1 a 10) 

❏Natureza do Programa de Gestão do Conhecimento da Organização ou das Atividades Informais de 

Gestão do Conhecimento (Questões de 11 a 31) 

❏Liderança e Gestão Organizacional (Questões de 32 a 52) 

❏Natureza dos Servidores da Organização (Questões de 53 a 59) 

❏Natureza do Trabalho na Organização (Questões de 60 a 66) 

❏Natureza da Comunicação na Organização (Questões de 67 a 79) 

❏Natureza das Equipes na Organização (Questões de 80 a 84) 
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❏Natureza das Comunidades de Prática na Organização (Questões de 85 a 92) 

❏Natureza dos Conteúdos e Conhecimentos na Organização (Questões de 93 a 106) 

❏Infraestrutura de Aprendizagem para Gestão do Conhecimento na Organização (Questões de 107 a 

117) 

❏Infraestrutura de Tecnologia para Gestão do Conhecimento na Organização (Questões de 118 a 134) 

❏Incentivos e Motivadores para a Gestão do Conhecimento (Questões de 135 a 141) 

❏Processos de Gestão do Conhecimento na Organização (Questão142) 

❏Identificação de Conhecimentos e Critérios (Questões de 143 a 150) 

❏Captura, Armazenagem e Disseminação do Conhecimento (Questões de 151 a 160) 

❏Compartilhamento de Conhecimento (Questões de 161 a 165) 

❏Nível de Atividades de Gestão do Conhecimento na Organização (Questões de 166 a 177) 

❏Métricas e Monitoração Usadas pela Organização (Questões de 178 a 191) 

❏Resultados da Gestão do Conhecimento na Organização (Questões de 192 a 199) 

❏Todos os grupos 

 

3. Quais situações abaixo justificam a “dificuldade para responder” ou a “não resposta”?  

❏Pergunta mal elaborada e/ou de difícil compreensão 

❏Pergunta que não se aplica ao IFB  

❏Pouco conhecimento de sua parte em relação ao assunto abordado  

❏Pergunta repetida/similar 

❏Todas as anteriores 

❏Outra. Especifique: ____________________________________________________________ 

 

4. Você acha que as perguntas contidas no “Questionário de Avaliação do Conhecimento 

Organizacional” contribuem para diagnosticar de forma abrangente a situação da Gestão do 

Conhecimento em uma organização pública?   

❏Sim  ❏Não  

 

Justifique sua resposta: ___________________________________________________________ 

5. Em sua opinião, qual o grau de efetividade da metodologia adotada para a coleta de dado 

(resposta das perguntas em grupo, a partir da troca de informações e conhecimentos)?  

❏ Muito efetiva   ❏ Um pouco efetiva   ❏ efetiva ❏ Não muito efetiva   ❏ Nada efetiva 

 

6. Dê sugestões para a melhoria/aperfeiçoamento do processo de coleta de dados (Questionário e 

metodologia de aplicação) referente ao Diagnóstico do Conhecimento no IFB: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS GRUPOS NO PROCESSO DE 

LEVANTAMENTO DE DADOS COLETIVO 
 

Data: 21.03.2014 – Local: Campus Brasília – Sala 201 D – Horário: 14h às 18h 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS GRUPOS 

 

1. Influência – “contaminação” das respostas pela opinião de outros participantes. 

 

 

 

2. Assunto controverso– alguns participantes podem se sentir constrangidos na presença de colegas de 

trabalho, incluindo chefias. 

 

 

 

3. Cansaço coparticipante – em função da complexidade e abrangência do questionário. 

 

 

 

4. Agenda da reunião – dificuldade em conciliar a agenda de várias pessoas. 

 

 

 

5. Competição – os participantes competem pelo tempo, pois têm menos tempo para expor sua opinião do 

que em uma entrevista individual. 

 

 

 

 

6. Pressão – impacto exercido pela pressão do grupo sobre o pensamento dos participantes. 

 

 

 

7. Controle – as discussões podem ser desviadas ou dominadas por poucas pessoas. 

 

 

 

8. Anonimato – o processo não garante total anonimato. 

 

 

 

9. Condução – a técnica exige facilitado/moderador com experiência em conduzir grupos. 
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APÊNDICE F 

 
 

ROTEIRO PARA INTERPRETAÇÃO E PROPOSTAS DE AÇÃO A PARTIR DO 

RESULTADO OBTIDO PELO IFB NAS 14 DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 

CONTEMPLADOS PELO MÉTODO OKA 
 

Análise e Interpretação dos Resultados Obtidos 
 

Nome da Instituição: Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB 

Pesquisadora: Nadja Pessoa do Amarante 

Facilitadores da Gestão do Conhecimento no IFB: Jabson Cavalcante Dias e Cecília Cândida Vieira Frazão 

Respondentes: Gestores do IFB que participaram da pesquisa. 

 

ROTEIRO PARA INTERPRETAÇÃO E PROPOSTAS DE AÇÃO A PARTIR DOS RESULTADOS 

OBTIDOS PELO IFB NAS 14 DIMENSÕES DO CONHECIMENTO QUE INTEGRAM O OKA 

ALINHAMENTO 
O grau em que os objetivos do Programa de Gestão do Conhecimento (ou as atividades informais de Gestão 

do conhecimento) e seus resultados satisfazem ou realizam objetivos e metas da organização. 

O que é Medido 

1) O grau em que a organização está apta a articular e concretizar objetivos; 2) O grau em que possui 

conhecimento, suporta estratégias e se alinha aos objetivos; 3) O grau em que a Gestão do Conhecimento ou 

iniciativas de Gestão do Conhecimento refletem os objetivos da organização; 4) O papel da Gestão do 

Conhecimento em favorecer os objetivos da organização; 5) O alinhamento entre o conhecimento existente e 

as necessidades da organização; 6) O grau de alinhamento da Gestão do Conhecimento com os objetivos 

organizacionais impactando nos resultados. 

Algumas Questões Avaliadas 

1) De que modo as atividades de Gestão do Conhecimento (criação, armazenamento, disseminação e 

aplicação do conhecimento) concorrem para os objetivos explícitos da organização? 2) Qual o grau de 

sucesso você avalia que as iniciativas de Gestão do Conhecimento da organização têm alcançado baseado em 

resultados observáveis dessas iniciativas?  3) Quão fortemente você acredita/sente/pensa que a tomada de 

decisões estratégicas por parte da alta gerência se dá sem informações ou sem os conhecimentos necessários? 

4) Como você julga a intensidade da agregação de conhecimentos nos resultados/produtos/serviços de sua 

organização? 5) Você conhece algum processo organizacional que tenha melhorado significativamente como 

resultado do Programa de Gestão do Conhecimento ou das atividades informais de Gestão do Conhecimento 

da organização? 7) Qual tipo de informação os decisores da alta gerência usualmente precisam, mas têm 

dificuldades em encontrar/acessar? 

Resultado Obtido pelo IFB 13,9% Desempenho Mediano 

Interpretações (Causas prováveis que geraram o resultado) 

 

Proposições 

(Ações propostas para alavancar potencialidades e reduzir/eliminar deficiências nesta área) 

 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 
A capacidade da organização e seus públicos de interesse (stakeholders)para compartilhar ativos intelectuais 

que permitam à organização alcançar seus objetivos e metas. 

O que é Medido 

1) O grau em que a organização possui e utiliza estruturas organizacionais que favoreçam o 

compartilhamento de conhecimento; 2) O grau em que o conhecimento é compartilhado e difundido; 3) O 

suporte dado pela organização às atividades ligadas ao compartilhamento de conhecimento; 4) O grau em que 

a organização compartilha conhecimento tácito; 5) O grau em que a organização compartilha conhecimento 

explícito; 6) O grau em que a organização converte conhecimento tácito em explícito; 7) O grau em que a 

organização converte conhecimento explícito em tácito; 8) O grau e a qualidade com que a organização 

compartilha conhecimento com clientes, parceiros e fornecedores.  
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Algumas Questões Avaliadas 

1) Como você classifica a comunicação existente na organização? 2) Com que frequência você se aconselha 

com outros servidores buscando ter acesso aos seus conhecimentos ou aos seus saberes (know-how) tácitos? 3) 

Em que medida a organização apóia a interação social que permita o compartilhamento de conhecimento tácito 

entre pessoas? 4) A organização possui um processo definido para a revisão das sugestões dos servidores? 5) 

Com que frequência os servidores oferecem sugestões/dão retorno à organização? 6) A organização oferece 

algum programa de orientação/ambientação para novos servidores? 7) Os servidores/membros da equipe têm 

noção do valor implícito ou explícito do conhecimento compartilhado por meio do Programa de Gestão do 

Conhecimento ou por iniciativas de Gestão de Conhecimento na organização?  

Resultado Obtido pelo IFB 14,9% Desempenho Mediano 

Interpretações (Causas prováveis que geraram os resultados) 

 

 

 

 

 

 

Proposições  

(Ações propostas para alavancar potencialidades e reduzir/eliminar deficiências nesta área) 

 

 

 

 

 

 

 

 



351 

 

 

APÊNDICE G 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO OKA PELOS 

ELEMENTOS E DIMENSÕES DO CONHECIMENTO CONTEMPLADOS PELO 

MÉTODO OKA 
 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS GLOBAIS 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

 

1 

 

Demográfico 
Informações 

Demográficas 
Apresenta as informações demográficas 

O papel do conhecimento no 
negócio da organização.  

2 

 

Demográfico 
Informações 

Demográficas 
Apresenta as informações demográficas 

3 

Demográfico 
Informações 

Demográficas 
Apresenta as informações demográficas 

Dados demográficos da 
organização que possam impactar 

a efetividade no tratamento do 

conhecimento na organização 

4 

5 

6 

 

7 

 

Demográfico 
Informações 

Demográficas 
Apresenta as informações demográficas 

A intensidade/efetividade da 
informação na organização 

8 Processos 
Operacionalização 
do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 
negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos produtos / 
serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 
críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

A estrutura existente para 
viabilizar a absorção e integração 

do conhecimento aos processos 

críticos da organização e 
aprimorar processos. 

9 Pessoas 
Conhecimento e 

Aprendizagem 

A capacidade da organização no 
desenvolvimento de seu capital humano 

através de treinamentos e outras 

estruturas ou atividades formalmente 
dirigidas ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

As atitudes e abordagens da 

organização para construir capital 

humano. 

10 Demográfico 
Informações 

Demográficas 

Apresenta as Informações 

Demográficas 

Dados demográficos da 
organização que possam impactar 

a efetividade no tratamento do 

conhecimento na organização. 

NATUREZA DO PROGRAMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

OU DAS ATIVIDADES INFORMAIS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

11 Sistemas 

Infraestrutura do 

Ambiente da 

Gestão do 
Conhecimento 

 

A natureza, o propósito e capacidade do 

Programa de Gestão do Conhecimento, 

como construído dentro da organização, 
envolvendo pessoas, unidades, grupos, 

etc. 

A infraestrutura do 

ambiente/programa de Gestão do 
Conhecimento. 

29 Sistemas 

Infraestrutura do 
Ambiente da 

Gestão do 

Conhecimento 
 

A natureza, o propósito e capacidade do 
Programa de Gestão do Conhecimento, 

como construído dentro da organização, 

envolvendo pessoas, unidades, grupos, 
etc. 

O balanceamento entre aspectos 

formais e não formais da 

infraestrutura do ambiente de 

Gestão do Conhecimento. 

30 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 
organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 
produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos  

A estrutura existente para 

viabilizar a absorção e integração 
do conhecimento aos processos 

operacionais da organização e 

aprimorar processos. 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

   
críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 
 

31 Sistemas 

Infraestrutura do 

Ambiente da 

Gestão do 
Conhecimento 

 

A natureza, o propósito e capacidade do 

Programa de Gestão do Conhecimento, 

como construído dentro da organização, 
envolvendo pessoas, unidades, grupos, 

etc. 

A natureza dos papéis associados 

com a infraestrutura do ambiente 
de Gestão do Conhecimento 

 

LIDERANÇA E GESTÃO ORGANIZACIONAL 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

32 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 
integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 
desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

O grau em que as práticas 

empregadas pela organização 
permitem e favorecem mudanças 

contínuas. Quanto mais existirem 

políticas, procedimentos e 

práticas culturais que permitam 

mudanças, mais facilmente novos 

conhecimentos serão integrados e 
aplicados. 

33 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 
Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

O grau em que a alta gerência 
apresenta-se como flexível e apta 

a mudanças em sua própria 

dinâmica e estrutura. 

34 

Processos 
Liderança e 
Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 
gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

A qualidade e a natureza do 

relacionamento entre a alta 
gerência e os servidores da 

organização. 35 

36 

Processos 
Liderança e 
Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 
gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

O grau em que as lideranças 
atuam na gerência e supervisão 

da arquitetura organizacional, dos 

processos ou das políticas da 
empresa (Está baseado no fato de 

que a liderança está mais apta a 

modificar estruturas 

organizacionais, a fim de adaptá-

las e torná-las favoráveis às 

necessidades do Programa de 
Gestão do Conhecimento). 

37 

38 

Pessoas 
Cultura e 
Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 
formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização 

apóia e oferece atividades de 
aprendizado para seus 

colaboradores. 39 

40 Processos Alinhamento 

O grau no qual o objetivo do Programa 

de Gestão do Conhecimento e seus 
resultados tentam complementar ou 

realizar os objetivos e metas da 

organização. 

O grau em que a organização usa 

o conhecimento para suportar sua 

estratégia em alinhamento com 
seus objetivos. 

41 

Processos 
Liderança e 
Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 
gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

O grau em que a organização 

considera Gestão do 
Conhecimento como um valor 

institucional. 42 

43 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 
Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

O grau em que a alta gerência se 

mostra flexível e apta a mudar 
sua própria dinâmica e estrutura. 

44 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 
gerência) da organização. 

O grau em que a organização 

considera Gestão do 

Conhecimento como um valor 
institucional. 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

45 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 
Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 
gerência) da organização. 

O grau em que a alta gerência 
atua como patrocinadora para o 

Programa de Gestão do 
Conhecimento. 

46 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 
Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

O grau em que as lideranças 

atuam na gerência e supervisão 

da arquitetura organizacional, dos 
processos ou das políticas da 

empresa (Está baseado no fato de 

que a liderança está mais apta a 
modificar estruturas 

organizacionais, a fim de adaptá-

las e torná-las favoráveis às 
necessidades do Programa de 

Gestão do Conhecimento). 

47 

Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

O grau em que a média gerência 

tem incorporado os processos de 

Gestão do Conhecimento em seu 

trabalho diário. 48 

49 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 
gerencial para a liderança (alta e média 

gerência) da organização. 

 

O grau em que as lideranças 

atuam na gerência e supervisão 
da arquitetura organizacional, dos 

processos ou das políticas da 

empresa (Está baseado no fato de 
que a liderança está mais apta a 

modificar estruturas 

organizacionais, a fim de adaptá-
las e torná-las favoráveis às 

necessidades do Programa de 

Gestão do Conhecimento). 

50 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 
organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 
Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 
consequentemente, de seus resultados. 

A estrutura existente para 

viabilizar a absorção e integração 
do conhecimento aos processos 

operacionais da organização e 

aprimorar processos. 

51 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 
existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 
para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização é 
tolerante aos riscos relacionados à 

inovação e comportamentos de 

seus servidores. 

52 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 
gerência) da organização. 

O grau em que a alta gerência 

atua como patrocinadora para o 

Programa de Gestão do 
Conhecimento. 

 

NATUREZA DOS SERVIDORES DA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

53 Demográfico 
Informações 

Demográficas 

Apresenta as Informações 
Demográficas 

Dados demográficos da 

organização que possam impactar 
a efetividade no tratamento do 

conhecimento na organização. 

54 

Demográfico 
Informações 

Demográficas 

Apresenta as informações 

demográficas 

A intensidade/efetividade da 

informação na organização 
55 

56 

57 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 
gerência) da organização. 

A qualidade e a natureza do 

relacionamento entre a alta 

gerência e os servidores da 
organização. 

58 
Pessoas 

 

Criação e 

Identificação do 
Conhecimento 

 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos  

O alinhamento entre o tipo de 

conhecimento existente e as 

necessidades da organização; O  
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

   
intelectuais), especialmente aqueles 
que contribuem para os objetivos da 

organização. 

grau com que a organização 

investe e otimiza seu capital 

humano, através da contratação e 
retenção de colaboradores que 

tenham um conjunto 

diversificado e atualizado de 
conhecimento. 

59 
Processos 

 

Operacionalização 

do Conhecimento 

 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 
negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 
produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 
críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

A estrutura existente para 
viabilizar a absorção e integração 

do conhecimento aos processos 

operacionais da organização e 
aprimorar processos. 

 

NATUREZA DO TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

60 Processos Alinhamento 

O grau no qual o objetivo do Programa 
de Gestão do Conhecimento e seus 

resultados tentam complementar ou 

realizar os objetivos e metas da 
organização. 

O papel da Gestão do 

Conhecimento para favorecer o 
atendimento dos objetivos da 

organização.  

61 

 

Demográfico 
 

Informações 
Demográficas 

Apresenta as informações 
demográficas 

A intensidade/efetividade da 
informação na organização 

62 Processos Alinhamento 

O grau no qual o objetivo do Programa 
de Gestão do Conhecimento e seus 

resultados tentam complementar ou 

realizar os objetivos e metas da 
organização. 

O grau em que a Gestão do 

Conhecimento tem atingido o 

alinhamento com os objetivos 
organizacionais, através de 

impactos positivos nos resultados 

da organização. 

63 

Pessoas 
Conhecimento e 

Aprendizagem 

A capacidade da organização no 
desenvolvimento de seu capital 

humano através de treinamentos e 

outras estruturas ou atividades 
formalmente dirigidas ao 

desenvolvimento do conhecimento. 

As atitudes e abordagens da 

organização para construir capital 

humano. 
64 

65 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 
organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 
Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 
consequentemente, de seus resultados. 

O grau em que as práticas da 

organização permitem e 
favorecem mudanças contínuas. 

Quanto mais existirem políticas, 

procedimentos e práticas culturais 
que permitem mudanças, mais 

facilmente novos conhecimentos 

serão integrados e aplicados. 

66 
Pessoas 

 

Cultura e 

Incentivos 
 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 
existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 
para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização 
apóia e oferece atividades de 

aprendizado para seus 

colaboradores. 

 

NATUREZA DA COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

67 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 
existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 
para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização é 
tolerante aos riscos relacionados à 

inovação e comportamentos de 

seus servidores. 



355 

 

 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

68 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 
Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 
gerência) da organização. 

O grau em que a organização 
considera Gestão do 

Conhecimento como um valor 
institucional. 

69 Processos 
Liderança e 

Estratégia 

A adoção e execução da Gestão do 

Conhecimento como um princípio 

gerencial para a liderança (alta e média 
gerência) da organização. 

A qualidade e a natureza do 

relacionamento entre a alta 

gerência e os servidores da 
organização. 

70 Pessoas 
Compartilhamento 
do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em compartilhar ativos 
intelectuais de maneira a permitir que a 

organização atinja seus objetivos.  

O grau em que a organização tem 

uma estrutura organizacional que 
favoreça o compartilhamento de 

conhecimento. 

71 Pessoas 

Criação e 

Identificação do 
Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

Habilidade da organização e de 

seus servidores para criar e 
identificar conhecimento. 

72 

Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

O grau em que a organização 

compartilha conhecimento tácito 

e a facilidade de acesso ao 
conhecimento implícito da 

organização. 
73 

74 

Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro das organizações para 
formatar, criar e dar suporte ao uso dos 

ativos intelectuais (incluindo 

conhecimento) para atingir seus 
objetivos. 

Receptividade da organização a 
mudanças promovidas (iniciadas) 

pelos seus colaboradores. 
75 

76 Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

O grau em que a organização 

compartilha conhecimento tácito 

e a facilidade de acesso ao 
conhecimento implícito da 

organização. 

77 Pessoas 
Cultura e 
Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 
formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 
para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização é 

tolerante aos riscos relacionados à 
inovação e comportamentos de 

seus servidores. 

78 Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

A natureza e a capacidade do fluxo do 

conhecimento e outros ativos 

intelectuais dentro da organização. 
Inclui captura, armazenamento, 

disseminação e outros aspectos de 

distribuição do conhecimento. 

A natureza e efetividade da 
disseminação do conhecimento. 

79 Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 

Gestão do 
Conhecimento 

A existência e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica que 
permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 

praticam. 

Medição dos resultados e uso da 

infraestrutura tecnológica. 

 

NATUREZA DAS EQUIPES NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

80 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 
explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 
intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

O grau de participação dos 
colaboradores na melhoria do 

desempenho da organização. 

81 Pessoas 
Comunidades de 

Prática e Times de 

Conhecimento 

A existência, qualidade e uso dos 

grupos de conhecimento que possam 
de forma efetiva, influenciar na solução 

de problemas e permitir que a 
organização alcance suas metas. 

A capacidade da organização em 

catalisar a formação de equipes que 

utilizem o conhecimento para 
resolver problemas ou para dar 

suporte aos objetivos da 

organização. 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

82 

Pessoas 

Comunidades de 

Prática e Times de 
Conhecimento 

A existência, qualidade e uso dos 

grupos de conhecimento que possam 

de forma efetiva, influenciar na solução 
de problemas e permitir que a 

organização alcance suas metas. 

O compromisso da organização 

em apoiar a criação de diferentes 

grupos de conhecimento e 
compartilhamento na 

organização. 

83 

84 

 

NATUREZA DAS COMUNIDADES DE PRÁTICA NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

85 

Pessoas 

Comunidades de 

Prática e Times de 

Conhecimento 

A existência, qualidade e uso dos 
grupos de conhecimento que possam 

de forma efetiva, influenciar na solução 

de problemas e permitir que a 

organização alcance suas metas. 

A natureza das comunidades de 

prática existentes na organização.  

86 

87 

89 

90 

Pessoas 
Comunidades de 

Prática e Times de 

Conhecimento 

A existência, qualidade e uso dos 

grupos de conhecimento que possam 
de forma efetiva, influenciar na solução 

de problemas e permitir que a 

organização alcance suas metas. 

A natureza das comunidades de 

prática existentes na organização.  
91 

92 

 

NATUREZA DOS CONTEÚDOS E CONHECIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

93 

Sistemas 
Gestão de 

Conteúdo 

Tipos de ferramentas que a organização 

produz ou executa para gerenciar o 

conteúdo e a informação. 

O grau em que a organização tem 

informações que vão ao encontro 

de suas necessidades. 

94 

95 

96 
Sistemas 

Gestão de 
Conteúdo 

Tipos de ferramentas que a organização 

produz ou executa para gerenciar o 

conteúdo e a informação. 

Abrangência e atualidade dos 

tipos de conteúdo que a 

organização possui. 97 

98 Sistemas 
Gestão de 

Conteúdo 

Tipos de ferramentas que a organização 

produz ou executa para gerenciar o 
conteúdo e a informação. 

O grau em que os processos da 

organização estão documentados 
e acessíveis aos seus servidores. 

99 

Sistemas 
Gestão de 

Conteúdo 

Tipos de ferramentas que a organização 

produz ou executa para gerenciar o 
conteúdo e a informação. 

A qualidade do conteúdo que a 

organização possui. 

100 

101 

102 

103 

104 Sistemas 

Infraestrutura de 

Acesso ao 
Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 

existente que possibilitem o acesso e 
interação dos stakeholders com os 

ativos intelectuais da organização (seja 

em seus sistemas ou com outras 
pessoas). 

A natureza e efetividade dos 
mecanismos que a organização 

possui para encontrar 

conhecimento. 

105 Sistemas 

Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 

existente que possibilitem o acesso e 

interação dos stakeholders com os 
ativos intelectuais da organização (seja 

em seus sistemas ou com outras 

pessoas). 

A facilidade com que pode ser 

compreendido o significado do 
conhecimento contido na 

organização. 

106 Processos Alinhamento 

O grau no qual o objetivo do Programa 

de Gestão do Conhecimento e seus 

resultados tentam complementar ou 
realizar os objetivos e metas da 

organização. 

O grau em que a organização usa 
conhecimento que suporta suas 

estratégias e está alinhado com 

seus objetivos. 



357 

 

 

INFRAESTRUTURA DE APRENDIZAGEM PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NA ORGANIZAÇÃO 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

107 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 
explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 
intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização 
apóia e oferece atividades ligadas 

ao aprendizado de seus 

servidores; as atitudes e 
abordagens da organização para 

construir capital humano. 

108 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 
explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 
intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização 

apóia e oferece atividades ligadas 
ao aprendizado de seus 

servidores; Receptividade da 

organização a idéias externas; O 
grau com que a organização 

incorpora informação externa a 

suas atividades de aprendizado. 

109 

Pessoas 
Conhecimento e 

Aprendizagem 

A capacidade da organização no 

desenvolvimento de seu capital 

humano através de treinamentos e 

outras estruturas ou atividades 
formalmente dirigidas ao 

desenvolvimento do conhecimento. 

O grau em que a organização 
incorpora informação externa a 

suas atividades de aprendizado. 
110 

111 Pessoas 
Compartilhamento 
do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 
intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 

organização. 

O grau em que a organização 

converte conhecimento tácito em 

explícito. 

112 Pessoas 
Compartilhamento 
do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 
intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 

organização. 

O grau e a qualidade com que a 

organização compartilha 
conhecimento com clientes, 

parceiros e fornecedores. 

113 

Pessoas 
Conhecimento e 

Aprendizagem 

A capacidade da organização no 

desenvolvimento de seu capital 
humano através de treinamentos e 

outras estruturas ou atividades 
formalmente dirigidas ao 

desenvolvimento do conhecimento. 

O grau em que a organização 
capacita objetivando mudanças 

comportamentais ou 
aprimoramentos. 114 

115 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 
organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 
Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 
consequentemente, de seus resultados. 

O grau em que os processos da 
organização estão documentados 

e acessíveis aos servidores. 

116 

Pessoas 
Cultura e 
Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 
formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

O grau em que a organização 

apóia e oferece atividades ligadas 
ao aprendizado de seus 

servidores. 117 

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NA ORGANIZAÇÃO 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

118 

Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 
Gestão do 

Conhecimento 

A existência e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica que 

permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 
praticam. 

Os softwares, aplicações ou 
ambientes de comunicação 

existentes para dar suporte às 

atividades de Gestão do 
Conhecimento. 

119 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

120 Sistemas 

Infraestrutura 
Tecnológica para a 

Gestão do 

Conhecimento 

A existência e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica que 

permitam a Gestão do Conhecimento e 
o compartilhamento de melhores 

praticam. 

A natureza e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica para 

dar suporte ao fluxo e aos 

processos de conhecimento. 

121 Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 

Gestão do 
Conhecimento 

A existência e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica que 
permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 

praticam. 

Os softwares, aplicações ou 

ambientes de comunicação 
existentes para dar suporte às 

atividades de Gestão do 

Conhecimento. 

122 

Sistemas 

Infraestrutura 
Tecnológica para a 

Gestão do 

Conhecimento 

A existência e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica que 

permitam a Gestão do Conhecimento e 
o compartilhamento de melhores 

praticam. 

A natureza e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica para 

dar suporte ao fluxo e aos 

processos de conhecimento. 

123 

124 

125 Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 

Gestão do 
Conhecimento 

A existência e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica que 

permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 

praticam. 

Medição dos resultados e uso da 

infraestrutura tecnológica. 

126 Pessoas 
Compartilhamento 
do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 
intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 

organização. 

O grau em que a organização 
compartilha conhecimento tácito 

e a facilidade de acesso ao 

conhecimento implícito da 
organização. 

127 Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 
Gestão do 

Conhecimento 

A existência e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica que 

permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 
praticam. 

A natureza e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica para 
dar suporte ao fluxo e aos 

processos de conhecimento. 

128 Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

Como o conhecimento e outros ativos 

intelectuais fluem na organização. 
Inclui a captura, o armazenamento e a 

disseminação e outros aspectos de 

distribuição do conhecimento. 

A natureza e efetividade da 

captura do conhecimento. 

129 Sistemas 

Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 

existente que possibilitem o acesso e 

interação dos stakeholders com os 
ativos intelectuais da organização (seja 

em seus sistemas ou com outras 

pessoas). 

A natureza do processo para 

acessar o conhecimento da 
organização.  

 

130 Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 
Gestão do 

Conhecimento 

A existência e a capacidade da 
infraestrutura tecnológica que 

permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 
praticam. 

A natureza e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica para 
dar suporte ao fluxo e aos 

processos de conhecimento. 

131 

Sistemas 

Infraestrutura 

Tecnológica para a 

Gestão do 
Conhecimento 

A existência e a capacidade da 

infraestrutura tecnológica que 
permitam a Gestão do Conhecimento e 

o compartilhamento de melhores 

praticam. 

A Infraestrutura tecnológica 

existente para dar suporte aos 
processos da organização 

relacionados à Gestão do 

Conhecimento.  

132 

133 

134 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 
integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

O grau em que os processos da 

organização estão documentados 
e acessíveis aos servidores. 



359 

 

 

 

INCENTIVOS E MOTIVADORES PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

135 

Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 
existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 
para atingir os seus objetivos. 

O grau em que as políticas da 
organização recompensam as 

atividades ligadas ao 

conhecimento. Isto inclui 
mecanismos de cooperação e 

transferência de conhecimento 

como "Comunidades de Prática". 

136 

137 Pessoas 
Cultura e 
Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 
formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

Tolerância da organização com os 

riscos e comportamentos 

relacionados a ações de inovação. 

138 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 
explícitas, crenças e incentivos que 

existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 
intelectuais (incluindo conhecimento) 

para atingir os seus objetivos. 

O grau de participação dos 

servidores na melhoria do 

desempenho da organização. 

139 Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 
que contribuem para os objetivos da 

organização. 

O grau em que a organização 

possui e utiliza estruturas 
organizacionais que favoreçam o 

compartilhamento de 

conhecimento. 

140 Processos 
Operacionalização 
do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 
negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 
produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

A estrutura existente para 

viabilizar a absorção e integração 
do conhecimento aos processos 

operacionais da organização.  

141 Pessoas 
Cultura e 

Incentivos 

Atitudes culturais implícitas e 

explícitas, crenças e incentivos que 
existem dentro da organização para 

formar, criar e apoiar o uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) 
para atingir os seus objetivos. 

O grau em que as políticas da 
organização recompensam as 

atividades ligadas ao 

conhecimento. Isto inclui 
mecanismos de cooperação e 

transferência de conhecimento 

como "Comunidades de Prática". 
 

PROCESSOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

142 Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 
organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 
Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

A estrutura existente para 

viabilizar a absorção e integração 

do conhecimento aos processos 
operacionais da organização.  

 

IDENTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CRITÉRIOS 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

143 Pessoas 

Criação e 

Identificação do 
Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles que 

contribuem para os objetivos da 

organização. 

Os esforços e o 

comprometimento da organização 
em identificar e capturar 

informações relevantes a sua área 

de atuação (negócio) e aos seus 
objetivos organizacionais. 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

144 Pessoas 

Criação e 

Identificação do 

Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 
intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 

organização. 

Os meios para identificação e 
esclarecimento das oportunidades 

de Gestão do Conhecimento 

(relacionados com a condução 
dos processos). 

145 Pessoas 
Criação e 

Identificação do 

Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 
que contribuem para os objetivos da 

organização. 

A receptividade da organização a 

novas informações que sirvam de 

base para estruturação de novos 
conhecimentos. 

146 Pessoas 
Criação e 

Identificação do 

Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 
que contribuem para os objetivos da 

organização. 

Os meios para identificação e 

esclarecimento das oportunidades 
de Gestão do Conhecimento 

(relacionados com a condução 

dos processos). 

147 Pessoas 

Criação e 

Identificação do 
Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

Habilidade da organização e de 

seus servidores em criar novo 
conhecimento. 

148 Pessoas 

Criação e 

Identificação do 
Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

Os esforços e o 

comprometimento da organização 
em identificar e capturar 

informações relevantes a sua área 

de atuação (negócio) e aos seus 
objetivos organizacionais. 

149 

Pessoas 

Criação e 

Identificação do 
Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

Habilidade da organização e de 

seus servidores em criar novo 
conhecimento. 

150 

 

CAPTURA, ARMAZENAGEM E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

151 

Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

A natureza e a capacidade do fluxo do 

conhecimento e outros ativos 
intelectuais dentro da organização. 

Inclui captura, armazenamento, 

disseminação e outros aspectos de 
distribuição do conhecimento. 

A natureza e efetividade da 

disseminação do conhecimento. 
152 

153 

154 

Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

A natureza e a capacidade do fluxo do 

conhecimento e outros ativos 

intelectuais dentro da organização. 
Inclui captura, armazenamento, 

disseminação e outros aspectos de 

distribuição do conhecimento. 

A natureza e efetividade do 
armazenamento do conhecimento. 

155 

156 

Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

A natureza e a capacidade do fluxo do 

conhecimento e outros ativos 

intelectuais dentro da organização. 
Inclui captura, armazenamento, 

disseminação e outros aspectos de 

distribuição do conhecimento. 

A natureza e efetividade da 
transformação do conhecimento. 

157 

158 

Processos 
Fluxo do 

Conhecimento 

A natureza e a capacidade do fluxo do 
conhecimento e outros ativos 

intelectuais dentro da organização. 

Inclui captura, armazenamento, 
disseminação e outros aspectos de 

distribuição do conhecimento. 

A natureza e efetividade da 

disseminação do conhecimento. 

159 

160 Sistemas 

Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura existente 

que possibilitem o acesso e interação dos 
stakeholders com os ativos intelectuais da 

organização (seja em seus sistemas ou 

com outras pessoas). 

A natureza do processo para 

acessar o conhecimento da 
organização.  
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COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

161 

Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 
que contribuem para os objetivos da 

organização. 

O grau em que a organização 

possui e utiliza estruturas 
organizacionais que favoreçam o 

compartilhamento de 

conhecimento. 
162 

163 Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

O suporte dado pela organização 
às atividades ligadas ao 

compartilhamento de 

conhecimento. 

164 Pessoas 
Compartilhamento 

do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 
conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 
organização. 

O grau em que a organização 

compartilha conhecimento 

explícito. 

165 Pessoas 
Compartilhamento 
do Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 

stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 
intelectuais), especialmente aqueles 

que contribuem para os objetivos da 

organização. 

O grau em que a organização 

converte conhecimento tácito em 

explícito. 

NÍVEL DE ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

ORGANIZAÇÃO 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

166 Processos 
Operacionalização 
do Conhecimento 

A capacidade da organização em 

integrar e aplicar conhecimento no seu 
negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos 
produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos 
críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

A estrutura existente para 
viabilizar a absorção e integração 

do conhecimento aos processos 

operacionais da organização e 

aprimorar processos. 

167 

Pessoas 
Conhecimento e 

Aprendizagem 

A capacidade da organização no 
desenvolvimento de seu capital 

humano através de treinamentos e 

outras estruturas ou atividades 
formalmente dirigidas ao 

desenvolvimento do conhecimento. 

O grau em que a organização 
utiliza e reutiliza conhecimento e 

know-how. 

168 

169 

170 

Pessoas 
Criação e 

Identificação do 

Conhecimento 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders em identificar e criar 

conhecimento (e outros ativos 

intelectuais), especialmente aqueles 
que contribuem para os objetivos da 

organização. 

Os meios de identificação e 

esclarecimento das oportunidades 
de Gestão do Conhecimento 

(relacionados com a condução 

dos processos). 
171 

172 

Sistemas 

Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 

existente que possibilitem o acesso e 
interação dos stakeholders com os 

ativos intelectuais da organização (seja 

em seus sistemas ou com outras 
pessoas). 

A natureza e efetividade dos 
mecanismos que a organização 

possui para encontrar 

conhecimento. 

173 

174 

175 Sistemas 

Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 

existente que possibilitem o acesso e 

interação dos stakeholders com os 
ativos intelectuais da organização (seja 

em seus sistemas ou com outras 

pessoas). 

A natureza e efetividade dos 

mecanismos que a organização 
possui para encontrar 

conhecimento. 

176 Sistemas 
Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 
existente que possibilitem o acesso e 

interação dos stakeholders com os  

A facilidade de acesso ao 
conhecimento implícito da 

organização. 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

   
ativos intelectuais da organização (seja 
em seus sistemas ou com outras 

pessoas). 

 

177 Sistemas 
Infraestrutura de 

Acesso ao 

Conhecimento 

A capacidade e a infraestrutura 
existente que possibilitem o acesso e 

interação dos stakeholders com os 

ativos intelectuais da organização (seja 
em seus sistemas ou com outras 

pessoas). 

Medição de resultados e uso de 

conteúdos. 

 

MÉTRICAS USADAS PELA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

178 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 
a si mesma levando em consideração o 

gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 
melhores práticas, informações 

externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 
organização. 

O grau em que a organização está 
apta a identificar, avaliar e 

aperfeiçoar suas operações 

internas de maneira sustentável. 

(Organizações que buscam 

melhoria contínua através de 

programas de qualidade são 
receptivas a Gestão do 

Conhecimento e a melhores 

práticas que desenvolvam a 
organização). 

179 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 
gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização 

emprega medidas para avaliar 
benefícios relacionados às 

iniciativas e a programas voltados 

a Gestão do Conhecimento. 

180 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 
a si mesma levando em consideração o 

gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 
melhores práticas, informações 

externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 
organização. 

O grau em que a organização 
emprega medidas para avaliar 

benefícios relacionados às 

iniciativas e a programas voltados 

a Gestão do Conhecimento. 

181 

Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 
gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização está 

apta a identificar, avaliar e 
aperfeiçoar suas operações 

internas de maneira sustentável. 

(Organizações que buscam 
melhoria contínua através de 

programas de qualidade são 

receptivas a Gestão do 
Conhecimento e a melhores 

práticas que desenvolvam a 

organização). 

182 

183 

184 

Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 
gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização 

emprega medidas para avaliar 
benefícios relacionados às 

iniciativas e a programas voltados 

a Gestão do Conhecimento 185 

186 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 
gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização é 

capaz de monitorar e interagir 

com seus parceiros, concorrentes 
e fornecedores. 
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Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

187 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 
a si mesma levando em consideração o 

gerenciamento dos ativos intelectuais, 
bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 

externas, e aprendizado que possam 
melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização 

emprega medidas para avaliar 

benefícios relacionados às 
iniciativas e a programas voltados 

a Gestão do Conhecimento. 

188 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 
gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização é 

capaz de monitorar e interagir 

com seus parceiros, concorrentes 
e fornecedores. 

189 Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 

gerenciamento dos ativos intelectuais, 
bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 

externas, e aprendizado que possam 
melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a organização está 
apta a identificar e assimilar 

informações sobre ela mesma no 

ambiente externo. 

190 

Processos 
Métricas e 

Monitoramento 

A capacidade da organização em medir 

a si mesma levando em consideração o 
gerenciamento dos ativos intelectuais, 

bem como monitorar e identificar 

melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado que possam 

melhorar e gerar valor para a 

organização. 

O grau em que a instituição está 

organizada para medir o 

desempenho de seus 
colaboradores. 

191 

 

RESULTADOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 
 

Questão Elemento Dimensão Descrição da Dimensão O que está sendo Medido 

192 

Processos Alinhamento 

O grau em que os objetivos do 

Programa de Gestão do Conhecimento 

e seus resultados tentam satisfazer ou 
realizar os objetivos e metas da 

organização.  

O papel da Gestão do 

Conhecimento em favorecer o 

atendimento dos objetivos da 

organização. 193 

194 Processos Alinhamento 

O grau em que os objetivos do 
Programa de Gestão do Conhecimento 

e seus resultados tentam satisfazer ou 

realizar os objetivos e metas da 
organização.  

O grau em que o Programa de 
Gestão do Conhecimento ou as 

iniciativas de Gestão do 

Conhecimento refletem os 
objetivos da organização. 

195 Processos Alinhamento 

O grau em que os objetivos do 

Programa de Gestão do Conhecimento 

e seus resultados tentam satisfazer ou 
realizar os objetivos e metas da 

organização.  

O grau de alinhamento da Gestão 

do Conhecimento com os 

objetivos organizacionais 
impactando positivamente nos 

resultados da organização. 

196 

Processos 
Operacionalização 

do Conhecimento 

A capacidade da organização em 
integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e nos seus processos 

organizacionais (incluindo 
desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, marketing e outros). 

Representa o ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos processos 

críticos da organização, e 

consequentemente, de seus resultados. 

O grau em que os servidores 

tiram proveito da integração e 
aplicação do conhecimento. 

197 

198 Processos Alinhamento 

O grau em que os objetivos do 
Programa de Gestão do Conhecimento 

e seus resultados tentam satisfazer ou 

realizar os objetivos e metas da 
organização.  

O papel da Gestão do 

Conhecimento em favorecer o 
atendimento dos objetivos da 

organização. 

199 Sistemas 
Gestão de 

Conteúdo 

Tipos de ferramentas que a organização 

produz ou executa para gerenciar o 
conteúdo e a informação. 

O grau em que a organização tem 

informações que vão ao encontro 
de suas necessidades. 
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APÊNDICE H 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA E DO INSTRUMENTO 

DE COLETA DE DADOS APLICADO JUNTO AOS RESPONDENTES 

 

Instruções para preenchimento do questionário 

 

O questionário possui três tipos de questões: 

Tipo A – Questões de resposta únicas (somente uma opção deve ser assinalada). 

Tipo B – Questões de múltipla escolha (pode ser assinalada mais de uma resposta). 

Tipo C – Questões abertas (respondidas livremente, de forma discursiva). 

Observações gerais importantes: 

 Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões sejam desprezadas. 

 Dada a importância das respostas para a melhoriaaperfeiçoamento de atividades similares futuras, pedimos que 

responda a todas as perguntas. 

 

Identificação do respondente: 

 

Nome:                                                                              
 

Escolatidade:     Ensino Médio      Ensino Superior       Pós-Graduação       Mestrado       Doutorado        Pós-Doutorado 
 

Sexo:      Feminino       Masculino 
 

Cargo:                                                                             
 

Nível hierárquico:      Alta administração      Gerência média       Outro:     

 

1. Você teve dificuldade para responder, ou não respondeu alguma pergunta contida no Questionário de Avaliação do 

Conhecimento Organizacional?      Sim        Não 

 

2. Quais situações abaixo justificam a “dificuldade para responder” ou a  “não resposta”? 

           Pergunta mal elaborada e/ou de difícil compreensão                                                  

           Pergunta que não se aplica ao IFB 

           Pouco conhecimento de sua parte em relação ao assunto abordado 

           Pergunta repetida/similar 

           Outro:                                                                      

 

3. Você acha que as perguntas contidas no “Questionário de Avaliação do Conhecimento Organizacional” contribuem 

para diagnosticar, de forma abrangente, a situação da Gestão do Conhecimento em uma Instituição Federal de 

Ensino? 

          Sim      Não 

      Justifique sua resposta da questão anterior:                                                                         

 

4. De que forma você participou da coleta de dados relativa ao Diagnóstico da Gestão do Conhecimento do IFB? 

     Respondendo o Questionário de Avaliação do Conhecimento Organizacional coletivamente, a partir do                                                                                                                                                                            

compartilhamento de informações e conhecimentos com outros gestores da Instituição. 

           Respondendo o Questionário de Avaliação do Conhecimento Organizacional individualmente (no papel ou 

online). 

 

5. De acordo com a sua forma de participação na coleta de dados relativa ao Diagnóstico da Gestão do Conhecimento 

do IFB, em sua opinição, qual o grau de efetividade desta metodologia? 

                       1     2     3     4     5 

Nada efetiva                                     Muito Efetiva     

 

Justifique sua resposta da questão anterior 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

PELO MÉTODO OKA 
 

Nome da Instituição: Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB 

Pesquisadora: Nadja Pessoa do Amarante 

Facilitadores do Diagnóstico da Gestão do Conhecimento no IFB: Jabson Dias Cavalcante e Cecília Cândida 

Vieira Frazão 

Respondentes: Gestores do IFB 

Data de preenchimento do questionário: _____/_____/2014 
 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 
 

Preado (a) Gestor (a): 
 

O questionário possui dois tipos de questões:  
 

Tipo A - Questões de respostas únicas onde somente uma opção deve ser assinalada, vide exemplos abaixo: 
 

 O Programa de Gestão do Conhecimento possui seu próprio orçamento?  
 

❏Sim    ❏Não❏Não sei 

 

 A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação/treinamento)?  
 

 Sim Não Não sei 

 Para toda a organização  ❏ ❏ ❏ 

 Para cada unidade em separado  ❏ ❏ ❏ 

 Para cada servidor (a) individualmente  ❏ ❏ ❏ 

 

Tipo B - Questões de múltipla escolha, onde pode ser assinalada mais de uma resposta, vide exemplo 

abaixo: 
 

 Quem normalmente inicia a mudança nos processos de negócio da organização?  
 

❏Alta gerência                                                   ❏Gerência média     

❏Responsáveis por processos organizacionais ❏Servidores     

❏Comitês ou grupos de revisão                         ❏ Cliente (Cidadãos-usuários) 

❏Outros                                                             ❏Nenhum dos anteriores 
 

Observações gerais importantes: 
 

• Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões sejam puladas. 

• Nas questões tipo múltipla escolha, respostas do tipo “Nenhuma das anteriores” ou “Não sei” poderá anular 

as respostas anteriores, logo tenha atenção no assinalar esse tipo de resposta. 

• Existem algumas questões de caráter obrigatório, por favor, responda essas questões. Quando a questão se 

enquadrar em um dos tipos, há uma mensagem de alerta. 

• Atenção: como o IFB não possui um Programa de Gestão do Conhecimento formalmente 

definido, as questões concernentes ao referido Programa foram suprimidas neste 

Questionário (questões 12 a 28). 
• Ao responder este Questionário, recomenda-se que tenha em mãos os documentos complementares: 

“Glossário do Questionário de Avaliação do Conhecimento Organizacional” e “Método OKA - 

Elementos e Dimensões da Gestão do Conhecimento”, pois podem auxiliar no caso de dúvidas quanto a 

conceitos e/ou terminologias e quanto ao elemento e dimensão do conhecimento que estão sendo medidos em 

cada questão. 

• Ressaltamos que o prazo final para preenchimento deste questionário é 11 de abril de 2014. 

• Em caso de dúvidas em relação ao preenchimento, favor entrar em contato com a pesquisadora Nadja Pessoa 

do Amarante nos seguintes contatos: E-mail: nadjapessoa21@gmail.com – Celular: (83) 9971.8636 ou com 

os servidores do IFB que estão dando suporte ao processo, Jabson Dias e Cecília Cândida Vieira pelos 

respectivos e-mails (jabson.dias@ifb.edu.br; cecilia.vieira@ifb.edu.br) ou no telefone/ramal da Coordenação 

Geral de Planejamento: 2103.2152/2103.2133. Agradecemos, desde já, por sua participação. 

mailto:nadjapessoa21@gmail.com
mailto:jabson.dias@ifb.edu.br
mailto:cecilia.vieira@ifb.edu.br
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS DA INSTITUIÇÃO 
 

1. Nome da organização: Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB 

2. Nome da cidade onde fica localizada a sede da organização: Brasília 

3. Sigla da Unidade da federação onde fica localizada a sede da organização: DF 

4. Nome do país onde está localizada a sede da organização: Brasil 

5. Qual é o principal segmento de atuação da organização? 

  ❏Governo Federal❏Educação (inclusive Universidades públicas e privadas) 

6. Qual é o tipo de organização? 

  ❏Pública    ❏Privada    ❏Terceiro Setor    ❏Mista 

7. Em quantos países a organização opera? 

  ❏Um    ❏2 a 3    ❏4 a 12    ❏13 a 50    ❏50 a 160    ❏Mais que 160 

8. Quantos escritórios / representações / filiais/ campi (com 3 ou mais pessoas) a organização possui? 

  ❏Um    ❏2 a 3    ❏4 a 12    ❏13 a 50    ❏50 a 160    ❏Mais que 160 

9. Quantos servidores a organização emprega direta ou indiretamente (incluem terceirizados e consultores)? 

  ❏Menos que 10  ❏11 a 100  ❏101 a 250  ❏251 a 500  ❏501 a 1.000  ❏1.001 a 10.000  ❏Mais que 10.000 
 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS DO (A) RESPONDENTE 
 

10. Nome: _______________________________________________________________________________ 

11. Escolaridade:  

❏Ensino médio     ❏Superior     ❏Pós-graduação     ❏Mestrado      ❏Doutorado    ❏Pós-doutorado 

12. Idade: ___________  
 

13. Sexo: ❏Masculino     ❏Feminino 
 

14. Nível Hierárquico: 

❏Alta gestão     ❏Gestão intermediária     
 
 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS GLOBAIS 
 

1. Qual é a taxa de mudança da área de atuação fim (primária) da organização ou de seu ambiente competitivo? 

❏Alta     ❏Um pouco alta     ❏Média    ❏Um pouco baixa     ❏Baixa 
 

 

2. Qual o grau de importância de estar atualizada para que as organizações desta área de atuação se mantenham 

competitivas? 

❏ Muito importante   ❏ Importante   ❏ Um pouco importante   ❏ Não muito importante   ❏ Não é importante 
 

 

3. Quantas unidades operacionais ou de negócios a organização possui além das funções de apoio centralizado (tais 

como Contabilidade, Orçamento, Finanças, Recursos Humanos/Gestão de Pessoas, TI, etc.)?  

❏ 1 a 3       ❏ 4 a 10       ❏ 11 a 20       ❏ Mais que 20 
 

4. Qual é a proporção estimada da força de trabalho (servidores, terceirizados e consultores externos) da organização 

que possui nível superior ou maior?  

❏ Menos que 5%                                 ❏ Mais que 5% e menos que 25%     ❏ Mais que 25% e menos que 50%    

❏ Mais que 50% e menos que 75%       ❏ Mais que 75% e menos que 85%    ❏ Mais que 85% 

 

5. Qual a proporção estimada de servidores que tem permanecido na organização por mais de cinco anos (ou desde a 

criação da organização para aquelas organizações com menos de cinco anos de existência)?  

❏ Menos que 5%                              ❏ Mais que 5% e menos que 25%          ❏ Mais que 25% e menos que 50%      

❏ Mais que 50% e menos que75%     ❏ Mais que 75% e menos que 85%         ❏ Mais que 85% 
 

 

6. Qual a taxa de rotatividade de servidores da organização (proporção de servidores que deixam a organização todo 

ano)?  

❏ Menos que 1%                            ❏ Mais que 1% e menos que 2%        ❏ Mais que 2% e menos  que 5%   

❏ Mais que 5% e menos que 10%    ❏ Mais que 10% e menos que 15%    ❏ Mais que 15% 
 

7. Qual a proporção estimada de servidores que tomam decisões de negócios como parte de seu trabalho diário?  

❏ Menos que5%                             ❏ Mais que 5% e mens que 25%          ❏ Mais que 25% e menos que 50%      

❏ Mais que 5% e menos que 75%❏ Mais que 75% e menos que 85%      ❏Mais que 85% 
 

8. Como você classifica as seguintes funções ou atividades na organização?  
 

 Alto Baixo 

 Coleta de conhecimento técnico (know-how)                                                                                     ❏ ❏ 

 Coleta de conhecimento sobre desenvolvimento de produtos                                                           ❏ ❏ 

 Propaganda de produtos ou serviços                                                                                                 ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre os clientes (cidadãos-usuários) ❏ ❏ 

 Criatividade pessoal                                                                                                                           ❏ ❏ 

 Criação e difusão da inovação                                                                                                           ❏ ❏ 
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 Gerenciamento da mudança e adaptação                                                                                            ❏ ❏ 

 Pesquisa de ambiente externo (receptividade ou capacidade de capturar conhecimento externo) ❏ ❏ 

 Capacidade de abstração de conhecimento pelos servidores/membros da equipe                                 ❏ ❏ 
 

9. Em que grau sua organização apresenta os seguintes comportamentos?  
 

 Alto Baixo 

 Resposta rápida ao mercado                                                             ❏ ❏ 

 Suscetibilidade ou sensitividade ao mercado                                     ❏ ❏ 

 Gerenciamento da complexidade  ❏ ❏ 

 Sentido do contexto em que se enquadra                                          ❏ ❏ 

 Julgamento efetivo                                                                            ❏ ❏ 

 Flexibilidade operacional                                                                  ❏ ❏ 

 Capacitação do servidor ❏ ❏ 
 

 

10. Em que medida você se considera familiarizado em relação aos processos de negócio e unidades funcionais de sua 

organização?  

❏ Muito familiarizado   ❏ Um pouco familiarizado   ❏ Nada familiarizado 
 

NATUREZA DO PROGRAMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO OU DAS 

ATIVIDADES INFORMAIS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

11. A Organização possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal ou definido? (Questão obrigatória - 

Questão com Lógica). 

❏ Sim     ❏ Somente em algumas unidades      ❏ Não      ❏ Não sei 
 

 Se “Sim”, ir para questão 12. Se “Somente em algumas unidades organizacionais”, ir para 12.  Se “Não”, ir para questão 29. Se  

“Não sei”, ir para questão 29. 
 

29. A organização possui alguma atividade de Gestão do Conhecimento informal identificável (fora de um Programa 

de Gestão do Conhecimento formal)? 

❏ Sim   ❏ Não   ❏ Não sei 
 

 

30. A organização possui alguma política ou procedimentos formais para incluir ou inserir conhecimento em seus 

processos operacionais? 

❏Sim  ❏De certa forma (Políticas/procedimentos formais existem em algumas áreas da organização)  ❏Não   ❏Não sei 
 

31. Que grupos de pessoas estão envolvidos em atividades de Gestão do Conhecimento?  

❏Alta gerência    ❏Gerência intermediária❏Responsáveis por processos ou funções organizacionais 

❏Servidores do atendimento     ❏Servidores de escritório (administrativos) ❏Outros servidores 

❏Nenhum servidor está envolvido em atividades de compartilhamento de Gestão do Conhecimento 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum servidor está envolvido em atividades de Gestão do Conhecimento” é do tipo 

opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão consideradas).  

 

32. Quem normalmente inicia a mudança nos processos fins da organização? 

❏ Alta  gerência    ❏ Gerência intermediária      ❏ Responsáveis por processos organizacionais  ❏ Servidores          

❏ Comitês ou grupos de revisão    ❏ Clientes ou consumidores (cidadãos-usuários)  

❏ Outros ❏ Nenhum dos anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas). 
 

 

33. Qual o nível de influência da alta gerência sobre a cultura organizacional? 

❏ Muito influente     ❏ Um pouco influente     ❏ Influente     ❏ Não muito influente     ❏ Nada influente 
 
 

34. Qual o nível de influência da alta gerência sobre os padrões de comunicação da organização? 

❏ Muito influente       ❏ Um pouco influente   ❏ Influente    ❏ Não muito influente     ❏Nada influente 
 

 
 

LIDERANÇA E GESTÃO ORGANIZACIONAL 
 

35. Qual o grau de transparência do processo decisório da alta gerência para os servidores da organização? 

❏ Muito transparente    ❏ Um pouco transparente   ❏ Transparente   ❏ Não muito transparente 

❏ Nada transparente     ❏ Não sei 
 

36. Em que medida a alta gerência está ativamente envolvida na tentativa de melhorar os processos internos da 

organização? 

❏ Muito ativa           ❏ Um pouco ativa         ❏ Ativa         ❏ Um pouco inativa         ❏ Muito inativa 
 

 

37. Com que frequência a gerência promove mudanças nos processos internos ou nos processos de compartilhamento 

de conhecimento da organização? 

❏Muito frequentemente (mais de 5 vezes por ano)      ❏Um pouco frequente  (2 a 4 vezes por ano) 

❏Frequentemente (pelo menos uma vez por ano)        ❏ Não muito frequentemente (uma vez a cada dois anos) 
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❏ Não frequentemente/Nunca 
 

38. A organização possui um ritmo de mudança rápido ou lento no que diz respeito à promoção de melhorias? 

(Questão obrigatória – Questão com lógica). 

❏ Rápido     ❏ Lento 

 Se “Rápido”, ir para a questão 40. Se “Lento”, ir para a questão 39.  
 

39. Qual o nível de frustração dos servidores com a organização em relação à desconsideração pelo processo de 

melhoria ou por sua lentidão no processo de mudança? 

❏ Muito frustrados    ❏ Um pouco frustrados   ❏ Frustrados    ❏ Não muito frustrados  ❏ Nada frustrados 
 

40. Quão fortemente você acredita/sente/pensa que a tomada de decisões estratégicas por parte da alta gerência se dá 

sem informações ou sem os conhecimentos necessários? 

❏ Muito frequentemente           ❏ Um pouco frequentemente   ❏ Frequentemente   

❏ Não muito frequentemente    ❏ Nada frequentemente 
 

41. Em que grau o comportamento da alta gerência claramente e consistentemente demonstra que eles valorizam a 

aprendizagem e o compartilhamento de conhecimento? 

❏ Muito claramente e consistentemente   ❏Claramente, mas não consistentemente 

❏ Consistentemente, mas não claramente ❏ Nem claramente nem consistentemente   ❏ Nunca demonstrou 
 

 

42. Há uma estratégia de Gestão do Conhecimento claramente articulada (i.e. escrita) para a organização? 

❏Sim       ❏Não       ❏Não sei 
 

43. Em que medida a equipe de alta gerência se autotransforma de tempos em tempos usando fontes de conhecimento 

existentes na organização? 

❏ Em grande escala    ❏ Em uma escala acima da média  ❏ Em escala mediana  

❏ Em escala abaixo da média  ❏ Quase nunca 
 

44. A alta gerência instituiu políticas para apoiar atividades relativas ao conhecimento? 

❏ Sim   ❏ Não   ❏ Não sei 
 

45. O Reitor expressa consistentemente (por meio de documentos escritos, discursos ou outros documentos de 

divulgação) seu comprometimento com um esforço pela Gestão do Conhecimento ou por atividades de 

compartilhamento de conhecimento? 

❏ Sim     ❏ Não     ❏ Não sei 

46. Como você caracterizaria a liderança das atividades de Gestão do Conhecimento na organização? 

❏Levada a cabo basicamente pelo nível da alta gerência 

❏Balanceada entre a alta gerência e as gerências intermediárias e operacionais 

❏Realizada basicamente pelos níveis de gerência intermediários e operacionais 
 

47. Em que medida a gerência intermediária utiliza o conhecimento organizacional para melhorar os processos de 

negócio da organização? 

❏Em grande escala  ❏Em uma escala acima da média  ❏Em escala mediana  ❏Em baixa escala  ❏Quase nunca 
 

48. Com que frequência a gerência média institui novos processos de gestão da mudança na organização baseados no 

conhecimento organizacional existente? 

❏ Muito frequentemente  ❏ Um pouco frequente   ❏ Frequentemente  ❏ Não muito frequentemente     

❏ Não frequentemente 
 

 

49. Em que medida a gerência intermediária apóia atividades de Gestão do Conhecimento na organização? 

❏ Apóia muito       ❏ Apóia um pouco        ❏ Apóia        ❏ Não apóia muito        ❏ Não apóia nada 
 

50. Em que medida os servidores estão aptos ou têm permissão para participar nas mudanças dos processos de 

negócios na organização? 

❏ Em grande escala   ❏ Em uma escala acima da média  ❏ Em escala mediana   ❏ Em baixa escala   ❏ Quase nunca 
 

51. Em que grau os servidores são receptivos às mudanças organizacionais? 

❏ Em grande escala   ❏ Em uma escala acima da média   ❏ Em escala mediana   ❏ Em baixa escala   ❏ Quase nunca 
 

52. Até que ponto é compartilhado o apoio ao Programa de Gestão do Conhecimento entre os gerentes seniores? 

❏Muito compartilhado (todas as unidades da organização estão envolvidas) ❏Compartilhado acima da média 

❏Compartilhado   ❏Não muito compartilhado   ❏ Nada compartilhado (isolado em uma ou poucas unidades) 
 

53. Qual proporção da força de trabalho da organização (servidores) você estima que possuem funções cuja atividade 

fim (primária) lida com trabalho baseado em conhecimento, não manual? 

❏ Menos que 5%       ❏ Mais que 5% e menos que 25% 

❏ Mais que 25% e menos que 50%   ❏   Mais que 50% e menos que 75% 

❏ Mais que 75% e menos que 85%    ❏    Mais que85% 
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NATUREZA DOS SERVIDORES DA ORGANIZAÇÃO 
 

54. Qual o grau de importância da interação entre servidores na organização para que ela produza seus resultados? 

❏ Muito importante          ❏ Importante           ❏ Um pouco importante      

    ❏ Não muito importante    ❏ Nada importante 
 

 

55. Qual o grau de importância da interação entre servidores e o mundo externo para que a organização produza seus 

resultados? 

❏ Muito importante           ❏ Importante   ❏ Um pouco importante    

    ❏ Não muito importante     ❏ Nada importante 
 

 

56. Em que medida a recuperação de informação (de sites da Internet, bases de dados, sistemas da organização ou 

outros sistemas de recuperação eletrônica da informação) é importante para a maioria dos servidores realizarem 

suas tarefas diárias? 

❏Muito importante             ❏ Importante   ❏ Um pouco importante      

    ❏ Não muito  importante     ❏ Nada importante 
 

57. Em geral, você acredita que os servidores compreendem o quanto a sua função contribui para o 

desempenho/performance da organização? 

❏ Sim     ❏ Não     ❏ Não sei 
 

58. Em que grau a organização deliberadamente busca contratar colaboradores que complementem áreas do 

conhecimento deficientes na organização? 

❏ Em grande escala   ❏ Em uma escala acima da média   ❏Em escala mediana 

❏ Em baixa escala     ❏ Quase nunca 
 

59. Quais dos princípios abaixo caracterizam as crenças dos servidores de sua organização? 

❏  Programas ou atividades de Gestão do Conhecimento são mais bem sucedidos quando são criados para resolver 

problemas “reais” ligados à essência do negócio. 

❏  Programas ou atividades de Gestão do Conhecimento criados em unidades operacionais centrais (fins) da organização 

são capazes de promover a disseminação mais rápida da Gestão do Conhecimento. 

❏  Um crescimento “orgânico” do Programa de Gestão do Conhecimento e/ou de atividades de Gestão do Conhecimento 

constituem uma maneira mais lenta embora mais efetiva para tais programas/atividades se disseminarem pela 

organização. 

❏  Uma abordagem “de baixo para cima” e “de cima para baixo” para Gestão do Conhecimento devem coexistir para que 

um programa ou atividade de Gestão do Conhecimento possa ser bem sucedido. 

❏  Instrumentos de transferência de conhecimento baseados em métodos participativos são fundamentais para a absorção 

do conhecimento❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

NATUREZA DO TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO 

 

60. De que modo as atividades de Gestão do Conhecimento (criação, armazenagem e disseminação do conhecimento) 

concorrem para os objetivos explícitos da organização? (Questão obrigatória).  

❏ Essencial para a performance do negócio    ❏ Importante para uma vantagem competitiva  

❏ Importante para levar à inovação    ❏ Defasado ou não necessário    ❏ Não sei    ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Nenhum dos anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas, as outras não serão consideradas).  
 

61. Qual o grau de importância do conhecimento ou das informações nos processos de agregação de valor da 

organização (i.e. conversão de insumos em resultados)? 

❏ Muito importante          ❏ Importante          ❏ Um pouco importante 

❏ Não muito importante    ❏ Nada importante 
 

62. Como você julga a agregação de conhecimento nos resultados/produtos/serviços de sua organização? 

❏ Baixa (precisa melhorar)  ❏ Aceitável ❏ Alta   ❏ Não sei 
 

63. A que ponto o horário de trabalho do (a) servidor (a) é flexível e permite que ele (a) se envolva em atividades de 

aprendizagem? 

❏Muito flexível (servidores possuem discricionariedade do seu tempo de trabalho para atividades de aprendizagem) 

❏Um pouco flexível❏Flexível    ❏Um pouco inflexível 

❏Muito inflexível (servidores não possuem tempo de trabalho disponível para atividades de aprendizagem) 
 

64. A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação/treinamento)? 
 

 Sim          Não Não sei 

 Para toda a organização                                                          ❏ ❏ ❏ 

 Para cada unidade em separado                                              ❏ ❏ ❏ 

 Para cada servidor (a) individualmente                                   ❏ ❏ ❏ 
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65. Quão fácil é para um (a) servidor (a) modificar um processo organizacional? 

❏ Muito fácil     ❏ Um pouco fácil   ❏ Fácil   ❏ Não muito fácil   ❏ Nada fácil 
 

66. A organização dá tempo aos servidores para que compartilhem conhecimento entre eles durante as horas de 

trabalho (i.e. almoços informais, workshops)? 

❏ Sim     ❏ Não     ❏ Não sei 
 

 

 

NATUREZA DA COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO 
67. Quão influente é a estrutura hierárquica sobre os padrões de comunicação na organização?  

❏ Muito influente ❏ Um pouco influente  ❏ Influente ❏ Não muito influente   ❏ Nada influente 
 

68. Como você caracteriza a “estratégia de comunicação” da alta gerência para os servidores? 

❏ Muito aberta  ❏ Aberta  ❏ Um pouco aberta  ❏ Não existe muita comunicação  ❏ Fechada 
 

69. Com que frequência a alta gerência se comunica com os membros da equipe? 

❏ Muito frequentemente          ❏ Um pouco frequentemente   ❏ Frequentemente 

❏ Não muito frequentemente   ❏ Nada frequentemente 
 

70. Como você classifica a comunicação entre as seguintes partes da organização? 

 Muito boa       Um pouco boa   Boa Não muito boa    Nada boa 

 Entre níveis hierárquicos distintos                               ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Entre unidades ou divisões distintas                             ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

71. Em que grau a organização apóia o compartilhamento “interfronteiriço” (interdisciplinar, interunidades, 

interdepartamental, interdivisões) da comunicação e da informação na organização? 

❏ Alto   ❏ Um pouco alto  ❏ Médio  ❏ Um pouco abaixo da média  ❏ Abaixo da média 
 

72. Com que frequência você se aconselha com outros servidores buscando ter acesso aos seus conhecimentos ou aos 

seus “saberes” tácitos? 

❏Muito frequentemente           ❏Frequentemente           ❏Um pouco frequentemente        

❏Não muito frequentemente    ❏Nada frequentemente 
 
 

73. Em que medida a organização apóia a interação social que permita o compartilhamento de conhecimento tácito 

entre pessoas? 

❏ Apóia muito   ❏ Apóia um pouco   ❏ Apóia  ❏ Não apóia muito  ❏ Não apóia nada 
 

74. Qual o grau de receptividade a organização parece ter em relação a sugestões dos servidores?   

❏ Muito receptiva    ❏ Um pouco receptiva   ❏ Receptiva    ❏ Não muito receptiva    ❏ Nada receptiva 
 

75. A organização possui um processo definido para a revisão das sugestões dos servidores?  

❏ Sim     ❏ Não     ❏ Não sei 

76. Com que frequência os servidores oferecem sugestões/dão retorno à organização?  

❏Muito frequentemente          ❏Um pouco frequentemente❏Frequentemente 

❏Não muito frequentemente    ❏Nada frequentemente 
 

77. Com que frequência os servidores recebem retorno (formal ou informal) sobre suas performances (desempenho)?  

❏ Pelo menos uma vez por mês                   ❏ Pelo menos uma vez a cada três meses 

❏ Pelo menos uma vez a cada seis meses     ❏ Pelo menos uma vez ao ano 

❏ Menos que uma vez ao ano                     ❏ Não recebem retorno (feedback) 

78. Como a informação ou o conhecimento é disseminado pela organização aos seus servidores?  

❏ Pela intranet    ❏ Por um sítio público da internet      ❏ Por meio de um boletim (eletrônico ou físico) 

❏ Por meio de reuniões realizadas pela alta gerência       ❏ Por meio de eventos sociais informais 

❏ Por mensagem eletrônica (e-mail)      ❏ Por meio de reuniões de divisão da unidade/departamento 

❏ Alguma outra forma     ❏ Não é disseminada 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Não é disseminada” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

 

 

79. Como você classifica o nível de comunicação realizado por meio de sistemas “online” (tais como mensagens 

eletrônicas, mensagens instantâneas e espaços virtuais de trabalho) na organização?  

❏ Alto  ❏Um pouco alto  ❏ Médio   ❏ Um pouco baixo   ❏ Baixo 
 
 

NATUREZA DAS EQUIPES NA ORGANIZAÇÃO 
80. Qual das sentenças abaixo melhor descreve a atitude organizacional em relação ao efetivo trabalho em equipe?  

❏ Encoraja, mas não provê meios para possibilitá-lo  ❏ Encoraja e possibilita  ❏ Não encoraja  ❏ Não sei 
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81. A organização utiliza equipes/comitês regularmente para resolver problemas? (Questão obrigatória). 

❏ Sim     ❏ Não 

82. Quais dos seguintes tipos de equipes existem na organização? (Questão obrigatória – Questão com lógica). 

❏Comunidades de prática ❏Equipes virtuais❏Grupos de trabalho 

❏Redes de pessoas por processos ou funções❏Equipes centradas nos clientes (cidadãos-usuários)   ❏Outras 

❏Não sei    ❏Nenhum dos anteriores 
• Se assinalado: “Comunidades de prática”, “Equipes virtuais”, “Grupos de trabalho”, “Redes de pessoas por processos ou funções” 

e/ou “Equipes centradas nos clientes” e “Outras”, ir para a questão 83. Se assinalado: “Nenhum dos anteriores” ou “Não sei”, ir 

para a questão 84. Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Não sei” e “Nenhum dos anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas, as outras não serão consideradas).  
 

83. Quais dos grupos são formalmente apoiados pelo Programa de Gestão do Conhecimento ou pela gerência da 

organização?  

❏Comunidades de prática  ❏Equipes virtuais   ❏Grupos de trabalho    

❏Redes de pessoas por processos ou funções   ❏Equipes centradas nos clientes (cidadãos-usuários)   ❏Outras     

❏Não sei      ❏Nenhum dos anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Não sei” e “Nenhum dos anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma 

delas, as outras não serão consideradas).  
 

84. Qual dos seguintes incentivos ou recursos a organização provê para possibilitar a existência de grupos informais?  

❏Tempo para os servidores se engajarem em grupos informais durante as horas de trabalho 

❏Espaço/salas de reuniões 

❏Suporte tecnológico (i.e. espaços virtuais de trabalho, e-ferramentas colaborativas) 

❏Dinheiro (recursos financeiros) para financiar tempo para reuniões de liderança 

❏Reconhecimento gerencial❏Outros❏Não sei     ❏Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Não sei” e “Nenhum dos anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma 

delas, as outras não serão consideradas).  
 

 

NATUREZA DAS COMUNIDADES DE PRÁTICA NA ORGANIZAÇÃO 
85. A organização possui Comunidades de Prática? (Questão com lógica).  

❏Sim         ❏Não         ❏Não sei  
 

• Se “Sim”, ir para a questão 86. Se “Não”, ir para a questão 93. Se “Não sei”, ir para a questão 93.  
 

 

 

86. Como as Comunidades de Prática são criadas na organização?  

❏ Por um processo formal encabeçado pela gerência    

❏ Por um processo formal iniciado por membros de equipe/servidores  

❏ Informalmente por membros de equipe/servidores da organização  

❏ Outros     ❏ Não sei     ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla (As respostas “Não sei” e “Nenhum dos anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas, as 

outras não serão consideradas).  
 

87. Que tipos de Comunidades de Prática a organização possui?  

❏Organizada por tópicos ou assuntos              ❏Organizada para resolver problemas específicos  

❏Organizada por processos organizacionais    ❏ Outros     ❏ Não sei     ❏ Nenhum dos anteriores  
Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Não sei” e “Nenhum dos anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma 

delas, as outras não serão consideradas).  
 

88. Quantas Comunidades de Prática distintas e identificáveis a organização possui?  

❏Nenhuma  ❏1-5   ❏6-20   ❏21-50❏51-100  ❏101 ou mais 
 

89. Alguma das Comunidades de Prática da organização possui conexões ou interage com grupos externos? (Questão 

obrigatória – Questão com lógica).  

❏ Sim        ❏ Não        ❏ Não sei  
 

• Se “Sim”, ir para a questão 90. Se “Não”, ir para a questão 91.Se “Não sei”, ir para a questão 91.  
 

90. Qual percentagem do tempo das Comunidades de Prática é gasto em interações com essas comunidades ou grupos 

externos?  

❏0 a 20%    ❏21% a 30%  ❏31% a 40%    ❏41% a 50%  ❏Mais de 51%   ❏Não sei 
 

 

91. Qual dos itens abaixo caracteriza a estrutura das Comunidades de Prática da organização?  

❏ Regras e procedimentos           ❏ Processos de retorno   ❏ Listas de membros disponíveis   

❏ Liderança de grupo designada   ❏ Encontros regulares    ❏ Equipe remunerada  

❏ Meios eletrônicos para compartilhamento de informações (espaço virtual na rede; base de conhecimentos; sítio na 

internet)     

❏ Outros   ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
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92. Quais dos itens abaixo são alguns dos resultados usuais das Comunidades de Prática na organização?  

 ❏Treinamento (criação ou transferência)   ❏Criação de conteúdos ou base de conhecimentos  

 ❏Serviços de assistência técnica (Help Desks) 

 ❏Participação sistemática em revisões por pares/colegas ou processos similares  

 ❏Participação sistemática em decisões de processos organizacionais  

 ❏Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas estratégicos da organização 

 ❏Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas operacionais da organização 

 ❏Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas nicho 

 ❏Conteúdos ou aconselhamentos relativos a produtos/serviços da organização 

 ❏Conteúdos ou aconselhamentos que levem à inovação  ❏Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

 

NATUREZA DOS CONTEÚDOS E CONHECIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO 
93. Que tipos de conteúdos são administrados pelos sistemas ou repositórios de conteúdos da organização?  

❏ Informação estratégica     ❏ Políticas e procedimentos  

❏ Informação setorial          ❏ Dados estatísticos  

❏ Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores   ❏ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos  

❏ Conteúdos relativos à clientela (cidadãos-usuários)   ❏ Documentos relativos a processos organizacionais  

❏ Informações e estatísticas nacionais   ❏ Recomendações feitas a clientes (cidadãos-usuários)  

❏ Experiências organizacionais prévias com clientes (cidadãos-usuários)  

❏ Informação do tipo avaliativa   ❏ Outras    

❏ A organização não possui sistemas/repositórios de conteúdos   ❏ Nenhum dos anteriores  
 

Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Nenhum dos anteriores” e “A organização não possui sistemas/repositórios de 

conteúdos” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas, as outras não serão consideradas).  
 

94. Como você classifica a cobertura das seguintes áreas ou domínios do conhecimento dentro da organização?  
 

 
Escasso Adequado 

Excessivo/ 

Abundante 

 Informação estratégica                                                                            ❏ ❏ ❏ 

 Políticas e procedimentos                                                                        ❏ ❏ ❏ 

 Informação setorial                                                                                  ❏ ❏ ❏ 

 Dados estatísticos                                                                                     ❏ ❏ ❏ 

 Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores ❏ ❏ ❏ 

 Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos                       ❏ ❏ ❏ 

 Conteúdos relativos a clientes (cidadãos-usuários)                                    ❏ ❏ ❏ 

 Documentos relativos a processos organizacionais                                    ❏ ❏ ❏ 

 Informações e estatísticas nacionais                                                           ❏ ❏ ❏ 

 Recomendações feitas a clientes (cidadãos-usuários)                                 ❏ ❏ ❏ 

 Experiências organizacionais prévias com clientes (cidadãos-usuários)      ❏ ❏ ❏ 

 Informação do tipo avaliativa                                                                     ❏ ❏ ❏ 

 Outras ❏ ❏ ❏ 
 

95. Alguns dos seguintes assuntos ou domínios do conhecimento são áreas nas quais o conhecimento teve seu tempo 

útil envelhecido/depreciado/defasado?  

❏Informação estratégica        ❏Políticas e procedimentos   

❏ Informação setorial            ❏ Dados estatísticos   

❏ Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores   

❏ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 

❏ Conteúdos relativos à clientela (cidadãos-usuários)  

❏ Documentos relativos a processos organizacionais 

❏ Informações e estatísticas nacionais   

❏Recomendações feitas a clientes (cidadãos-usuários) 

❏Experiências organizacionais prévias com clientes (cidadãos-usuários) 

❏ Informação do tipo avaliativa    ❏ Outras      ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

96. Em que formato a organização organiza conteúdos?  

❏Organizado por processo   ❏Por área tópico, tal como Educação   ❏Por cliente/Usuário (cidadão-usuário) 

❏Por projeto ou atividade    ❏Outros❏Nenhum dos anteriores 
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Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não 

serão consideradas).  
 

97. Qual dos tipos de conteúdos de conhecimento a organização possui?  

❏Documentos oficiais       ❏Publicações internas    ❏Material publicado na rede (Internet e Intranet)  

❏Noticiários; boletins       ❏Videoconferências; fóruns eletrônicos; discussões eletrônicas  

❏“Novidades” (concentração de conhecimento; informação completa)   ❏Dados estatísticos  

❏Dados de Sistemas de Informação Geográfica - GIS/ SIG  

❏Informações e publicações externas   ❏Informações pessoais; Diretórios de especialistas 

❏Conhecimento sobre processos internos da organização  

❏Conhecimento sobre clientes e beneficiários (cidadãos-usuários) 

❏Informação do tipo “saber-fazer” (know-how) ❏Informações sobre habilidades pessoais (Banco de talentos)  

❏Outros     ❏Nenhum dos anteriores  
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

98. A organização possui seus processos organizacionais definidos em documentos ou outros formatos para leitura?  

❏ Sim - Quase todos ou todos os processos organizacionais estão definidos 

❏ Um pouco - Alguns processos de negócios estão definidos 

❏ Não - Muito poucos ou nenhum processo de negócio está definido    ❏ Não sei 
 

99. Qual tipo de conteúdo de conhecimento é mais ou menos usado na organização como um todo?  
 

 Mais Menos Nenhum Não Sei 

 Documentos oficiais                                                                                                      ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Publicações internas                                                                                                      ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Material publicado na internet e intranet (pode ser interno ou 

externo)                         
❏ ❏ ❏ ❏ 

 Noticiários; boletins                                                                                                       ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Videoconferências; fóruns eletrônicos; discussões eletrônicas                                       ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Novidades” (concentração de conhecimento; informação completa) ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Dados estatísticos                                                                                                          ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Dados de Sistemas de Informação Geográfica - SIG/GIS                                              ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Informações e publicações externas                                                                              ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Informações pessoais; Diretórios de especialistas                                                          ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre processos organizacionais                                                            ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre clientes e beneficiários (cidadãos-usuários ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Informação do tipo “saber-fazer” (know-how)                                                              ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Informações sobre habilidades pessoais (Banco de talentos ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Outros ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

100. Para qual propósito cada tipo de conteúdo de conhecimento é mais utilizado?  

❏ Tomar decisões operacionais internas  ❏ Informar-se sobre o setor ou área de especialidade  

❏ Comunicar com clientes (cidadãos-usuários)   ❏ Realizar o trabalho diário  

❏ Prover aconselhamento para a clientela (cidadãos-usuários)   ❏ Definir estratégias de longa duração  

❏ Resolver problemas específicos em áreas específicas   ❏ Outros     ❏ Nenhum dos anteriores  
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

101. Como você classifica a qualidade dos seguintes conteúdos de conhecimento na organização como um todo? 
 

 Alta 

qualidade     
Média 

qualidade    
Baixa 

qualidade 

 Documentos oficiais                                                                                                      ❏ ❏ ❏ 

 Publicações internas                                                                                                      ❏ ❏ ❏ 

 Material publicado na internet e intranet (pode ser interno ou externo)                         ❏ ❏ ❏ 

 Noticiários; boletins                                                                                                       ❏ ❏ ❏ 

 Videoconferências; fóruns eletrônicos; discussões eletrônicas                                       ❏ ❏ ❏ 

 Novidades” (concentração de conhecimento; informação completa) ❏ ❏ ❏ 

 Dados estatísticos                                                                                                          ❏ ❏ ❏ 

 Dados de Sistemas de Informação Geográfica - SIG/GIS                                              ❏ ❏ ❏ 

 Informações e publicações externas                                                                              ❏ ❏ ❏ 

 Informações pessoais; Diretórios de especialistas                                                          ❏ ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre processos organizacionais                                                            ❏ ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre clientes e beneficiários (cidadãos-usuários ❏ ❏ ❏ 

 Informação do tipo “saber-fazer” (know-how)                                                              ❏ ❏ ❏ 
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 Informações sobre habilidades pessoais (Banco de talentos ❏ ❏ ❏ 

 Outros ❏ ❏ ❏ 

102. Quais tipos de conteúdos de conhecimento são mais usados nos processos organizacionais ou nos 

produtos/serviços da organização?  

❏ Documentos oficiais  ❏ Publicações (internas e externas) 

❏ Material publicado na web (Internet e Intranet)  ❏ Noticiários, boletins   

❏ Videoconferências, fóruns eletrônicos, discussões eletrônicas 

❏ “Novidades” (concentração de conhecimento; informação completa) 

❏ Dados estatísticos   ❏ Dados de Sistemas de Informação Geográfica – GIS/SIG   

❏ Informações pessoais; Diretórios de especialistas 

❏ Conhecimento sobre processos organizacionais internos 

❏ Informação do tipo “saber-fazer” (know-how) 

❏ Informações sobre habilidades pessoais (Banco de talentos) 

❏ Outros      ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

103. Em que medida a organização reutiliza os seguintes conteúdos de conhecimento na organização como um todo?  

 Alta 

reutilização     
Baixa 

reutilização 
Não Sei    

 Documentos oficiais                                                                                                      ❏ ❏ ❏ 

 Publicações internas                                                                                                      ❏ ❏ ❏ 

 Material publicado na internet e intranet (pode ser interno ou externo)                         ❏ ❏ ❏ 

 Noticiários; boletins                                                                                                       ❏ ❏ ❏ 

 Videoconferências; fóruns eletrônicos; discussões eletrônicas                                       ❏ ❏ ❏ 

 Novidades” (concentração de conhecimento; informação completa) ❏ ❏ ❏ 

 Dados estatísticos                                                                                                          ❏ ❏ ❏ 

 Dados de Sistemas de Informação Geográfica - SIG/GIS                                              ❏ ❏ ❏ 

 Informações e publicações externas                                                                              ❏ ❏ ❏ 

 Informações pessoais; Diretórios de especialistas                                                          ❏ ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre processos organizacionais                                                            ❏ ❏ ❏ 

 Conhecimento sobre clientes e beneficiários (cidadãos-usuários ❏ ❏ ❏ 

 Informação do tipo “saber-fazer” (know-how)                                                              ❏ ❏ ❏ 

 Informações sobre habilidades pessoais (Banco de talentos ❏ ❏ ❏ 

 Outros ❏ ❏ ❏ 

 

104. Qual dos itens abaixo melhor descreve a abordagem da organização para encontrar informação fora da 

organização?  

❏ A organização raramente ou nunca sai para encontrar informação (no ambiente externo) 

❏ A organização sai para encontrar informação apenas quando necessita de informação 

❏ A organização emprega uma abordagem sistemática de forma que ela sai regularmente para encontrar informação 
 

105. Você acredita que os conteúdos de conhecimento acumulados na organização são apropriados para cada um dos 

seguintes públicos?   
 

 Sim Não    

 Alta gerência                                                         ❏ ❏ 

 Gerência intermediária                                          ❏ ❏ 

 Gerentes de tarefa/projeto                                     ❏ ❏ 

 Especialistas setoriais/tópicos                                ❏ ❏ 

 Equipes de apoio                                                  ❏ ❏ 

 Gerentes funcionais (operacionais)                       ❏ ❏ 

 Consultores      ❏ ❏ 

 Fornecedores externos                                          ❏ ❏ 
 

106. Qual tipo de informação os decisores da alta gerência usualmente precisam, mas têm dificuldades em 

encontrar/acessar?  

❏Sobre consumidores/clientes (cidadãos-usuários ) ❏ Sobre vendas ou a situação financeira da organização   

❏ Sobre a situação das operações da organização    ❏ Sobre a concorrência   

❏ Sbre o negócio no qual a organização atua           ❏ Sobre mudanças governamentais/regulatórias   

❏ Sobre os fornecedores da organização 

❏ Informações analíticas ou resumidas sobre assuntos de interesse    ❏ Outros tipos de informação      ❏ Não sei 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Não sei” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão consideradas).  
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INFRAESTRUTURA DE APRENDIZAGEM PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA 

ORGANIZAÇÃO 
107. Quais dos seguintes tipos de atividades de aprendizado são patrocinados pela organização?  

 

❏ Treinamentos internos (in-company) ❏ Aprendizagem em equipe                         

❏ Treinamentos externos   ❏ Reuniões especializadas de negócios   

❏ Conferências profissionais                       ❏ Coaching 

❏ Cursos universitários ❏ Mentoring 

❏ Cursos a distância                                    ❏ Ambientação para novos servidores        

❏ Certificação profissional   ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

108. A organização apóia mecanismos que permitam aos servidores atualizarem-se em sua área de atuação, 

conhecimentos externos, práticas ou ambiente competitivo? Esses mecanismos incluiriam recursos 

bibliográficos, intranet, bases de dados, assinaturas de revistas e tempo alocado para que os servidores utilizem 

esses mecanismos. 

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 

109. A que ponto a organização é efetiva em apoiar mecanismos de monitoramento de conhecimentos externos, 

práticas e ambientes competitivos? (Tais como assinaturas de revistas e tempo dado aos servidores para realizar 

pesquisas).  
❏Extremamente efetiva❏Moderadamente efetiva❏Um pouco efetiva   ❏Necessita melhorias 

❏Nada efetiva❏A organização não possui mecanismos de monitoramento externo 

❏Não sei se a organização possui mecanismos de monitoramento externo 
 

110. A organização possui algum processo ou método de monitoramento de seus competidores/concorrentes? (Por 

exemplo: benchmarking)  

❏ Sim       ❏ Não      ❏ Não sei 

111. A organização oferece algum programa de orientação/ambientação para novos servidores?  

❏ Sim      ❏ Não       ❏ Não sei 

112. Como você classifica a efetividade dos produtos e serviços da organização para os seus clientes (cidadãos-

usuários)?  

❏Muito efetivo  ❏Efetivo acima da média  ❏Um pouco efetivo (efetivo na média)   

❏Não muito efetivo  ❏ Nada efetivo 

113. A organização oferece treinamento coletivo bem como individual?  

❏ Sim      ❏ Não      ❏ Não sei 

114. A organização oferece treinamentos específicos visando auxiliarem os servidores na adaptação de novas 

tarefas/habilidades ou novas condições de trabalho (treinamento direcionado)?  

❏ Sim     ❏ Não      ❏ Não sei 

115. A maioria dos servidores sabe onde buscar informações sobre os processos organizacionais? 

❏ Sim     ❏ Não      ❏ Não sei 

116. Os servidores devem participar de quantos treinamentos por ano?  

❏Nenhum❏2 – 5  ❏6 – 10       ❏11 – 20     ❏20+   ❏Não sei 
 

117. A organização possui orçamento para treinamento?  

❏ Sim       ❏ Não      ❏ Não sei 

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NA ORGANIZAÇÃO 

118. Você acredita que o ambiente de software da organização é adequado às necessidades organizacionais?  

❏ Muito adequado    ❏ Um pouco adequado   

❏ Adequado             ❏ Não muito adequado   ❏ Nada adequado 
 

 

119. A organização possui um Sistema de Gestão do Conhecimento?  

❏ Sim       ❏ Não         ❏ Não sei 

120. A Organização possui uma Arquitetura de Tecnologia de Informação? (Uma Arquitetura de Tecnologia de 

Informação é um sistema esquemático que descreve os fluxos de informação entre os processos e os sistemas de 

TI na organização).  

❏ Sim       ❏ Não        ❏ Não sei  
 

121. A organização possui: (Questão com lógica). 
 

❏Base de dados de especialistas/habilidades 
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❏Bibliotecas  

❏Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos de pesquisa de informação/conhecimento organizacional  

❏Perguntas mais frequentes (FAQs) e/ou Sistema de Gerenciamento de Base de Dados – Garantia de Qualidade (Q-A 

DBMS)  

❏Espaço e equipamentos para videoconferências  

❏Equipamentos para audioconferências  

❏Espaço e equipamentos online para comunidades de prática virtuais  

❏Sistemas para discussões eletrônicas ou chats  ❏Quadro de Avisos Virtuais  

❏Blogs     ❏Intranet     ❏Sítio na internet        ❏Extranet     ❏Software de “Espaços Virtuais” (Workspace)  

❏Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais  

❏Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)  

❏Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais para seus processos organizacionais (ERP) 

❏Bases de dados com dados usados pela organização  

❏Bases de dados de conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas)  

❏Bases de dados comerciais  

❏Um depósito de metadados (warehouse) para assuntos relacionados com Tecnologia da Informação (TI)  

❏Um depósito de metadados associados com documentos e processos organizacionais  

❏Mecanismo(s) de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização  

❏Outros     ❏Nenhum dos anteriores 
 

 Diferente de “Outros”, ir para a questão 122. Se “Outros”, ir para a questão 124. Questão de Múltipla Escolha (A resposta 

“Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão consideradas).  
 

122. Quais dos seguintes sistemas institucionais são capazes de capturar o conhecimento ou a informação de uma 

forma a torná-los recuperáveis posteriormente para os servidores?  

❏Base de dados de especialistas/habilidades 

❏Bibliotecas  

❏Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos de pesquisa de informação/conhecimento organizacional  

❏Perguntas mais frequentes (FAQs) e/ou Sistema de Gerenciamento de Base de Dados – Garantia de Qualidade (Q-A 

DBMS)  

❏Espaço e equipamentos para videoconferências  

❏Equipamentos para audioconferências  

❏Espaço e equipamentos online para comunidades de prática virtuais  

❏Sistemas para discussões eletrônicas ou chats  ❏Quadro de Avisos Virtuais  

❏Blogs     ❏Intranet     ❏Sítio na internet        ❏Extranet   ❏Software de “Espaços Virtuais” (Workspace)  

❏Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais  

❏Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)  

❏Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais para seus processos organizacionais (ERP) 

❏Bases de dados com dados usados pela organização  

❏Bases de dados de conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas)  

❏Bases de dados comerciais  

❏Um depósito de metadados (warehouse) para assuntos relacionados com Tecnologia da Informação (TI)  

❏Um depósito de metadados associados com documentos e processos organizacionais  

❏Mecanismo(s) de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização  

❏Outros     ❏Nenhum dos anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

123. Baseado em sua experiência, como você classifica a capacidade dos mecanismos de buscas institucionais para 

encontrar as informações que você já precisou?  

❏Acima da média    ❏Um pouco acima da média    ❏Na média    ❏Abaixo da média     ❏Pobre 

❏Nunca usei os mecanismos de busca 
 

124. Em que medida você caracteriza como efetivos os mecanismos de busca institucionais para encontrar 

documentos específicos?  

❏ Muito eficaz         ❏ Eficaz      ❏ Um pouco eficaz      ❏ Um pouco ineficaz 

❏ Muito ineficaz      ❏ A organização não possui mecanismos de busca 
 

125. Como você classifica o nível atual de uso dos seguintes itens?  
 

 Muito 

frequente

mente 

usados 

Um pouco 

frequente

mente 

usados 

Frequen

temente 

usados 

Pouco 

usados 

Muito 

pouco 

usados 

 Grupos de discussão eletrônica ou outros softwares de espaços 

virtuais colaborativos 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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 Mecanismos de busca ou ferramentas de busca de informações                                                         ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Intranet da organização                                                      ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

126. Quais dos seguintes mecanismos a organização possui que permite aos servidores compartilharem conhecimento 

tácito? 

❏Discussões eletrônicas    ❏Salas de discussão (chats)❏Quadros de avisos virtuais❏Espaços virtuais 

❏ Fóruns eletrônicos❏ Blogs    ❏ Intranet 

❏Atendimento aos servidores por meio de conferências❏ Treinamentos e workshops 

❏ Outros     ❏ Nenhum dos anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

127. Sua organização possui funcionalidade de TI para:  

❏Indexar e categorizar automaticamente informação e conhecimento explícito 

❏Ajudar em simulações 

❏Ajudar em atividades de brainstorming, inclusive revisões por pares/colegas e revisões de avaliação 

❏Atividades de tradução automática 

❏Ferramentas de inferência e sistemas de apoio a decisões 

❏Integrar informações desestruturadas e estruturadas 

❏Capturar o conhecimento da equipe diretamente para sistemas de bases de conhecimento 

❏Inteligência artificial    ❏Capacidade de pesquisa avançada 

❏Manipulação e manutenção de vídeo avançado    ❏Outros    ❏Nenhuma das anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

128. A organização possui registros ou arquivos visando criar uma Memória Corporativa (i.e. lições e experiências 

aprendidas pelos membros da equipe)?  

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 

 

129. A organização possui fontes oficiais definidas para os diferentes tipos de informação usados na instituição? O 

termo "fontes oficiais" denota fontes de informação que a organização reconhece formalmente como 

contenedoras de informações ou dados "oficiais" ou "verdadeiros". 

❏ Sim         ❏ Não         ❏ Apenas para alguns tipos de informações         ❏ Não sei 
 

 

130. A organização possui softwares que permitem uma navegação fácil para encontrar conhecimentos/ conteúdos 

pelos usuários?   

❏ Sim        ❏ Não        ❏ Não sei 
 

131. As atividades de Gestão do Conhecimento (tais como captura de conhecimento, recuperação, etc.) foram 

integradas aos fluxos de trabalho ou processos da organização (tais como por meio de Sistemas de Planejamento 

de Recursos Institucionais - ERP, Sistemas de Recursos Humanos - RH, Gerenciamento de Relacionamento com 

o Cliente - CRM)? 

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei  
 

 Se “Sim”, ir para a questão 132. Se “Não”, ir para a questão 135. Se “Não sei”, ir para a questão 135.  
 

132. Em que medida os sistemas de Gestão do Conhecimento estão integrados no fluxo de trabalho institucionais com 

vistas a criar novos conhecimentos? 

❏ Muito bem integrados   ❏ Parcialmente bem integrados   ❏ Alguma integração    ❏ Não muito integrados    

❏ Nada integrados 
 

133. Quais mudanças no ambiente de TI foram observadas na organização após a implantação de um Programa 

formal de Gestão do Conhecimento ou de atividades informais de gestão do conhecimento?  

❏ As análises de requerimentos para desenho de sistemas passaram a levar em consideração processos de 

conhecimento agregado. 

❏ Ferramentas de colaboração foram integradas a sistemas críticos de negócios (tais como Recursos Humanos/Gestão 

de Pessoas - RH, Planejamento de Recursos Organizacionais - ERP, Sistemas de Gerência de Projetos e de Gestão 

de Documentos, etc.). 

❏ Os conselhos/comitês de controle de TI têm como membro uma pessoa vinculada a Gestão do Conhecimento 

(Representante formal do Programa de Gestão do Conhecimento ou líder informal de atividades de gestão do 

conhecimento). 

❏ Uma intranet foi criada como um resultado direto do Programa de Gestão do Conhecimento ou de atividades de 

gestão do conhecimento. 

❏ Os sistemas de TI agora tratam do conhecimento capturado dos servidores por meio de formulários de processos 

organizacionais (workflow). 

❏ Os Sistemas de Treinamento e Aprendizagem estão integrado aos Sistemas de Gestão do Conhecimento. 

❏ As Comunidades de Prática possuem infraestrutura de TI para apoiar o compartilhamento e trocas de conhecimento. 

❏ Aumentou o uso de videoconferências e outras ferramentas de comunicação entre pessoas 

❏ Não sei   ❏ Nenhuma das anteriores 
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Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma 

delas, as outras não serão consideradas).  
 

134. Onde as informações sobre processos organizacionais são definidas?  

❏Em um único documento 

❏Em vários documentos espalhados pela organização (i.e. em cada unidade) 

❏Em vários documentos, todos encontrados em um local central 

❏Em uma única localização na Intranet da organização 

❏Em várias localizações espalhadas pela Intranet da organização 

❏Nas cabeças dos responsáveis pelos processos   

❏Nas cabeças de vários colaboradores que realizam as tarefas 

 

INCENTIVOS E MOTIVADORES PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 
135. Como você caracteriza as políticas da organização visando atividades de conhecimento?  

❏Elas criam incentivos para estas atividades   ❏Elas criam desestímulos para estas atividades  ❏Elas são neutras  
 

136. Quais dos incentivos abaixo a organização utiliza para promover um excelente trabalho de compartilhamento de 

conhecimento entre os servidores?  

❏Bônus   ❏Aumentos de salário  ❏Promoções   ❏Recompensas e prêmios  ❏Incentivo do tipo “servidor do mês”  

❏Publicação ou disseminação de informações/idéias dos servidores pela organização  

❏Outros       ❏Nenhum dos anteriores  
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

137. Indique o seu grau de concordância com os seguintes itens em relação ao comportamento dos servidores de sua 

organização relativo ao risco e à inovação.  
 

 Concordância  

Total 1 

2 
 

3 
 

4 
 

Discordância  

Total 5 

 Servidores/membros da equipe temem ser responsabilizados                          ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe são resistentes a ceder controle                       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe temem ser vistos como desleais                      ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe são, em regra, desconfiados                            ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe são encorajados a dar opiniões                       ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe são encorajados a dar retorno (feedback)        ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe são encorajados a assumir riscos                     ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe não compartilham conhecimento porque 

eles pensam que terão menos valor para a organização se compartilharem                                                                                              
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Servidores/membros da equipe não têm consciência da importância de se 

compartilhar conhecimentos                                                                        
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

138. Qual dos itens abaixo melhor caracteriza o papel que o (a) servidor (a) que não tem CD ou FG, desempenha na 

definição dos processos organizacionais?  
 

❏Eles ajudam nos processo de mudança organizacional de uma forma ad-hoc 

❏Eles participam em revisões sistemáticas dos processos organizacionais 

❏Eles não participam porque os processos organizacionais são definidos de cima para baixo 
 

139. Os servidores/membros da equipe têm noção do valor implícito ou explícito do conhecimento compartilhado por 

meio do Programa de Gestão do Conhecimento ou por iniciativas de gestão de conhecimento na organização?  

❏ Sim, muito       ❏ Um pouco       ❏ Não muito       ❏ Nada 
 

140. Os servidores são incentivados a identificar o conhecimento que possa beneficiar/melhorar processos 

operacionais na organização?  

❏Sim      ❏Um pouco (apenas em algumas áreas da organização)      ❏Não      ❏Não sei 
 

141. Performance/Desempenho é uma função de vários fatores. Qual das seguintes respostas melhor representa os 3 

(três) elementos que mais influenciam o desempenho dos servidores?  

❏Motivação; ambiente organizacional; habilidades  

❏Conhecimento; habilidades; competências técnicas  

❏Customização (especificação) do trabalho; experiência; objetivos  

❏Motivação; customização (especificação) do trabalho; competências  

❏Medo; aversão ao risco; resistência a mudanças  

❏Falta de informação; dificuldade de crescimento no ambiente organizacional; medo  
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PROCESSOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 
 

142. Quais das seguintes frases melhor descrevem o grau em que os processos de conhecimento agregado (criação, 

recuperação/armazenagem, disseminação, aplicação do conhecimento) tendem a acontecer na sua organização: 
 

❏ Os processos de negócio da organização tornaram-se referência na aplicação da Gestão do Conhecimento. 

❏ Princípios de Gestão do Conhecimento são considerados nos incentivos e avaliações pessoais. 

❏ A aplicação dos componentes de Gestão do Conhecimento está disseminada pelos produtos e serviços da organização. 

❏ O retorno dado pelos clientes (cidadãos-usuários) é incorporado nos processos da organização. 

❏ Lições aprendidas são introduzidas sistematicamente em novos produtos, serviços, projetos e outras atividades. 

❏ Comunidades de Prática são apoiadas pela organização e usadas para fomentar a criação e o compartilhamento de 

conhecimentos. 

❏ A organização possui ferramentas de TI para, sistematicamente, capturar e disseminar conhecimento.  

❏ Houve uma clara melhoria no comportamento de membros de equipe em relação ao compartilhamento de conhecimentos.  

❏ Os agentes de Gestão do Conhecimento têm conseguido atuar na organização como um todo e participam dos encontros 

estratégicos e dos exercícios de planejamento organizacionais. 

❏ Nenhuma das anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

 

IDENTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS E CRITÉRIOS 
143. Como você caracteriza as políticas da organização visando atividades de conhecimento?  

❏Elas criam incentivos para estas atividades   ❏Elas criam desestímulos para estas atividades  ❏Elas são neutras  
 

143. Quais tipos de conhecimentos (internos ou externos?) são criados na organização?  

❏Conhecimentos de processos organizacionais ❏Conhecimento procedimental ❏Conhecimentos tópicos    

❏Conhecimentos práticos (know-how)     ❏Melhores práticas          ❏Lições aprendidas  

❏Conhecimentos sobre consumidores e clientes (cidadãos-usuários) ❏Nenhum dos anteriores  
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

144. Quais as fontes de identificação de conhecimentos que são usadas pela organização para capturar os 

conhecimentos que ela precisa capturar?   

❏ Pesquisa pela internet                                        ❏ Pesquisa usando bases de informações (internas e externas) 

❏ Da experiência de servidores                              ❏Da experiência de consumidores ou clientes (cidadãos-usuários) 

❏ Da experiência de parceiros ou fornecedores        ❏ Outras        ❏ Nenhuma das anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

145. Quais das fontes de informação abaixo são obtidas e usadas nos processos decisórios da organização?   

❏ Melhores práticas                                                                 ❏ Comparação (benchmarking) com concorrentes   

❏ Feedback de consumidores/clientes (cidadãos-usuários) ❏ Feedback de servidores     

❏ Inteligência em pesquisa e negócios                                    ❏ Lições aprendidas   

❏ Outras ❏ Nenhuma das anteriores 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

146. Quais os tipos de fontes externas a organização acha mais importante para o monitoramento e identificação de 

informações relevantes?  

❏Informação sobre concorrentes ou organizações similares 

❏Informação sobre clientes ou consumidores (cidadãos-usuários) existentes 

❏Informação sobre clientes ou consumidores (cidadãos-usuários) potenciais 

❏Outras❏Nenhum dos anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

147. A organização:  

 Sim Não Não Sei 

 Possui uma unidade de Pesquisa & Desenvolvimento ativa                                                    ❏ ❏ ❏ 

 Cria inovações patenteáveis ativamente                                                                                   ❏ ❏ ❏ 

 Possui algumas patentes                                                                                                          ❏ ❏ ❏ 
 

148. Quanto tempo você gasta em atividades de pesquisa de conhecimentos (tais como busca e análises de dados, etc.) 

em uma semana normal de trabalho? 

❏ Não realizo atividades de pesquisa de conhecimento   

❏ Menos que 20%  ❏ 20%-40%    ❏ 41%-60%    ❏ 61%-80%    ❏ 81-100% 
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149. Você tem conhecimento de algum novo produto ou serviço inovador (inclusive patentes) que a organização tenha 

desenvolvido nos últimos dois anos?  

❏Sim         ❏Não         ❏Não sei 
 

150. Você tem conhecimento de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento que estão sendo desenvolvidos na 

organização? 

❏ Sim          ❏ Não         ❏ Não sei 
 

 
 

CAPTURA, ARMAZENAGEM E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

151. A organização possui políticas ou procedimentos para a coleta ou captura de documentos ou outros trabalhos 

produzidos pelos servidores?  

❏Sim          ❏Não          ❏Não sei 
 

 

152. A organização possui políticas ou procedimentos que exijam da equipe que documente ou capture o 

conhecimento produzido de uma forma que possa ser reutilizado (tal como documentação, bases de dados 

eletrônicos)?   

❏Sim          ❏Não         ❏Não sei 

153. Quais dos tipos de conhecimentos e/ou informações abaixo são capturados por sua organização?  

❏ Lições aprendidas                                                                     ❏ Documentos sobre projetos e produtos 

❏ Mensagens eletrônicas formais                                                 ❏ Listas de especialistas 

❏ Resultados de grupos de discussões ou discussões eletrônicas   ❏ Informações sobre clientes/consumidores 

(cidadãos-usuários) 

❏ Informações sobre suprimentos/insumos   ❏ Informações comerciais                           

❏ Dados relativos à performance/desempenho dos servidores   ❏ Projetos de pesquisa                                                                  

❏ Intercâmbio de vídeo ou áudio ❏ Outros 

❏ Nenhum dos anteriores   

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

154. Quais dos seguintes itens refletem as principais formas de armazenamento de conhecimentos da organização?  

❏ Intranet  ❏Extranet  ❏Internet 

❏ Bases de dados (inclusive Sistemas de Gerenciamento de Documentos, Inteligência em Negócios, Sistemas de   

Planejamento de Recursos Organizacionais (ERP), Sistemas de Gestão de Projetos, etc.) 

❏ Arquivos/documentos em uma pasta pública hierarquizada (servidor de arquivos ou servidor FTP – Protocolo de 

Transferência de Arquivos) 

❏ Unidades de disco em rede (arquivos/documentos armazenados, disponíveis para o público) 

❏ Arquivos pessoais de servidores  ❏Arquivos de e-mail  ❏Outros  ❏Nenhum dos anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

155. Em que medida é fácil para você o acesso ao conhecimento armazenado na organização?  

❏ Muito fácil       ❏ Um pouco fácil   ❏ Fácil     ❏ Não muito fácil     ❏ Nada fácil 
 

156. Qual das formas abaixo, se alguma delas, ajudou mais na captura de conhecimento na organização? 

❏ Pessoas foram especificamente designadas para supervisionar a transformação de conhecimento existente (i.e., 

conhecimento processado / sintetizado a partir de conhecimento existente) 

❏ Existem padrões ou políticas para tal 

❏ Procedimentos operacionais padrões para a organização (i.e. Modelo de Maturidade de Processos – CMM, para 

desenvolvimento de softwares) 

❏ Outras  ❏Nenhuma das anteriores 
 

157. Como os servidores da organização agregam valor à informação coletada pela organização?  

❏Adicionando comentários à informação armazenada em bases de dados  

❏Classificando a qualidade da informação baseados em critérios definidos  

❏Durante avaliações formais da informação feitas por meio de revisões de pares/colegas  

❏Identificando lições aprendidas em projetos, produtos e serviços  

❏Identificando boas práticas durante ou depois de revisões de processos de negócios  

❏Outros          

❏Nenhum dos anteriores  
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

 

158. A organização possui um diretório de fontes oficiais de seus conhecimentos? (Uma fonte oficial é aquela cujos 

dados são vistos pela instituição como as versões “corretas” ou oficiais daquela informação).  

❏Sim     ❏Um pouco (fontes parciais de informação estão espalhadas pela organização)  
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❏Não     ❏Não sei  
 

159. Como o conhecimento implícito/tácito é disseminado?  
 

❏ Apresentações formais                                           ❏ Almoços informais 

❏ Reuniões de unidades                                             ❏ Conversas informais entre membros de equipe 

❏ E-mails                                                                   ❏ Videoconferências    

❏ Audioconferências                  ❏ Telefone    

❏ Revisões de pares/colegas                                      ❏ Fóruns 

❏ Conferências                 ❏ Programas de mentoring 

❏ Revisões operacionais de qualidade ❏ Revisões de performance/desempenho formal 

❏ Outros  Nenhum dos anteriores 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

160. Qual é o grau de efetividade dos Sistemas de Gestão do Conhecimento em conectar as pessoas e os sistemas de 

informação?  

❏ Muito eficaz   ❏ Um pouco eficaz   ❏ Eficaz    ❏ Um pouco ineficaz   ❏ Muito ineficaz 
 

 

COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

161. Quais das seguintes políticas de compartilhamento de conhecimentos existem na organização?  

❏Gerenciamento de registros/documentos     

❏Publicação de conteúdo na web (pode incluir políticas de publicação na Intranet e na Internet)  

❏Manuseio/divulgação da informação     

❏Políticas relativas à segurança de informação 

❏Outras    ❏A organização não possui políticas de compartilhamento de informações 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “A organização não possui políticas de compartilhamento de informações” é do tipo opção 

exclusiva. Se assinalada, as outras não serão consideradas).  
 

162. Existem restrições adequadas sobre compartilhamento de conhecimentos (tais como uma política de 

“necessidade de saber” ou revelação/liberação de informação sobre certos conhecimentos)?  

❏ Sim     ❏ Não     ❏ Não sei  
 

163. Quais atividades de compartilhamento de informações são apoiadas pela organização?  

❏ Contador de estórias (estórias e narrativas relevantes - storytelling) ❏ Realização de eventos em grupo     

❏ Almoços informais    ❏ Grupos de discussão                        

❏ Salas de bate-papo ❏ Vídeo ou audioconferências            

❏ Feiras de conhecimento ❏ Exercícios de simulação                  

❏ Mensagens instantâneas       ❏ Mensagens eletrônicas (e-mail)                  

❏ Ferramentas e espaços virtuais colaborativos ❏ Programas de treinamento               

❏ Auxílio/aconselhamento por pares/colegas ❏ Revisões por pares/colegas 

❏ Outras     ❏ Nenhuma das anteriores 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

164. Quais dos seguintes conhecimentos explícitos a organização compartilha?  

❏ Melhores práticas e lições aprendidas               ❏ Documentos e publicações institucionais 

❏ Informações sobre especialistas                         ❏ Diretório corporativo de pessoas 

❏ Dados de entrevistas e de brainstorming           ❏ Vídeos de eventos e de entrevistas 

❏ Decisões         ❏ Dados clientes (cidadãos-usuários) 

❏ Dados de mercado    ❏ Outros     

❏ Nenhum dos anteriores   
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

 

165. Quais dos seguintes métodos a organização utiliza para capturar conhecimento tácito?  

❏ Entrevistas ❏ Coleta de dados (inclusive por meio de questionários) 

❏ Contar estórias (estórias da organização - storytelling)    ❏ Simulação        

❏ Técnicas de brainstorming    ❏ Vídeo/Áudio conferências                                               

❏ Relatórios de missão    ❏ Enredos/Encenações/Revisões                                        

❏ Ajuda de pares/colegas ❏ Outros     

❏ Nenhum dos anteriores   

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
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NÍVEL DE ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NA ORGANIZAÇÃO 
 

166. Alguns princípios e processos de Gestão do Conhecimento (i.e. atividades que dão apoio ao ciclo de vida do 

conhecimento, que inclui a criação, identificação, captura, disseminação e armazenamento) estão sendo seguidos 

ou adotados na organização em:  
 

 Sim     Não Não Sei    

 Produtos e serviços essenciais                                                                                     ❏ ❏ ❏ 

 Sistemas e serviços de TI                                                                                            ❏ ❏ ❏ 

 Políticas e procedimentos relacionados à RH (Gestão de Pessoas) ❏ ❏ ❏ 

 Políticas de aprendizado e treinamento                                                                        ❏ ❏ ❏ 

 Programas de Qualidade e Avaliação                                                                          ❏ ❏ ❏ 

 Pesquisa e Desenvolvimento                                                                                       ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

 

167. Com que frequência a informação que é coletada/processada pela organização é armazenada em seus sistemas 

(bases de dados, Intranet, etc.)?  

❏ Muito frequentemente    ❏ Um pouco frequentemente    ❏ Frequentemente    ❏ Não muito frequentemente   

❏ Pouco frequentemente   ❏ A organização não coleta, processa e armazena dados em seus sistemas 
 

168. Com que frequência os servidores procuram conhecimento de outras fontes na organização (ao invés dos 

sistemas)?  

❏ Muito frequentemente  ❏ Um pouco frequentemente  ❏ Frequentemente   ❏ Não muito frequentemente    

❏ Pouco frequentemente  
 
 

169. Com que frequência os servidores fornecem conhecimentos para outras pessoas que buscam seu conhecimento?  

❏ Muito frequentemente    ❏ Um pouco frequentemente ❏ Frequentemente    ❏ Não muito frequentemente    

❏ Pouco frequentemente  
 

170. Com que efetividade a organização captura ativamente informação externa que auxilia na solução de seus 

problemas de negócios (Pode-se considerar problemas de negócios questões como más práticas de negócios, 

desempenho institucional em declínio, questões de Gestão de Pessoas/RH e outros desafios estratégicos e 

operacionais enfrentados pela organização).  

❏ Muito efetivamente ❏ Efetivamente ❏ Um pouco efetivamente  ❏ Não muito efetivamente ❏ Nada efetivamente 
 

171. Com que eficácia você acredita que as unidades da organização geralmente diagnosticam problemas internos 

(inclusive operacionais ou organizacionais)?  

❏ Muito eficaz    ❏ Eficaz   ❏ Um pouco eficaz   ❏ Não muito eficaz  ❏ Nada eficaz 
 
 

 

172. Quanto tempo você gasta procurando informações ou conhecimentos existentes em um dia normal de trabalho?  

❏ Eu não gasto tempo procurando informações     ❏ Menos que 30 minutos por dia 

❏ Entre 31 minutos e menos que 1 hora               ❏ Entre 1 hora e menos que 2 horas 

❏ Entre 2 horas e menos que 4 horas                   ❏ Entre 4 horas e menos que 5 horas 

❏ Mais que cinco horas por dia 
 

173. Você sabe onde procurar para encontrar “novas” informações disponíveis em sua organização?  

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 

174. Com que frequência você busca informações específicas de uma unidade/departamento que você acredita que 

deveria tê-las, mas que não as possui? 

❏ Muito frequentemente     ❏ Um pouco frequentemente ❏ Frequentemente    ❏Pouco frequentemente       

❏Muito pouco frequentemente 
 
 

175. Com que facilidade os servidores identificam quais as fontes ou repositórios de conhecimento são os mais 

adequados para uma necessidade específica?  

❏ Muito fácil   ❏ Fácil  ❏ Um pouco fácil   ❏ Não muito fácil   ❏ Nada fácil 
 

176. Qual a facilidade em identificar quem sabe determinados assuntos na organização?  

❏ Muito fácil   ❏ Fácil  ❏ Um pouco fácil   ❏ Não muito fácil   ❏ Nada fácil 

177. Com que frequência você sente que deve buscar a informação por conta própria?  

❏ Muito frequentemente   ❏  Frequentemente ❏Um pouco frequentemente ❏ Não muito frequentemente 

❏ Nada frequentemente 

 

MÉTRICAS USADAS PELA ORGANIZAÇÃO 
 

178. A organização possui um programa sistemático para rastrear medidas ou métricas relativas a operações de 

Gestão do Conhecimento da organização?  

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
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179. Quais tipos de métricas operacionais ou ferramentas de medidas a organização usa para determinar o valor 

operacional do conhecimento organizacional?  

❏ Balanced Scorecard  ❏ Retorno de Investimento (ROI)    

❏ Custo da qualidade ❏ Pesquisa de satisfação do cliente (cidadão-usuário) 

❏ Pesquisa de satisfação do servidor ❏ Um processo sistemático de avaliação de pessoal 

❏ Programa de Qualidade ❏ Processos/funções relativos a auditoria 

❏ Processos/funções de avaliação operacional ❏ Modelo de Maturidade de Processos (CMM) 

❏ Índice de Capital Humano ❏ Revisões de manutenção (de qualquer tipo) 

❏ Outros ❏ Nenhum dos anteriores 

❏ A organização não tem ou não usa métricas de medição do 

conhecimento 

  

 

Questão de Múltipla Escolha (As respostas “Nenhum dos anteriores” e “A organização não tem ou não usa métricas de medição do 

conhecimento” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas, as outras não serão consideradas).  
 

180. Quais das medidas abaixo a organização utiliza para medir seu Programa de Gestão do Conhecimento?  

❏ Balanced Scorecard  ❏ Retorno de Investimento (ROI)    

❏ Custo da qualidade ❏ Pesquisa de satisfação do cliente (cidadão-usuário) 

❏ Pesquisa de satisfação do servidor ❏ Um processo sistemático de avaliação de pessoal 

❏ Processos/funções relativos a auditoria ❏ Processos/funções de avaliação operacional 

❏ Índice de Capital Humano ❏ Outros 

❏ Nenhum dos anteriores   

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

 

181. A alta gerência utiliza medidas financeiras para justificar estratégias ou mudanças de Gestão do Conhecimento 

na organização?   

❏Sim         ❏Não         ❏Não sei 
 

182. Em sua opinião, a alta gerência utiliza medidas operacionais identificadas acima para justificar as estratégias ou 

mudanças no compartilhamento de informações na organização?  

❏Sim         ❏Não       ❏Em certa medida ou em algumas áreas     ❏Não sei 
 
 

183. Em sua opinião, a organização efetivamente dá importância a informações e conhecimentos externos para 

desenvolver ações preventivas?  

❏Sim         ❏Não        ❏Não sei 
 

184. Quais das seguintes atividades têm ajudado a melhorar a resposta da organização às mudanças de mercado em 

relação às demandas, ambiente organizacional ou outros desafios?  

❏Melhores práticas compartilhadas ou usadas ❏Busca por informações não disseminadas  

❏Aprendizado compartilhado  

❏Processos de aprendizagem pela reposição sistemática de maus resultados e de processos ruins  

❏Outras     ❏Nenhuma das anteriores  
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

 

185. Algum estudo foi realizado para verificar a efetividade de algum dos seguintes itens?  
 

 
Sim Não 

Não 

Sei 

Não se 

Aplica 

 Programa Global de Gestão do Conhecimento                                                                  ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Atividades de compartilhamento de conhecimento nos processos de negócios 

organizacionais                                                                                              
❏ ❏ ❏ ❏ 

 Qualidade do conhecimento compartilhado na organização                                              ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Padrões de comunicação da organização                                                                           ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Incorporação de feedback de clientes (cidadãos-usuários)                                                ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Programa de aprendizado                                                                                                 ❏ ❏ ❏ ❏ 

 Outros investimentos relativos ao conhecimento feitos pela organização                          ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

186. A organização faz uso das respostas (feedback) de seus parceiros para algum dos itens abaixo?  

❏ Desenvolver novos produtos    ❏ Desenvolver novos serviços  ❏ Criar estratégia de marketing                                                        

❏ Influenciar o desenho de processos de negócios  

❏ Criar uma estratégia de comunicação com clientes (cidadãos-usuários) 
❏ Outros  ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
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187. Quais áreas se beneficiaram mais do Programa de Gestão do Conhecimento ou de atividades de 

compartilhamento de conhecimentos?  

❏Desenvolvimento de novos produtos  ❏Desenvolvimento de novos serviços  ❏Criação de estratégia de marketing             

❏Desenho de processos de negócios          ❏Criação de uma estratégia de comunicação com clientes (cidadãos-usuários) 

❏Outras     ❏Nenhuma das anteriores 
Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 

188. Como a organização monitora a performance/desempenho de seus parceiros?  

❏ Contato face a face    ❏ Contato telefônico   ❏ Monitoramento através de novas narrativas/relatos 

❏ Discussões com outros consumidores ou clientes (cidadãos-usuários)    

❏ Outros       ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

 

189. A organização possui meios ou mecanismos para identificar críticas ou comentários externos sobre a 

organização e seus produtos/serviços?  

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 
 

190. A organização possui um processo de medição do desempenho dos seus servidores? (Questão obrigatória). 

❏ Sim       ❏ Não    
 
 

 

191. A organização inclui a dimensão de avaliação de desempenho relacionada à Gestão do Conhecimento em sua 

avaliação dos seus servidores/equipes? 

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei    
 
 

 

RESULTADOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 
192. Qual o grau de sucesso você avalia que as iniciativas de Gestão do Conhecimento da organização têm alcançado 

baseado em resultados observáveis dessas iniciativas?  

❏ Muito bem sucedidas         ❏ Um pouco bem sucedidas   ❏ Bem sucedidas              

❏ Um pouco mal sucedidas   ❏ Muito mal sucedidas 
 

193. Quais dos tipos de conhecimento abaixo você sente que foram ajudados a melhorar pelo Programa de Gestão do 

Conhecimento na organização?  

❏ Sobre consumidores (cidadãos-usuários)         ❏ Sobre vendas ou sobre o estado financeiro da organização 

❏ Sobre o estado das operações organizacionais  ❏ Sobre a concorrência   

❏ Sobre a área na qual a organização atua          ❏ Sobre mudanças governamentais/regulatórias   

❏ Sobre os fornecedores organizacionais   

❏ Outros tipos de informações                          ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  
 

194. Quais são alguns dos aspectos da organização que foram ajudados significativamente por atividades relativas a 

conhecimento (tais como compartilhamento de conhecimentos e operacionalização do conhecimento)?  

❏ Satisfação e lealdade de consumidores (cidadãos-usuários)  ❏ Processos operacionais organizacionais   

❏ Produtividade organizacional  ❏Habilidade para modificar estratégias ou enfoques de resolução de problemas 

❏ Políticas e procedimentos organizacionais   

❏ Outros      ❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão 

consideradas).  
 
 

195. Você conhece algum processo organizacional que tenha melhorado significativamente como resultado do 

Programa de Gestão do Conhecimento ou das atividades informais de gestão do conhecimento da organização?  

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 
 

196. O Programa de Gestão do Conhecimento ou as atividades informais de gestão do conhecimento ajudam os 

servidores/equipes a economizar tempo em seu trabalho?  

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 

197. O Programa de Gestão do Conhecimento ou as atividades informais de Gestão do Conhecimento aumentam o 

valor das oportunidades de desenvolvimento profissional para os servidores/membros de equipe?   

❏ Sim       ❏ Não       ❏ Não sei 
 

198. Os seguintes grupos estão cientes das lacunas de conhecimento que devem ser preenchidas para que a 

organização atinja seus objetivos?   
 

 Sim Não Não Sei 

 Servidores ❏ ❏ ❏ 

 Gerência intermediária                                    ❏ ❏ ❏ 
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 Alta gerência                                                   ❏ ❏ ❏ 
 

199. Quais tipos de conteúdos você se vê buscando repetidamente?  

❏ Informação estratégica   

❏ Políticas e procedimentos 

❏ Informação setorial   

❏ Dados estatísticos 

❏ Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores   

❏ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 

❏ Conteúdos sobre clientes (cidadãos-usuários)   

❏ Documentos relativos aos processos de negócios 

❏ Informação e estatísticas nacionais   

❏ Pareceres dados a clientes (cidadãos-usuários) 

❏ Experiências organizacionais anteriores com clientes (cidadãos-usuários)     

❏ Informações do tipo avaliação 

❏ Outros   

❏ Nenhum dos anteriores 
 

Questão de Múltipla Escolha (A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada, as outras não serão  

consideradas).  

 

 

Texto OKA – Survey Portuguese – Version 1.0 – 2007 

 

 
 



387 

 

ANEXO B 

 

OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DO REITOR DO IFB PARA REALIZAÇÃO DESTA 

PESQUISA 
 

 


