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RESUMO

Esta dissertação aborda o tema da gestão do conhecimento (GC) na
administração pública federal, no caso, na Organização Militar Delta (OMD),
responsável pela Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) da Marinha
do Brasil (MB). O referencial teórico utiliza os conceitos da teoria do processo
de criação e conversão do conhecimento, criada por Nonaka e Takeuchi
(1997), e do ciclo do sistema da GC, principalmente na retenção do
conhecimento na administração pública. São, também, citadas algumas
práticas de GC, levantadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
IPEA, em trabalhos realizados por Batista (2004, 2005) e outros realizados pelo
Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica. Três
metodologias de avaliação da GC são apresentadas: a de Terra (2000), a do
American Productivity and Quality Center (APQC) e a Organizacional
Knowledge Assessment (OKA). A pesquisa de campo teve como objetivo
verificar como a gestão do conhecimento contribui para reter o conhecimento
adquirido na OMD. A abordagem foi qualitativa, realizada por meio de dez
entrevistas estruturadas, direcionadas a superintendentes e chefes de
departamento, trianguladas com análise documental e observação direta. O
tratamento e a análise das evidências foram feitos com base em análise de
conteúdo. Foi constatado que a GC não é priorizada pela alta direção da OMD,
mas que seus membros possuem boa noção de sua importância. Por falta de
uma norma para GC, há perda de conhecimento em diversos processos,
principalmente nos de transferência e desligamento de pessoal. Algumas
práticas de GC foram identificadas como sendo utilizadas pela OMD e concluiuse que, sob a perspectiva da metodologia de avaliação adotada pela APQC, a
OMD se encontra no estágio inicial da implantação da GC. Por fim foram feitas
recomendações para minimizar a perda do conhecimento e facilitar sua
retenção na OMD.

Palavras- chave: gestão de conhecimento, compartilhamento e retenção do
conhecimento, práticas de gestão do conhecimento.

ABSTRACT
This thesis addresses the topic of Knowledge Management (KM) in the
Brazilian federal government, namely in Military Organization Delta (MOD),
responsible for Information Technology and Communications (ICT) in the
Brazilian Navy. The theoretical framework uses the concepts of Nonaka and
Takeuchi’s (1997) theory of knowledge creation and conversion, and the KM
system cycle, mainly focusing the knowledge retention in public administration.
Some KM practices are also cited, specifically those found by the Institute of
Applied Economic Research - IPEA, based upon Batista (2004, 2005) and the
work of the Technical Committee on Knowledge Management and Strategic
Information. Three assessment methodologies of KM are presented: Terra’s
(2000), American Productivity and Quality Center’s (APQC); and the
Organizational Knowledge Assessment (OKA). The field research aimed at
verifying how knowledge management contributes to retain the knowledge
gained in MOD. A qualitative approach was performed through ten structured
interviews, directed to the superintendents and to the department heads,
triangulated with document research and direct observation. The treatment and
analysis of evidences were based on content analysis. It was found that the KM
is not prioritized by MOD higher echelons, but its members have a good idea of
its importance. Due to the lack of KM guidelines, there is loss of knowledge
within MOD, mostly as far as personnel transfers and retirement are concerned.
Some KM practices were identified as being used by MOD, and according with
APQC’s evaluation methodology, MOD could be situated in the initial stage of
KM implementation. Finally, recommendations were made to minimize the loss
of knowledge and facilitate its retention in MOD.

Keywords: knowledge management, knowledge sharing and retention.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO INICIAL
A intensa e acelerada transformação observada atualmente no mundo
globalizado tem provocado mudanças significativas em diversas áreas
decorrentes de grandes avanços nas comunicações, na economia e na
tecnologia. Tais mudanças ampliaram a necessidade de conhecimento,
exigindo que as organizações passassem a perceber e adaptar-se aos novos
estímulos externos, transformando-se dentro de seus limites. Segundo
Takeuchi e Nonaka (2008), tanto a economia baseada no conhecimento e o
conhecimento como arma de competitividade ganharam importância, tornando
os ativos intangíveis, especialmente o conhecimento, a principal fonte de
vantagem competitiva. O patrimônio indispensável para as organizações de
hoje não são as instalações, as fábricas e os equipamentos, mas o
conhecimento acumulado durante a sua existência e as pessoas que o
possuem.
Em uma economia onde a única certeza é a incerteza, o conhecimento é
a única fonte certa de vantagem competitiva duradoura. Quando os mercados
se transformam, as tecnologias proliferam, os competidores se multiplicam e
produtos se tornam obsoletos rapidamente, as empresas bem-sucedidas são
as inovadoras, que criam novos conhecimentos, disseminam-no pela
organização e o incorporam em novas tecnologias e produtos (TAKEUCHI;
NONAKA, 2008).
A gestão do conhecimento (GC) vem concretizar essa velocidade na
identificação, transmissão e disseminação do conhecimento.
A GC está intimamente relacionada a conceitos como aprendizagem
organizacional, organização da aprendizagem, memória organizacional e
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compartilhamento da informação (CARBONE et al., 2005). Seu objetivo
principal é contribuir para a melhoria do desempenho organizacional e se
constitui, nesta década, em uma das melhores estratégias com que as
organizações poderão contar para se manterem bem posicionadas no mundo
globalizado.
O aumento da necessidade de se gerenciar o conhecimento pode ser
associado, de um lado, a processos de redução de pessoal nas organizações,
os quais levam, na maioria dos casos, ao desligamento indesejado de alguns
talentos. Portanto, como administrar o conhecimento para adquirir e manter a
vantagem competitiva tornou-se um foco central da estratégia de concorrência
em muitas organizações (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
As organizações bem sucedidas têm buscado alinhar a estratégia de GC
às demais estratégias da organização, na busca de uma melhoria do
desempenho organizacional.
Nesse processo de GC, não se pode deixar de citar a importância do
desenvolvimento da tecnologia da informação e das comunicações, que
fornecem as ferramentas que auxiliam o compartilhamento de conhecimentos
dentro das organizações. Mas seu papel não deve ser visto como primordial,
pois, segundo Davenport e Prusak (1998), tem-se dado importância exagerada
à questão da tecnologia em relação ao conhecimento, pois, antes de se
iniciarem discussões sobre a GC, muitas organizações acreditavam que o
aparato tecnológico em desenvolvimento poderia vir a substituir, a experiência
e a capacidade de discernimento dos trabalhadores. Contudo, verificou-se que
isso não aconteceu e que há necessidade, portanto, de se gerenciar o
conhecimento como algo inerente às pessoas.
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A GC é um conceito relativamente novo, mas que vem tomando vulto
considerável na busca das organizações em melhorar seu desempenho
organizacional.
A finalidade da GC é melhorar o desempenho de empresas do setor
produtivo. Para as empresas privadas, isso significa melhorar a qualidade dos
produtos e serviços, aumentar a satisfação dos clientes, inovar, elevar a
produtividade, aumentando assim a rentabilidade e a vantagem competitiva em
relação aos concorrentes. No entanto, segundo Wiig (2000), na administração
pública, a GC tem uma finalidade bem mais ampla. A administração pública é
importante e complexa em qualquer sociedade, afetando vários aspectos,
como a qualidade de vida, a cultura, entre outros.
A perda do conhecimento, principalmente o considerado crítico, é
reconhecida como um dos problemas centrais das organizações atuais,
considerando que os mesmos nem sempre estão à disposição no momento em
que se necessita. Por essa razão, a retenção do conhecimento nas
organizações cresceu em importância nos últimos anos e frequentemente é um
dos projetos mais significativos nas organizações contemporâneas. Os
conhecimentos críticos são aqueles considerados necessários e fundamentais
para a tomada de decisões e na resolução de problemas da organização e,
portanto, devem ser identificados, ter mapeados seus detentores e, por fim,
compartilhados, de forma que sejam retidos na organização (GOULART;
ANGELONI, 2011).
O governo brasileiro, envidando esforços no sentido de melhorar sua
administração, criou em abril de 2000, o chamado Governo Eletrônico,
composto de um grupo de trabalho interministerial com a finalidade de
examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas
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eletrônicas de interação. Em outubro do mesmo ano foi criado o Comitê
Executivo de Governo Eletrônico (CEGE), cuja atribuição é gerir o Governo
Eletrônico.
O governo federal consciente de que a GC pode contribuir para
aumentar a eficiência dos processos de trabalho na administração pública e
que experiência acumulada progressivamente pelos gestores públicos constitui
um capital estratégico do Estado, o qual deve ser compartilhado e explorado
ativamente pelos órgãos de governo e pela sociedade brasileira, instituiu em
2003, o Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e da Informação
Estratégica (CT-GCIE), no âmbito do CEGE, com a missão de promover a GC
na administração pública federal (FRESNEDA, 2005).
A Marinha do Brasil (MB) corroborando a preocupação da boa
administração pública, em um âmbito mais geral, criou o programa Netuno,
destinado a aprimorar a gestão das Organizações Militares (OM) e
consequentemente proporcionar as melhores condições para estar pronta e
adequada à estatura político-estratégica exigida pelo país. A capacitação
profissional é a base do programa, que se caracteriza por ações destinadas à
avaliação da gestão, à melhoria de processos e à gerência de projetos. O
modelo de excelência de gestão pública adotado é composto por oito critérios,
a saber: Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos, Sociedade, Informação e
Conhecimento,

Pessoas,

Processos

e

Resultados,

que

interligados,

possibilitam a análise da organização segundo enfoques distintos. O pilar do
presente trabalho está em um desses critérios: Informação e Conhecimento,
que examina a gestão e a utilização das informações, a partir dos métodos e
ferramentas aplicadas, para identificá-las, torná-las disponíveis e utilizá-las
dentro da OM.
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A Organização Militar DELTA (OMD), além de ser responsável pela
implementação das ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicações
(TIC) necessárias à GC na Marinha, vem tentando atingir as metas
estabelecidas pelo programa Netuno. Mas, ao longo desses anos, a OMD, vem
sofrendo com a perda de seu pessoal especializado, assim como em toda MB,
por força da carreira, com a movimentação de seus militares ou para reserva,
por atingir o tempo de serviço, e também pela aposentadoria dos seus
servidores civis, fazendo que parte da experiência profissional e conhecimento
adquirido sejam perdidos. Neste trabalho será tratada a GC de um modo geral,
porém focando principalmente o compartilhamento e a retenção do
conhecimento na OMD. Em decorrência desses fatos, é importante para a
OMD utilizar a gestão do conhecimento para reter o conhecimento adquirido.
1.2. QUESTÃO PROBLEMA
Como

a

gestão

do

conhecimento

contribui

para

reter

o

conhecimento adquirido na Organização Militar DELTA?
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo Principal
Descrever como a gestão do conhecimento contribui para reter o
conhecimento adquirido na Organização Militar DELTA.
1.3.2. Objetivos Intermediários
-

Identificar, na OMD, o estágio (inicial, intermediário ou avançado) em
que se encontra a GC;

-

Identificar, na OMD, os fatores que influenciam na retenção do
conhecimento; e

-

Identificar, na OMD, as práticas de GC utilizadas para reter o
conhecimento.
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1.4. SUPOSIÇÕES INICIAIS
O pesquisador supôs que:
- Há pouca utilização, na OMD, das ferramentas já implantadas de
GC; e
- O trabalho de GC já realizado na OMD é pouco divulgado no
âmbito interno.
1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
1.5.1 Temporal
A partir de 2010 até dezembro de 2012.
1.5.2 Geográfica
Este estudo limitou-se a estudar a GC na OMD, localizada no Rio de
Janeiro.
1.5.3 Teórica
A pesquisa se concentrará em examinar a questão sob as perspectivas
da teoria do processo de criação e conversão do conhecimento, criada por
Nonaka e Takeuchi (1997) e do ciclo do sistema da GC, citado por Turban et al.
(2010), principalmente na retenção do conhecimento na administração pública,
identificando algumas práticas de GC, levantadas pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, em trabalhos denominados Textos 1022 e 1095
(BATISTA, 2004, 2005) e pelos trabalhos realizados pelo Comitê Técnico de
Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica (FRESNEDA, 2005).
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1.6. RELEVÂNCIA
1.6.1. Para a Marinha do Brasil (MB)
A exigência que administração pública seja cada vez mais eficiente torna
necessário o permanente acompanhamento dos assuntos relacionados à GC.
A realização de trabalhos que contribuam para ressaltar a importância da
captação do conhecimento, seu armazenamento e a sua propagação para
todas as OM da MB, é de grande valia, indo ao encontro das diretrizes
estabelecidas pelo governo federal e também como um grande instrumento de
incentivo à troca de experiências, informações e conhecimentos com as demais
Forças.
1.6.2. Para a Academia
A GC não é motivada apenas por aspectos econômicos, mas também
pelo campo da produção e da circulação de conhecimento, no acesso às novas
tecnologias e no estímulo ao desenvolvimento do conhecimento em ambientes
colaborativos.
Estudos sobre a GC em organizações públicas são relevantes por
poderem orientar os governos presentes e futuros a tomarem decisões do
nosso “rumo”. Esta pesquisa pretende trazer alguma contribuição para o estudo
dessa questão e subsidiar outros estudos acadêmicos que tratam da GC no
âmbito da administração pública.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. CONHECIMENTO
O conhecimento é objeto de preocupação humana desde tempos
remotos. Seu estudo é tão antigo quanto à própria história do homem e, desde
os gregos, tem sido o tema central da filosofia e da epistemologia (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997).
Organizações saudáveis geram e usam o conhecimento, interagindo
com seus ambientes, absorvendo informações que são transformados em
conhecimento. Na falta do conhecimento, organizações não poderiam se
organizar e não conseguiriam manter-se em funcionamento (DAVENPORT,
PRUSAK, 1998).
Davenport e Prusak (1998) definem o conhecimento como uma soma
das experiências, valores, contexto e insights, tendo origem e aplicação na
mente de seus detentores.
Turban et al. (2010) descrevem que o conhecimento é a informação com
contexto, que é relevante e acionável. São Informações organizadas e
processadas

para

transmitir

compreensão,

experiência,

aprendizado

acumulado e técnicas aplicadas a determinado problema ou atividade.
A informação como recurso nem sempre é valiosa, pois sua sobrecarga
pode desviar-nos daquilo que é importante, já o conhecimento é um recurso
quando é claro, torna-se relevante e importante para quem o processa.
Conforme Turban et al.(2010, p. 410), “o conhecimento evolui ao longo
do tempo com a experiência e essa evolução traz conexões entre novas
situações e eventos ao contexto”.
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O conhecimento é caracterizado como um ativo que, ao contrário dos
demais, aumenta com o uso, ou seja, tem-se mais conhecimento à medida que
se o compartilha (DAVENPORT, PRUSAK, 1998).
2.1.1. Tipologia do Conhecimento
Há várias tipologias do conhecimento, mas a distinção mais comum,
popularizada pelo trabalho de Nonaka e Takeuchi (1997), é a distinção entre o
conhecimento explícito e tácito.
Conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso em palavras,
números ou sons, podendo ser facilmente transmitido aos indivíduos, formal e
sistematicamente, através do compartilhamento na forma de dados, fórmulas
científicas, recursos visuais, fitas de áudio, especificações de produtos ou
manuais (TAKEUCHI; NONAKA, 2008).
Turban et al. (2010) falam do que o conhecimento explícito tem a ver
mais com o conhecimento técnico, racional e objetivo (dados, políticas,
procedimentos, software, documentos, etc.)
O conhecimento explícito envolve políticas, guias de
procedimento, artigos, relatórios, designs, produtos,
estratégias, objetivos, missão e as competências básicas
da empresa e a infraestrutura da tecnologia da
informação. É o conhecimento que foi codificado
(documentado) de uma forma que pode ser distribuído a
outras pessoas ou transformado em um processo ou
estratégia sem exigir interação interpessoal. (TURBAN et
al., 2010, p. 410).

O conhecimento tácito é o acumulo de experiências, mapas mentais,
ideias, perícia, qualificações, conjunto de habilidades e aprendizado que uma
organização possui e também a cultura adquirida pela empresa baseada em
experiências passadas e presentes nas pessoas, dos processos e dos valores
da organização (TURBAN et al., 2010).
Takeuchi e Nonaka (2008) dizem que o conhecimento tácito não é
facilmente visível e explicável, por ser altamente pessoal e de difícil
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formalização, estando profundamente enraizado nas ações e experiências de
um indivíduo, bem como em suas emoções, valores e ideais. Conclusões,
insights, intuições, palpites subjetivos incluem-se nessa categoria

de

conhecimento, o que dificulta a sua transmissão e compartilhamento com
outros. Sua natureza subjetiva e intuitiva dificulta o processamento ou a
transmissão do conhecimento adquirido por qualquer método sistemático ou
lógico, pois, para ser comunicado e compartilhado dentro de uma organização,
terá que ser convertido em palavras ou números que qualquer um possa
compreender.
Polanyi (1966, apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65) afirma que
“podemos saber mais do que podemos dizer”, ressaltando a dificuldade de
expressar

os

conhecimentos

tácitos

numa

linguagem

clara

de

fácil

entendimento. “Assim, o conhecimento que pode ser expresso em palavras e
números representa apenas a ponta do iceberg do corpo total do
conhecimento” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65).
Para Turban et al. (2010), o conhecimento tácito geralmente envolve
perícia e altos níveis de habilidade e geralmente sua transferência é lenta e
cara, podendo estar infestada de ambiguidades.
Por vezes esta transferência é facilmente documentável,
mas permanece tácito simplesmente porque a agregação
individual do conhecimento não reconhece seu valor
potencial para outros indivíduos. Outras vezes, o
conhecimento tácito está disperso, sem uma forma
tangível e, portanto, difícil de codificar. Na maioria das
vezes não é fácil traduzir conhecimento tácito, ou parte
dele em palavras (TURBAN et al., 2010, p. 410).

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), existem duas dimensões
para o conhecimento tácito: a primeira é a dimensão técnica e a outra é a
cognitiva. A dimensão técnica engloba as habilidades informais e de difícil
detecção, muitas vezes denominadas como know-how. Os insights subjetivos e
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pessoais, as intuições, palpites e as inspirações derivadas da experiência
corporal se enquadram nessa dimensão. A dimensão cognitiva consiste em
crenças, pontos de vista, percepções, ideais, valores, emoções e modelos
mentais que estão tão inseridos em nós que os consideramos naturais. Essa
dimensão do conhecimento tácito dá forma ao modo como um indivíduo
percebe e define o mundo em seu entorno.
2.1.2. Criação do Conhecimento Organizacional
A criação do conhecimento organizacional é a capacidade de uma
organização de criar novo conhecimento, difundi-lo e incorporá-lo a produtos,
serviços e sistemas.
Segundo a teoria de Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do
conhecimento tem duas dimensões diferentes: a epistemológica - que trata das
dimensões tácita e explícita; e a ontológica – que cuida do conhecimento nos
níveis de indivíduo, grupo, organização e interorganizacional, conforme Figura
1.
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Fig. 1. Duas dimensões da criação do conhecimento

Dimensão
epistemológica
Conhecimento
Explicito

Conhecimento
Tácito

Individuo

Grupo

Organização

Interorganização

Dimensão
ontológica

Nível de conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 62).

Na dimensão ontológica, embora utilizemos a expressão criação do
conhecimento “organizacional”, o conhecimento é criado apenas pelos
indivíduos, pois a organização não pode criar conhecimento por si só, sem
iniciativa do indivíduo e a interação que ocorre dentro do grupo. O processo de
criação dentro de uma organização deve ser entendido como o conhecimento
criado pelos indivíduos, que é amplificado e solidificado no nível do grupo
através

de

diálogos,

compartilhamento

de

experiências,

discussão

e

observação. O indivíduo “cria” o conhecimento enquanto a organização é
responsável pela sua amplificação. O grupo funciona como “sintetizador” do
conhecimento e quanto mais autônoma, diversa e auto-organizada for a
equipe, mais eficazmente funcionará como sintetizador.
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Quanto à dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi (1997) dizem
que a organização não é uma máquina, mas um organismo vivo que cria e
utiliza conhecimento, convertendo-o de tácito para explícito e vice-versa. A
criação do conhecimento ocorre quando o conhecimento tácito e o explícito
interagem um com outro. Esse processo, ilustrado na Figura 2, é conhecido
como o processo de conversão do conhecimento e ocorre de quatro modos:
A - Socialização: refere-se à conversão do conhecimento tácito em novo
conhecimento tácito por meio de interações sociais e compartilhamento de
experiências obtido por reuniões tipo “brainstorming”, observação-imitação e
interações diversas entre os membros organizacionais.
O individuo pode adquirir conhecimento tácito
diretamente dos outros sem usar a linguagem. Os
aprendizes trabalham com os seus mestres e aprendem
sua arte não através da linguagem, mas da observação,
da imitação e da prática. No cenário de negócios, o
treinamento no trabalho usa basicamente o mesmo
princípio. A chave para aquisição do conhecimento tácito
é a experiência. Sem alguma forma de experiência
compartilhada, é extremamente difícil que uma pessoa
projete-se no processo de raciocínio de outro indivíduo
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 69).

B – Externalização: refere-se à conversão do conhecimento tácito em
novo conhecimento explícito, que possa ser compreendido por outros, obtido
por meio de diálogos, reflexões coletivas, uso de metáforas e analogias.
Quando tentamos conceituar uma imagem, expressamos
a sua essência principalmente na linguagem [...] Ainda
assim, as expressões são frequentemente inadequadas,
inconsistentes e insuficientes. Essas discrepâncias e
falhas entre imagens e as expressões, no entanto,
ajudam a promover a “reflexão” e a interação entre os
indivíduos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 71).

C – Combinação: refere-se à criação de novo conhecimento explícito
mesclando,

rearranjando,

categorizando,

reclassificando,

sintetizando o conhecimento explícito existente.

separando

e
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D – Internalização: refere-se à criação de novo conhecimento tácito a
partir do conhecimento explícito. Está intimamente ligado ao “aprender
fazendo”, por meio de treinamento e exercícios, para que o conhecimento
explícito seja incorporado em ações e práticas. É obtido por meio de
documentação, experimentação, vivência, interfuncionalidade.
Quando as experiências através da socialização,
externalização e combinação são internalizadas nas
bases de conhecimento tácito do indivíduo, na forma de
modelos mentais compartilhados ou know-how técnico,
tornam-se um patrimônio valioso (NONAKA; TAKEUCHI,
1997, p. 77).

Fig. 2 - Processo de Conversão do Conhecimento

Fonte: adaptada de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 81).

2.1.2.1 Espiral do Conhecimento
A socialização compartilha o conhecimento tácito, mas, no entanto,
isoladamente, é uma forma limitada de criação do conhecimento. A não ser que
o conhecimento compartilhado se torne explícito, não poderá ser utilizado por
toda a organização. Além disso, uma combinação de informações explícitas,
nem sempre amplia a base de conhecimento da organização. Porém, quando o
conhecimento tácito e o explícito interagem, daí, pode emergir uma inovação. A
criação do conhecimento ocorre quando o conhecimento tácito e o explícito
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interagem um com outro em um processo contínuo e dinâmico, conforme
Figura 3.
O processo inicia-se, em primeiro lugar, na socialização, com a
construção de um campo de interação. Esse campo facilita a tarefa de os
membros da equipe da organização compartilharem suas experiências e
modelos mentais. Em segundo lugar, o modo de externalização é
desencadeado pelo significativo “diálogo ou reflexão coletiva”, o qual, com o
uso da metáfora apropriada ou da analogia, torna possível aos membros da
equipe articularem o conhecimento tácito oculto que, de outra forma, seria
difícil de comunicar. Em terceiro lugar, o modo de combinação é desencadeado
pela rede do conhecimento recentemente criado e do conhecimento existente
em outras seções da organização, cristalizando-os, dessa maneira, em um
novo produto, serviço ou sistema administrativo. Por fim, o “aprender fazendo”
desencadeia a internalização. Este é o processo de criação do conhecimento
organizacional em sua dimensão epistemológica.
Fig. 3. Espiral do Conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80).
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Entretanto, a organização não pode, por si mesma, criar conhecimento.
O conhecimento tácito do indivíduo é a base da criação do conhecimento
organizacional. A organização tem de mobilizar o conhecimento tácito criado e
acumulado

no

nível

individual.

O

conhecimento

tácito

mobilizado

é

organizacionalmente amplificado através dos quatro modos de conversão do
conhecimento e cristalizado em níveis ontológicos mais elevados. A interação
entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito terá uma escala cada
vez maior na medida em que subirem os níveis ontológicos, formando uma
espiral. Este processo em espiral, que pode ser observado na Figura 4,
começa no nível individual e vai subindo, ampliando comunidades de interação
que cruzam fronteiras entre seções, departamentos, divisões e organizações
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
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Fig. 4. Espiral da Criação do Conhecimento Organizacional

Dimensão
Externalização

Epistemológica
Combinação
Conhecimento
Explicito

Internalização
Socialização

Conhecimento Tácito

individuo

grupo

organização

interorganização

Dimensão
Ontológica

Nível de conhecimento
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82), adaptada.

2.1.2.2 Fatores que influenciam na criação do conhecimento
A organização, no processo de criação do conhecimento organizacional,
deve promover o contexto apropriado para facilitar as atividades de grupo e
também a criação e o acúmulo de conhecimento em nível individual. Para que
isso ocorra e a espiral de conhecimento seja promovida, Nonaka e Takeuchi
(1997) afirmam que cinco condições são exigidas:
A – Intenção: a espiral do conhecimento é impulsionada quando a
organização tem a intenção de atingir suas metas. Os esforços para atingir
essa intenção normalmente tomam forma como estratégia da organização. A
essência dessa estratégia está na capacidade de a organização adquirir, criar,
acumular e explorar o conhecimento, tendo, como seu elemento mais crítico, a
conceituação

do

tipo

do

conhecimento

a

ser

desenvolvido

e

operacionalização em um sistema administrativo, visando sua implantação.

sua
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Para criar conhecimento, as organizações devem formular uma intenção
organizacional e estimular o comprometimento de seus colaboradores,
propondo-lhes

essa

intenção.

“Como

observa

Polanyi

(1958),

o

comprometimento é subjacente à atividade de criação de conhecimento”
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.85).
B – Autonomia: no nível individual, deveria ser permitido a todos os
membros de uma organização agir autonomamente até onde a circunstância
assim o permita, pois dessa forma a organização aumentaria a chances de
oportunidades inesperadas. A autonomia também aumenta a possibilidade de
motivação dos indivíduos para a criação de novos conhecimentos.
C – Flutuação e caos criativo: ambos estimulam a interação entre a
organização e o ambiente externo. A flutuação não é uma desordem completa,
é uma ordem cujo padrão é difícil de prever inicialmente. Quando introduzida
em uma organização, seus membros enfrentam a decomposição de rotinas,
hábitos ou estruturas cognitivas. A decomposição refere-se a uma interrupção
de nosso estado habitual, confortável, de ser, a partir da qual novo
conhecimento pode ser criado. Esse fenômeno de criação pode ser chamado
de “ordem a partir do caos”. O caos é gerado naturalmente quando a
organização enfrenta uma crise; ou pode ser intencional, quando seus líderes
tentam evocar um “sentido de crise” entre os demais membros da organização,
propondo metas desafiadoras. Esse caos intencional é denominado “caos
criativo”.
D – Redundância: para que a criação do conhecimento ocorra é
necessário que um conceito criado por um indivíduo seja compartilhado por
outros indivíduos ou grupos que talvez não o utilizem imediatamente. O
compartilhamento

de

informação

redundante

promove

a

partilha

do
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conhecimento tácito, acelerando a criação do conhecimento. Uma forma de a
organização criar a redundância é através da rotação estratégica de pessoal.
Tal rotação ajuda os membros da organização entenderem os negócios a partir
de várias perspectivas, fazendo com que o conhecimento organizacional seja
fluido e fácil de ser colocado em prática.
E – Variedade de requisitos: a diversidade interna de uma organização
precisa reagir rapidamente às flutuações inesperadas do ambiente externo a
fim de lidar com os desafios apresentados pelo mesmo. Para maximizar a
variedade, todos os membros da organização devem ter acesso às
informações necessárias, da forma mais rápida, percorrendo o menor número
de etapas.
2.1.2.3 Fases do processo de criação do conhecimento organizacional
Nonaka e Takeuchi (1997) propuseram um modelo ideal do processo de
criação do conhecimento organizacional composto de cinco fases:
Primeira Fase – Compartilhamento do conhecimento tácito: corresponde
aproximadamente à socialização, pois o conhecimento rico e inexplorado
residente nos indivíduos deve ser amplificado na organização.
Segunda Fase – Criação dos conceitos: o conhecimento tácito
compartilhado é convertido para o conhecimento explícito em um processo
semelhante à externalização.
Terceira Fase – Justificação dos conceitos: O conceito criado precisa ser
justificado, onde a organização decide se vale a pena ou não investir no novo
conceito.
Quarta Fase – Construção de um arquétipo: os conceitos são
transformados em um arquétipo, que pode ser um protótipo, no caso de
desenvolvimento de um produto concreto, ou em um mecanismo operacional,
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no caso de inovações abstratas, como um novo sistema administrativo ou uma
estrutura organizacional inovadora.
Quinta Fase – Difusão interativa do conhecimento: os conceitos criados
são ampliados, sendo difundidos pela organização.
Na Figura 5 temos a representação do modelo de cinco fases do
processo de criação do conhecimento organizacional.
Figura 5 – Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento
organizacional.

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 96).
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2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES
2.2.1 Definição de Gestão de Conhecimento
São muitas as definições de gestão do conhecimento (GC), sendo que
há controvérsias entre os autores. Alguns, para dar importância ao tema, a
definem quase como a própria administração.
Para Terra (2000), a GC implica adotar práticas gerenciais compatíveis
com os processos de criação e aprendizado individual, e também, a
coordenação sistêmica de esforços em vários planos: organizacional e
individual; estratégico e operacional; normas formais e informais.
Segundo Turban et al (2010, p.408), a gestão de conhecimento é:
... um processo que ajuda as organizações a identificar,
selecionar,
organizar,
disseminar
e
transferir
qualificações e informações importantes que são parte
da memória da organização e que, em geral, residem
dentro da organização de uma maneira não estruturada.
Essa forma de estruturar o conhecimento permite
resolução eficaz e eficiente de problemas, aprendizagem
dinâmica, planejamento estratégico e tomada de
decisão.

Para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(Organization for Economic Cooperation and Development – OECD, 2002), o
termo GC é utilizado para se referir a uma ampla coleção de práticas
organizacionais relacionadas à geração, à captura, à disseminação do knowhow, e no compartilhamento do conhecimento dentro da organização e fora
dela.
A GC é um processo que ajuda as organizações a identificar, selecionar,
organizar, distribuir e transferir informação e conhecimento especializado que
existe dentro dela, enfatizando a identificação do conhecimento de tal maneira
que este possa ser compartilhado de modo formal e ter seu valor alavancado
devido a sua reutilização (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
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No âmbito das políticas de governo eletrônico, a GC é definida como:
um conjunto de processos sistematizados, articulados e
intencionais, capazes de incrementar a habilidade dos
gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e
compartilhar informações e conhecimentos estratégicos
que podem servir para a tomada de decisões, para a
gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão
como produtor de conhecimento coletivo (COMITÊ
EXECUTIVO DO GOVERNO ELETRÔNICO, 2004).

2.2.2 Ciclo da Gestão do Conhecimento na Organização
Diversos autores estudaram o ciclo da gestão do conhecimento.
Davenport e Prusak (1998) afirmam que o processo da gestão do
conhecimento se divide três em fases: geração, codificação e transferência do
conhecimento.
Turban et al. (2010) afirmam que a gestão do conhecimento segue seis
etapas em um ciclo, conforme a Figura 6. O ciclo é devido ao conhecimento ser
refinado de forma dinâmica ao longo do tempo. Uma vez que o ambiente muda
com o tempo, o conhecimento deve ser atualizado para refletir essas
mudanças. O ciclo funciona da seguinte forma:
A- Criar conhecimento: a criação do conhecimento está associada às
novas maneiras de fazer coisas ou desenvolver know-how, às vezes
com a incorporação de conhecimento externo.
B- Capturar conhecimento: o novo conhecimento deve ser identificado
como valioso e representado da melhor forma.
C- Refinar conhecimento: o novo conhecimento precisa ser depurado e
colocado de forma que possa ser utilizado. Nesse momento é que os
insights (conhecimento tácito das pessoas) devem ser capturados
junto com os fatos explícitos.
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D- Armazenar ou reter o conhecimento: o conhecimento útil deve ser
armazenado em um repositório de conhecimento para que outras
pessoas na organização possam utilizá-lo.
E- Gerenciar conhecimento: é administrar o conhecimento, atualizandoo e revisando-o, de forma a verificar sua relevância e exatidão.
F- Disseminar conhecimento: o conhecimento deve estar ao alcance de
todos da organização, em um formato útil, a qualquer hora e em
qualquer lugar.
Turban et al. (2010, p. 412) asseveram que “à medida que o
conhecimento é disseminado, indivíduos desenvolvem, criam e identificam
novo conhecimento ou atualizam conhecimento antigo, com o qual eles
reabastecem o sistema”. O conhecimento é um recurso que não é consumido
quando utilizado e ao longo do tempo cresce, embora também possa
envelhecer e se tornar irrelevante. Portanto o conhecimento precisa ser sempre
atualizado.

Figura 6 – O ciclo de gestão do conhecimento.

Fonte: Turban et al. (2010, p. 412)
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2.2.3 Retenção do Conhecimento
As organizações dependem, para sua sobrevivência, da aquisição, da
criação, do compartilhamento, do armazenamento e retenção de seu
conhecimento. A perda do conhecimento é reconhecida como um dos
problemas centrais das organizações atuais, considerando que ele nem
sempre está à disposição no momento em que dele se necessita. Por essa
razão, a retenção do conhecimento cresceu em importância nos últimos anos e
frequentemente é um dos projetos mais significativos nas organizações
contemporâneas.
A necessidade das organizações em identificar e reter os conhecimentos
de seus funcionários, para que sejam utilizados e reaproveitados, ganhou
destaque nos últimos anos em virtude da velocidade das mudanças nos
tempos atuais. Nesse cenário, as atenções são primordialmente voltadas para
os

processos

que

possibilitam

a

identificação,

mapeamento

e

compartilhamento de conhecimentos visando sua retenção no interior da
organização.
Um processo de retenção de conhecimentos tem como principal desafio
minimizar a evasão de informações e de conhecimentos quando os
funcionários deixam a organização ou são alocados em outras unidades, o que
pode ocorrer por meio de desligamentos, transferências, aposentadorias,
licenças, rotatividade de alta e média gerência, reestruturação organizacional,
dentre outros motivos (GOULART, ANGELONI, 2011).
O desafio é identificar o conhecimento tanto - técnico e social - que não
pode dar o luxo de se perder e, em seguida, localizar os indivíduos que o
possuem (CHILD et al., 2012).
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São inúmeras as práticas que podem apoiar o processo de retenção do
conhecimento. Dentre as práticas voltadas ao conhecimento explícito e
normalmente apoiadas na tecnologia podem-se destacar repositórios e bases
de conhecimento, de melhores práticas de projetos, elaboração de normas,
etc., e dentre as práticas baseadas no conhecimento tácito e apoiadas nas
pessoas ressaltam-se a narrativa, as comunidades de prática, as páginas
amarelas, o aconselhamento, a mentoria, as redes sociais, dentre outras. A
característica da organização é que irá definir se a retenção do conhecimento
tem seu foco no conhecimento explícito e visa coletar e armazenar o
conhecimento nas diferentes tecnologias de informação ou tem seu foco no
conhecimento tácito, com vistas à sua transferência de indivíduo para
indivíduo. Importante destacar que as práticas voltadas aos dois tipos de
conhecimentos,

o

explícito

e

o

tácito,

não

são

excludentes,

mas

complementares, independentemente de tratar-se de conhecimento tácito ou
explícito, o aspecto humano está sempre presente na gestão do conhecimento
(GOULART; ANGELONI, 2011).
2.2.4 Práticas de Gestão do Conhecimento
A seguir estão relacionadas 20 práticas de GC, que indiretamente
podem apoiar a retenção do conhecimento, elaboradas a partir de exemplos
completos observados em organizações de todo mundo, pela American
Productivity and Quality Center (APQD), em 1999, englobando pessoas,
processos e tecnologia, além de exemplos de ferramentas tecnológicas
disponíveis que dão apoio a GC (BATISTA et al., 2005).
2.2.4.1 Práticas Relacionadas a Recursos Humanos
São as práticas relacionadas aos aspectos de gestão de pessoas que
facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações
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e conhecimento. A seguir listam-se as principais práticas relacionadas à gestão
de recursos humanos:
Fóruns (presenciais e virtuais) / Listas de discussão - Espaços para
discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências que
contribuam para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento
de processos e atividades da organização.
Comunidades de prática - Grupos informais e interdisciplinares de
pessoas unidas em torno de um interesse comum. Elas são auto-organizadas,
permitindo a colaboração de pessoas internas e externas à organização,
facilitando a transferência de melhores práticas, acesso a especialistas, bem
como a reutilização de modelos, do conhecimento e das lições aprendidas.
Educação

corporativa

–

Compreende

processos

de

educação

continuada, estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira
uniforme em todas as áreas da organização. Ela pode ser implantada sob a
forma de universidade corporativa, sistemas de ensino a distância etc.
Universidade corporativa - Constituição formal de unidade dedicada a
promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da organização.
Programas de educação continuada, palestras e cursos técnicos visam
desenvolver tanto comportamentos, atitudes e conhecimentos mais amplos
como habilidades técnicas mais específicas.
Narrativas - Técnicas utilizadas em ambiente de GC para descrever
assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas ou,
ainda, para interpretar mudanças culturais. São relatos retrospectivos de
pessoal envolvido em eventos ocorridos.
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Mentoria

-

O

mentor

ou

especialista

participante

modela

as

competências de um indivíduo ou grupo, observa e analisa o desempenho e
retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou grupo.
Tutoria (“coaching”) - Similar à mentoria, mas o tutor não participa da

execução das atividades, pois, muitas vezes, é ele o chefe imediato ou mediato
que orienta, apoia com diálogos e acompanha o grupo ou o indivíduo, sempre
alinhado às diretrizes estratégicas.
2.2.4.2 Práticas Relacionadas a Processos Facilitadores de GC
São as práticas ligadas primariamente à estruturação dos processos
organizacionais que funcionam como facilitadores de geração, retenção,
organização e disseminação do conhecimento organizacional. A seguir listamse as principais práticas relacionadas a processos facilitadores de GC:
Benchmarking interno e externo - Busca sistemática das melhores
referências para comparação com os processos, produtos e serviços da
organização.
Melhores práticas - Identificação e difusão de melhores práticas, que
podem ser definidas como um procedimento validado para a realização de uma
tarefa ou a solução de um problema. Inclui o contexto em que pode ser
aplicado. São documentadas por meio de banco de dados, manuais ou
diretrizes.
Mapeamento ou auditoria do conhecimento - Registro do conhecimento
organizacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os
clientes. Inclui a elaboração de mapas ou árvores de conhecimento,
descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos ou a organização
como um todo.
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Sistemas de inteligência organizacional – Também conhecido como
sistemas de inteligência empresarial ou Inteligência competitiva, são voltados à
transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de
decisão. Visam extrair inteligência de informações, por meio de captura e da
conversão das informações em diversos formatos, e a extração do
conhecimento a partir da informação. O conhecimento obtido de fontes internas
ou externas, formais ou informais, é formalizado, documentado e armazenado
para facilitar o acesso.
Sistema de gestão por competências - Estratégia de gestão baseada nas
competências requeridas para o exercício das atividades, implicando, muitas
vezes, remuneração pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. As
práticas nesta área visam determinar as competências individuais ou coletivas
essenciais à organização, avaliar a capacitação interna e definir os
conhecimentos e as habilidades que são necessários para superar as
deficiências existentes em relação ao nível desejado.
Banco de competências organizacionais - Repositórios de informações
sobre a localização de conhecimentos na organização, incluindo fontes de
consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de determinado
conhecimento.
Banco de competências individuais – Também conhecido como Banco
de Talentos ou Páginas Amarelas, trata-se de um repositório de informações
sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural das pessoas. A mais
simples é uma lista on-line do pessoal, contendo um perfil da experiência e das
áreas de especialidade de cada usuário. Pode ser limitado ao conhecimento
obtido por meio formal e em eventos de treinamento, ou pode mapear de forma
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mais ampla, incluindo informações sobre conhecimento tácito, experiências,
habilidades negociais e processuais.
Memória organizacional / Lições aprendidas / Banco de conhecimentos –
Este grupo de práticas indica o registro do conhecimento organizacional sobre
processos, produtos, serviços e relacionamento com os clientes. As lições
aprendidas são relatos de experiências em que 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. A gestão do conteúdo mantém
atualizadas as informações, ideias, as experiências, as lições aprendidas e as
melhores práticas documentadas na base de conhecimentos.
Gestão do capital intelectual / Gestão dos ativos intangíveis - Os ativos
intangíveis são recursos disponíveis no ambiente institucional de difícil
quantificação e mensuração, mas que contribuem para seus processos
produtivos e sociais. A prática pode incluir mapeamento dos ativos
organizacionais intangíveis: gestão do capital humano; gestão do capital do
cliente, política de propriedade intelectual.
2.2.4.3 Práticas Relacionadas à Base Tecnológica e Funcional de Suporte à
Gestão do Conhecimento.
São práticas cujo foco central é a base tecnológica que serve de suporte
à GC organizacional, incluindo automação da GC, aplicativos e ferramentas de
TI para captura, difusão e colaboração. A seguir listam-se as principais práticas
relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte à GC:
Portais, intranets e extranets - Portais ou outros sistemas informatizados
que

capturam

e

difundem

conhecimento

e

experiência

entre

trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de integração dos
sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados; pode
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constituir-se em um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de
conhecimento para toda a organização e seus colaboradores, propiciando
acesso a todas as informações e aplicações relevantes, e também serve como
plataforma para comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores
práticas. Nos estágios mais avançados, permite customização e preservação
da interface para cada um dos indivíduos envolvidos.
Sistemas workflow - Controle de qualidade da informação apoiado pela
automação do fluxo ou pelo trâmite de documentos. Workflow é o termo
utilizado para descrever a automação de sistemas e processos de controles
internos, implantados para simplificar e agilizar os negócios. É utilizado para
controle de documentos e revisões, requisições de pagamentos, estatísticas de
desempenho de funcionários etc.
Gestão do conteúdo - Representação dos processos de seleção,
captura, classificação, indexação, registro e depuração de informações.
Tipicamente, envolve pesquisa contínua dos conteúdos dispostos em
instrumentos, como base de dados, árvores de conhecimento, redes humanas
etc.
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) - Prática que implica adoção
de

aplicativos

informatizados

de

controle

de

emissão,

edição

e

acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e descarte de
documentos, permitindo o acesso via web ou intranet corporativa.
2.2.4.4 Ferramentas de Tecnologia de Informação e Metodologias de Apoio a
GC
A seguir são listadas algumas das ferramentas de TI e metodologias
mais conhecidas, que podem servir de apoio para implantação das práticas de
GC:
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Data Warehouse - Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura
hierarquizada disposta em bases relacionais, permitindo versatilidade na
manipulação de grandes massas de dados.
Data Mining ou mineradores de dados - São instrumentos com alta
capacidade de associação de termos, permitindo-lhes “garimpar” assuntos ou
temas específicos.
Customer Relationship Management (CRM) - Procedimento estratégico
que procura agregar valor por meio de ações de relacionamento com
segmentos de consumidores relevantes, com base no uso intensivo de TI.
Balanced Scorecard (BSC) - Instrumento estratégico para monitorar o
desempenho organizacional, através de mensuração de indicadores nas áreas:
financeira; de processos internos; de treinamento e aprendizado; e de clientes.
Decision Support System (DSS) - Sistema de apoio à decisão que
processa dados consolidados, normalmente extraídos de data mining, com o
objetivo de ajudar a tomada de decisões gerenciais.
Enterprise Resource Planning (ERP) - Sistema integrado de gestão, que
integra todos os departamentos e funções da empresa em um sistema de
informações unificado para a gestão das atividades de rotina, desde o pedido,
passando pelo embarque até a pós-venda, estendendo-se aos fornecedores e
clientes.
Key Performance Indicators (KPI) - São indicadores de natureza
financeira e não financeira para auxiliar a definição de objetivos organizacionais
e medir o progresso da organização na direção desses objetivos.
Business

Intelligence

(BI)-

Refere-se

ao

processo

de

coleta,

organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que
oferecem suporte a gestão de negócios. É uma tecnologia que permite às
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empresas transformar dados guardados nos seus sistemas em informação
qualitativa e importante para a tomada de decisão. Há uma forte tendência de
que os produtos que compõem o sistema de BI de uma empresa passem,
isoladamente, a prover funções extras que auxiliem na tomada de decisões.
2.2.5 Metodologias de Avaliação da Gestão do Conhecimento
Para efetivo gerenciamento do conhecimento é importante efetuar
medições, mas é muito difícil medir algo intangível, como conhecimento e seu
uso. Diversos têm sido os métodos propostos para avaliar o grau de
maturidade em que uma organização se encontra no que diz respeito à GC.
Basicamente

são

métodos

qualitativos

e

quantitativos

que

procuram

contemplar uma série de dimensões do conhecimento, tais como: cultura,
liderança, processos do conhecimento, alinhamento com os objetivos
estratégicos da organização, etc. Três dessas metodologias de avaliação da
GC nas organizações são apresentadas: a de Terra, a da American
Productivity and Quality Center (APQC) e a Organizational Knowledge
Assessment (OKA).
2.2.5.1 Metodologia Terra de Avaliação de Maturidade em GC
Terra (2000) propõe uma metodologia para avaliar se a organização faz
gestão proativa do conhecimento. Para isso, trata a GC com base em sete
dimensões da prática gerenciais, que são: 1) Visão e estratégia - alta
administração; 2) Cultura organizacional; 3) Estruturas organizacionais; 4)
Políticas de recursos humanos; 5) Sistema de informação; 6) Mensuração de
resultados; e 7) Aprendizado com o ambiente, conforme Figura 7.
Esse autor identifica três estágios em que podem se encontrar as
empresas: 1) “Pequenas atrasadas” (empresas cujas práticas gerenciais
estavam menos associadas com uma efetiva GC); 2) “Empresas tradicionais”
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(empresas cujas práticas gerenciais estavam mediamente associadas a uma
efetiva GC); e 3) “Empresas que aprendem” (cujas práticas gerenciais estavam
mais associadas com uma GC).
Figura 7 – Modelo conceitual sobre gestão do conhecimento

Fonte: Terra (2000, p. 71)

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997) e Terra (2000), a dimensão
‘alta administração’ exerce papel fundamental na determinação dos campos de
conhecimento em que os trabalhadores devem focalizar seus esforços de
aprendizado, além de definir claramente a estratégia empresarial e metas a
serem alcançadas na organização.
Sendo a GC um assunto estratégico para a organização, o
comprometimento

e

o

patrocínio

da

alta

administração

são

fatores

fundamentais (BATISTA, 2004).
Na dimensão cultura organizacional, Turban et al.(2010, p. 413) afirmam
que “a capacidade de uma organização de aprender, desenvolver memória e
compartilhar conhecimento depende de sua cultura.”
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A GC está enraizada nos conceitos da memória e aprendizagem
organizacional. Quando os membros de uma organização colaboram e
difundem ideias, ensinam e aprendem, o conhecimento é transformado e
transferido de um indivíduo para outro (TURBAN et al.,2010).
Com passar do tempo, as organizações aprendem o que funciona e o
que não funciona e, à medida que as lições são aprendidas, elas passam a
pertencer à cultura organizacional.
O

aprendizado

e

compartilhamento

do

conhecimento

requerem

mudanças culturais dentro da organização, com adoção de novas práticas
administrativas, comprometimento da alta direção e apoio tecnológico
(DAVENPORT; PRUSAK, 1998).
Segundo Terra (2000), o desenvolvimento de uma cultura organizacional
voltada à inovação, experimentação, aprendizado contínuo e comprometida
com resultados de longo prazo é um fator determinante para a GC e deve ser
uma preocupação da alta administração, pois proporciona práticas favoráveis
nas organizações e otimiza todas as áreas da organização.
Quanto às estruturas, as organizações estão adotando novas estruturas
baseadas em equipe multidisciplinares com alto grau de autonomia, pois isso
proporciona a superação das barreiras impostas à inovação, à geração de
novos conhecimentos e ao aprendizado, geralmente atribuídas às tradicionais
estruturas hierárquico-burocráticas.
Senge (2010) afirma que o ser humano vem ao mundo motivado a
aprender, explorar e experimentar. Infelizmente, a maioria das organizações é
orientada mais para controlar o indivíduo do que para lhe propiciar condições
de aprendizagem, cuja recompensa se faz pelo desempenho das pessoas à
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obediência dos padrões estabelecidos, e não por seu genuíno desejo de
aprender.
As estruturas tradicionais não mais respondem adequadamente aos
desafios enfrentados pelas organizações modernas, pois não atendem à
necessidade de descentralização que permite a maior participação e
consequente aumento da geração de ideias e criação de conhecimento. O
desafio das organizações modernas é criar estruturas em que o trabalho seja
realizado de forma diferente, sendo capaz de tratar o trabalho criativo e gerador
de inovações em paralelo ao operacional e cotidiano (MÜLBERT; MUSSI;
ANGELONI, 2005).
Para Terra (2000), a política de recursos humanos é uma variável que
está associada tanto à aquisição de conhecimento interno e externo à
organização, quanto à geração, difusão e ao armazenamento do conhecimento
na organização. Ela é que apresenta as questões ligadas às diretrizes de
recursos

humanos

que

criam

ambientes

propícios

à

aprendizagem

organizacional e que recompensam as boas práticas da organização, além de
se preocupar com a atração e retenção de pessoas, o que é vital para o
processo de GC, inovação e competitividade da organização (TAN;
NASURDIN, 2011).
A política de recursos humanos estimula comportamentos alinhados com
os processos de aprendizagem, destacando os planos de carreira, programas
de treinamento e contatos com outras pessoas. A organização deve criar
remunerações vinculadas ao desempenho, capacidade e competências
individuais, assim como, ao desempenho da organização no curto e longo
prazo (SÁ; BENTO; ZIVIANI, 2012).
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As tecnologias de informação e comunicação (TIC) exercem cada vez
mais influência nos processos de geração, difusão e armazenamento do
conhecimento nas organizações (TERRA, 2000).
A TIC é considerada um dos elementos chaves na GC, pois sustenta o
processo de conversão do conhecimento tácito em explicito (externalização) e
a criação de um novo conhecimento. Muitas organizações utilizam a intranet,
que está entre as tecnologias que podem dar suporte à conversão do
conhecimento (MASKEK; KARIN; HUSSEIN, 2008).
A TIC alavanca a GC fornecendo a arquitetura corporativa na qual ela é
construída, sendo crucial para o sucesso de cada sistema de GC (TURBAN et
al.,2010). Apesar do avanço tecnológico, o papel do contato pessoal e do
conhecimento tácito para os processos de aprendizado organizacional, assim
como a manutenção de um ambiente de confiança, transparência e
colaboração, são ainda essenciais (TERRA, 2000). A GC é mais uma
metodologia aplicada a práticas da organização do que propriamente uma
tecnologia ou produto (TURBAN et al., 2010).
A dimensão “mensuração de resultados”, conforme Terra (2000),
preocupa--se em medir resultados sob várias perspectivas (financeiras,
operacionais, estratégias, aquisição de conhecimento) e em sua divulgação por
toda a organização.
A última dimensão do modelo proposto por Terra é o aprendizado com o
ambiente. A crescente necessidade de as organizações se engajarem em
processos de aprendizagem com ambiente valoriza a criação de alianças com
outras organizações e estreita o relacionamento com os clientes.
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Nos Quadros 1 a 7 encontram-se as dimensões e as características
empregadas por Terra (2000) para avaliar a existência de um gerenciamento
proativo do conhecimento.
Quadro 1 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento.
Dimensão 1: fatores estratégicos e o papel da alta administração

Características
1) Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da empresa.
2) A macroestratégia da empresa é comunicada, amplamente, para todos os níveis organizacionais.
3) A alta administração estabelece, frequentemente, metas desafiadoras e sentido de urgência para a mudança
da realidade em direção a uma visão estabelecida.

Fonte: Batista (2004, p. 29)

Quadro 2 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento. Dimensão 2:
cultura e valores organizacionais
Características
1) A missão e os valores da empresa são promovidos, de maneira consistente, mediante atos simbólicos e
ações.
2) Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e funcionários; existe, de maneira geral, grande
orgulho em trabalhar para a empresa.
3) As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo.
4) Estimula-se a experimentação. Há liberdade para tentar e falhar.
5) Existe grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são autênticas e deixam evidente
aquilo que conhecem e também o que não conhecem.
6) As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com sua área de trabalho, ou seja,
buscam uma atuação conjunta.
7) Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de inovação.
8) Novas ideias são valorizadas. Há permissão para discutir ideias “bobas”.
9) Há grande tolerância para piadas e humor.
10) As realizações importantes são comemoradas

Fonte: Batista (2004, p. 30)
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Quadro 3 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento. Dimensão 3:
estrutura organizacional

Características
1) Há uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se sobrepõem à estrutura formal tradicional e
hierárquica.
2) Há uso constante de equipes ad hoc ou temporárias, com grande autonomia, totalmente dedicadas a projetos
inovadores.
3) Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma natural, para se adaptar às demandas do
ambiente competitivo.
4) Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do local de trabalho, para a realização de brainstorms.
5) Os layouts são conducentes à troca informal de informação (uso de espaços abertos e salas de reunião). São
poucos os símbolos de status e hierárquicos.
6) As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O processo decisório é ágil; a burocracia é mínima.

Fonte: Batista (2004, p. 30)
Quadro 4 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento. Dimensão 4:
administração de recursos humanos

Características
1) O processo de seleção é bastante rigoroso.
2) Há busca de diversidade (personalidades, experiências, cultura, educação formal, etc.) e aumento da
criatividade por meio do recrutamento.
3) O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de diferentes perspectivas e experiências.
4) O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente.
5) Há elevado investimento e incentivo ao treinamento e ao desenvolvimento profissional e pessoal dos
funcionários. Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento.
6) Estimula-se o aprendizado por intermédio da ampliação dos contatos e das interações com outras pessoas
de dentro e de fora da empresa.
7) O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho do funcionário e/ou às
necessidades estratégicas da empresa.
8) Há baixa rotatividade na empresa em comparação a outras do mesmo setor.
9) A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de competências e não ao cargo
ocupado.
10) Existem esquemas de premiação e reconhecimento por resultados e contribuições extraordinárias.
11) Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e não apenas ao desempenho
individual). Os créditos são compartilhados.
12) Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos funcionários.
13) Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior parte dos funcionários.

Fonte: Batista (2004, p. 30)
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Quadro 5 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento. Dimensão 5:
sistema de informação
Características
1) A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo para cima e entre áreas
distintas).
2) As informações são compartilhadas. Existe amplo acesso, por parte de todos os funcionários, à base de
dados e conhecimento da organização.
3) Há grande disciplina, eficiência e incentivo para documentação e know-how existente na empresa.

Fonte: Batista (2004, p. 31)

Quadro 6 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento. Dimensão 6:
mensuração de resultados
Características
1) Existe grande preocupação em medir resultados sob várias perspectivas (financeiras, operacionais,
estratégicas, aquisição de conhecimento).
2) Resultados são amplamente divulgados internamente.

Fonte: Batista (2004, p. 31)
Quadro 7 - Características associadas à gestão proativa do conhecimento. Dimensão 7:
aprendizado com o ambiente
Características
1) A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos formais e informais bemestabelecidos para esta finalidade.
2) A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas.
3) A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com Universidades e Institutos de Pesquisa (contratação
de pesquisa externa).
4) A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões estratégicas e de aprendizado
importantes. Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, este objetivo de aprendizado.

Fonte: Batista (2004, p. 31)

2.2.5.2. Metodologia do APQC – American Productivity and Quality Center
Criada em 1977, a APQC é uma organização não governamental que
presta serviços a aproximadamente 500 organizações públicas e privadas em
todo o mundo. A metodologia da APQC, intitulada Road Map to Knowledge
Management Results, avalia se as organizações estão implantando de maneira
efetiva a GC (BATISTA, 2004).
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O método descreve os passos fundamentais para implantar de fato a
GC, ajuda a organização a identificar em que estágio se encontra no processo
de implantação da GC e mostra como começar, sugerindo a direção mais
adequada. Para garantir a efetividade do método, o instrumento foi elaborado a
partir dos estudos desenvolvidos pela APQC em parceria com organizações de
referência – e que, portanto, já eram casos de sucesso – na implantação de
GC. O método é constituído de cinco estágios de implantação: a) Início; b)
Desenvolvimento da estratégia; c) Desenho e implantação de práticas de GC;
d) Expansão e apoio; e) Institucionalização da GC (BATISTA, 2004). Cada
estágio é composto de um conjunto de questões, conforme descrito nos
Quadros 8 a 12. Caso se constate na organização, mediante evidências, a
existência do que é descrito em pelo menos uma das questões, num estágio
qualquer, pode-se afirmar que a organização atingiu esse estágio. Entretanto, a
lógica do método impede que se possa estar num estágio qualquer acima do
primeiro quando o imediatamente anterior não teve nenhuma questão
respondida afirmativamente e comprovada com algum tipo de evidência. Em
síntese, os principais benefícios da metodologia da APQC são permitir um
diagnóstico da situação atual da organização, assim como ajudá-la a elaborar
um plano de ação com orientações práticas sobre o que fazer para ter êxito na
institucionalização da GC (BATISTA, 2004).

54
Quadro 8 - Principais elementos do método da APQC. Estágio I: início

Questões
1) A Gestão do Conhecimento é atualmente um tema de interesse para sua organização.
2) Pelo menos alguns servidores/funcionários já identificaram os benefícios da Gestão do Conhecimento para
sua organização.
3) Alguém – a partir de um interesse pessoal – decidiu investir tempo e energia e apostar no êxito da
implementação da Gestão do Conhecimento na organização.
4) Você e outros servidores/funcionários da organização aprenderam ou ouviram falar sobre Gestão do
Conhecimento em palestras,cursos, congressos ou outros eventos de capacitação.
5) A organização definiu uma visão ou uma justificativa para implementar a Gestão do Conhecimento.
Atividades-chave
Apresentar de maneira clara os benefícios que a GC pode trazer para a organização.
Identificar outras pessoas que podem ajudar no desenvolvimento da GC.
Procurar oportunidades para implantar práticas de GC junto a pessoas que trabalham em iniciativas
estratégicas para a organização.
Divulgar as práticas de GC junto à área de Tecnologia da Informação (TI), conseguir sua adesão, pois ela
pode ser uma unidade catalisadora da Gestão do Conhecimento na organização.

Obstáculos
Ignorar a cultura e a história da organização, esquecendo-se de considerar aspectos que podem dificultar a
implantação da GC.
Apresentar um método de implantação da GC em toda a organização sem antes apresentar fatos e dados que
mostrem sua efetividade.
Pedir um montante elevado de recursos antes de sensibilizar a alta administração para a importância
estratégica da iniciativa.

Fonte: Batista (2004, p. 27)
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Quadro 9 - Principais elementos do método da APQC. Estágio II: desenvolvimento da
estratégia
Questões
1) A organização nomeou uma equipe para avaliar preliminarmente o tema ou um comitê para propor estratégia
de implantação da GC.
2) Há um dirigente na organização que apoia a continuidade das ações voltadas para implantação da GC.
3) A organização está levantando informações sobre práticas internas bem-sucedidas de GC.
4) A área de TI tem interesse em apoiar de maneira ativa as práticas de GC.
5) Existem evidências que comprovam que o compartilhamento de conhecimento trouxe benefícios para a
organização no passado.
6) Você (ou alguém na organização) já identificou alguns projetos piloto que demonstram que a GC beneficiará
a organização.
7) A organização definiu as áreas responsáveis, assegurou os recursos financeiros e identificou participantes
dos projetos piloto.

Atividades-chave
Formar um grupo de trabalho.
Selecionar projetos piloto que identifiquem iniciativas já existentes que podem servir de novos projetos piloto.
Buscar recursos para viabilizar os projetos piloto (pessoas qualificadas e aplicações de TI).

Fonte: Batista (2004, p. 27)

Quadro 10 - Principais elementos do método da APQC. Estágio III: desenho e
implantação de práticas de GC
Questões
1) A organização desenhou um projeto piloto e definiu estratégias de implantação.
2) A organização já implantou Comunidades de Prática, uma “Intranet” interativa de GC, ou outros projetos piloto
de implantação de práticas de GC.
3) A organização selecionou e capacitou facilitadores e líderes para atuar nos projetos piloto.
4) A organização elaborou indicadores para avaliar o desempenho dos projetos piloto e definiu um sistema de
acompanhamento dos resultados.
5) A organização definiu como irá aprender com a experiência de implantar práticas de GC.
6) A organização definiu como irá estender as práticas de GC implantadas nos projetos piloto a todas as áreas.

Atividades-chave
Alocar recursos para os projetos piloto.
Desenvolver metodologias que podem ser colocadas em prática.
Registrar e refletir sobre as lições aprendidas
Perspectivas
Depois da avaliação dos projetos piloto, a Gestão do Conhecimento pode seguir três caminhos: haverá
ampliação das práticas de GC; as iniciativas existentes serão melhoradas; ou o status quo prevalecerá. Neste
último caso, os colaboradores voltarão a ter o comportamento anterior.

Fonte: Batista (2004, p. 28)
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Quadro 11 - Principais elementos do método da APQC. Estágio IV: expansão e apoio

Questões
1) Com os resultados dos projetos piloto, outras áreas da organização manifestaram interesse em implantar
práticas de GC.
2) As práticas de Gestão do Conhecimento estão sendo divulgadas em toda a organização.
3) Todas as áreas conhecem as práticas de GC da organização.
4) A organização definiu estratégia para estender as práticas de GC a todas as áreas.
5) A organização assegurou a aplicação dos recursos necessários para estender as práticas de GC para toda as
áreas.

Atividades-chave
Formular estratégia de ampliação das práticas de Gestão do Conhecimento.
Comunicar e “vender” a estratégia de ampliação.
Gerenciar o crescimento.
Requisitos
Nomear um grupo de trabalho interfuncional e intersetorial para formular a estratégia de ampliação, identificar
os recursos necessários e diminuir a confusão que surge quando há rápido crescimento nas iniciativas de GC.
Perspectivas
Para avançar para o “Estágio V: Institucionalização”, várias organizações de referência avaliaram suas
iniciativas de GC e atacaram os pontos fracos da estratégia adotada.

Fonte: Batista (2004, p. 28)
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Quadro 12 - Principais elementos do método da APQC. Estágio V: institucionalização da
Gestão do Conhecimento

Questões
1) A GC está alinhada com e faz parte do modelo de gestão da organização.
2) As práticas de GC são implementadas em todas as áreas da organização.
3) Todos os servidores/funcionários são capacitados para utilizar as ferramentas de GC.
4) A organização avalia de maneira contínua e sistemática a estratégia de GC, identifica os pontos fracos e
define e utiliza métodos para eliminá-los.
5) A organização dispõe de estrutura formal de apoio para manter as práticas de GC.
6) A organização utiliza sistema de reconhecimento para apoiar a estratégia de GC.
7) Compartilhar conhecimento tornou-se prática corrente na organização.

Atividades-chave
Inserir a GC no modelo gerencial.
Realinhar a estrutura e o orçamento da organização.
Avaliar as práticas de GC.
Alinhar a avaliação de desempenho e o sistema de recompensa com as práticas de GC.
Alinhar as metas da organização com as atividades de GC e, ao mesmo tempo, permitir que as unidades
gerenciais desenvolvam práticas de GC para atender a necessidades específicas.
Continuar a jornada com o apoio da alta administração.

Perspectivas
Os fatores críticos de sucesso para manter a organização na jornada da GC são: participação da liderança;
visão consistente e motivadora; processo evolutivo não revolucionário; implementação de práticas de
identificação, de onde e quando as pessoas estão preparadas; identificação de modelos de referência; e
divulgação contínua das práticas de GC.

Fonte: Batista (2004, p. 29)
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2.2.5.3 Metodologia OKA – Organizational Knowledge Assessment
A metodologia Organizational Knowlegde Assessment (OKA) é um
método de diagnóstico, que possibilita a coleta de dados sobre os vários
aspectos da GC em uma organização. O método OKA é baseado no
documento intitulado “Organizational Knowledge Assessment Methodology”,
elaborado por Fonseca (2006) para o World Bank Institute (WBI), instituto
ligado ao Banco Mundial. Entendendo que o conhecimento é insumo
importante para o desenvolvimento econômico e social, o método foi
desenvolvido aberto e gratuito para toda a sociedade, com objetivo de permitir
a disseminação e a evolução das organizações e dos países e também
desenvolver

a

capacidade

organizacional

em

gerenciar

conhecimento

(FONSECA, 2006). O diagnóstico da GC utilizando o método OKA está voltado
para a avaliação da capacidade das organizações em ampliar seus ativos
intelectuais através dos elementos de pessoas, processos e sistemas, uma vez
que a GC depende fundamentalmente desses componentes para gerar
vantagem competitiva e atingir os objetivos organizacionais. Cada um desses
elementos é caracterizado por uma série de “dimensões do conhecimento”, que
constituem o elemento-chave do método (FRESNEDA et al., 2008). A Figura 8
ilustra os elementos e as 14 “dimensões do conhecimento” da ferramenta OKA.
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Figura 8 – Elementos e dimensões do método OKA.

Fonte: Fonseca (2006)

Descrevem-se a seguir os três elementos e as 14 dimensões do conhecimento,
de acordo com Fonseca (2006):
1) Elemento - Pessoas
a) Incentivos culturais: são as atitudes culturais implícitas e explícitas, as
crenças e os incentivos que existem dentro da organização para formar, criar e
apoiar o uso dos ativos intelectuais para a obtenção de seus objetivos;
b) Identificação e criação do conhecimento: capacidade da organização em
identificar e criar conhecimento, objetos de suas metas;
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c) Compartilhamento do conhecimento: capacidade da organização em
compartilhar conhecimento para permitir o alcance dos seus objetivos;
d) Comunidades de prática e equipes de conhecimento: visa identificar a
existência de comunidades e equipes que influenciem a solução de problemas,
a fim de possibilitar o alcance dos seus objetivos;
e) Aprendizado: capacidade e habilidade da organização para construir capital
humano por meio de treinamento ou de outras atividades dirigidas, com vistas
ao aprimoramento do conhecimento.
2) Elemento - Processos
a) Liderança e estratégia: verifica a adoção e execução da disciplina de GC
como princípio gerencial pelos líderes da organização;
b) Fluxo do conhecimento: analisa como o conhecimento flui na organização,
incluindo sua captura, armazenamento e disseminação;
c) Operacionalização do conhecimento: capacidade da organização em
internalizar nos seus processos e negócios o conhecimento gerado dentro da
organização (incluindo o desenvolvimento de novos produtos, marketing, e
outros). Trata-se do feedback da real aplicação do conhecimento nos negócios,
e em decorrência, os resultados advindos para a organização;
d) Alinhamento: efetividade com que os objetivos do Programa de GC e seus
resultados satisfazem os objetivos e as metas organizacionais;
e) Métricas e monitoramento: capacidade da organização em se avaliar, no que
tange ao gerenciamento dos ativos intelectuais, além de acompanhar e
identificar melhores práticas, informações externas, e aprendizado, que
possam gerar valor para a organização, transformando-a.
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3) Elemento - Sistema
a) Tecnologia: existência e capacidade de infraestrutura tecnológica, que
permitam a GC e o compartilhamento de melhores práticas;
b) Infraestrutura de acesso ao conhecimento: capacidade e infraestrutura
existente, que permitam que os stakeholders acessem e compartilhem os
ativos intelectuais da organização nos seus sistemas, ou com outras pessoas;
c) Conteúdo do conhecimento: tipos de ferramentas que a organização produz
ou executa para gerenciar a informação;
d) Programa de GC: como o programa de GC está construído dentro da
empresa: sua natureza, seu desenho e capacidade para envolver pessoas,
unidades, grupos, etc.
Cada uma das dimensões do conhecimento incorpora um conjunto de
métricas, escolhidas como resultado de entrevistas e pesquisa na área de GC
e de experiência derivada do Banco Mundial. Inicialmente, 70 métricas foram
escolhidas para o teste da ferramenta, levando a um posterior acréscimo de
métricas demográficas, decorrentes de sua aplicação em diversos países do
mundo, incluindo o Brasil. Ao final, a ferramenta está sendo viabilizada com um
questionário composto de 183 questões com uma pontuação associada a cada
questão (FONSECA; FRESNEDA, 2010).
Os resultados das questões são agrupados, e é gerado um diagrama
radial (Figura 9), que demonstra o posicionamento – prontidão - da organização
em cada uma das 14 dimensões do conhecimento. Também estabelece
pontuação para cada uma das dimensões (FONSECA, 2006). Essas
pontuações demonstram o nível de preparação do conhecimento da
organização por dimensão do conhecimento.
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Figura 9 – Diagrama com as pontuações por dimensão do conhecimento

Fonte: Fonseca (2006, p.08)

A partir do diagrama radial, a organização pode identificar em cada
dimensão do conhecimento, como está sua capacidade para trabalhar com
atividades ligadas à GC. Na fase de avaliação, pode ser realizado um
benchmarking através dos resultados, comparando-os com a média de outras
organizações, bem como à média das organizações do mesmo ramo,
permitindo identificar fatores importantes, a fim de alcançar a geração de novos
conhecimentos.
As organizações públicas brasileiras, na busca por obter esses
resultados para fins de comparações com outras organizações similares ou
organizações de outros países, estão operacionalizando o método OKA com
diferentes técnicas e métodos empíricos de aplicação. Um dos métodos
utilizados, e o único documentado para a aplicação do método OKA, é a coleta
dos dados através da pesquisa online, disponibilizada em plataforma web
Internet, por meio de um provedor de serviços de aplicação (CAMÕES, 2010).
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Fonseca (2006) relaciona quais são os passos a seguir:
a) Envio de material contendo a explanação do método OKA para os
respondentes da pesquisa;
b) Encaminhamento de e-mail aos respondentes, solicitando sua participação
na pesquisa, com informações de como preenchê-la;
c) Preenchimento e envio da pesquisa pelos respondentes;
d) Geração da pontuação para cada dimensão do conhecimento, por meio da
ferramenta OKA, que utiliza pesos padrões do método;
e) Geração do diagrama radial, montado com a pontuação, que é encaminhado
para os respondentes e, posteriormente, avaliado com o auxílio da
documentação do OKA (FONSECA, 2006).
Esses procedimentos podem ser realizados de duas formas: individual e
coletiva (FONSECA, 2006):
a) Pesquisa individual: pessoas respondem individualmente o questionário e da
média das respostas é obtido o resultado da organização. Tem a vantagem de
ser fácil de aplicar e muito útil, quando os envolvidos estão em localizações
diferentes.

Todavia,

pode

apresentar

problema

potencial

quanto

à

representatividade das informações.

b) Pesquisa em grupo: em conjunto, um grupo de pessoas preenche um único
questionário, discutindo e negociando as respostas. Trata-se de um método
muito efetivo, que garante uma rápida disseminação, criação de consenso e
obtenção de patrocínio sobre atividades de gerenciamento do conhecimento,
mesmo quando há problemas internos de comunicação, envolvendo questões
de gerenciamento do conhecimento. Todavia, é necessária a presença de um
coordenador, a fim de garantir que o resultado da pesquisa represente
realmente o ponto de vista de todos os respondentes.
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Segundo Camões (2010), além da pesquisa online, também é possível
realizar a pesquisa através do software SysOKA. Essa forma de aplicação é
mais recomendada do que a pesquisa online, devido à facilidade e à rapidez na
geração dos resultados e à facilidade de interrompê-la e voltar para a última
questão respondida, o que na pesquisa online não é permitido.
Após responderem as questões através do SysOKA, os respondentes
têm acesso imediato ao resultado da sua avaliação e da situação da GC na sua
organização. Essa resposta imediata é obtida por meio de uma funcionalidade
do software SysOKA denominada “Gerar o diagrama radial”.
Camões (2010), afirma que qualquer que seja a forma de aplicação do
método OKA, é importante ressaltar que:
a) O método OKA pode ser um instrumento de sensibilização para GC nas
organizações, isso porque é uma ferramenta de apresentação de resultados de
avaliação ou diagnóstico que não apenas aponta onde a organização se
encontra em relação à GC, mas mostra para onde a organização deve se dirigir
em relação a GC;
b) Os três elementos que compõem o método OKA são pessoas, processos e
sistemas e desta forma, uma organização deve esforçar-se para quantificar sua
capacidade de identificar informação, conhecimento, experiência e intuição por
meio desses três elementos para alcançar seus objetivos e gerar valor; e
c) Vai ao encontro das estratégias de desempenho e aprendizagem que
requererem significativos investimentos em pessoas, processos e sistemas que
constroem a capacidade organizacional.
Até o ano de 2008, totalizavam 207 o número de organizações que
utilizaram o método OKA. Destas organizações, 68% são da área
governamental. Os resultados indicam que, apesar de apresentarem um

65
padrão semelhante às organizações privadas no que se refere a algumas
dimensões, tais como “Liderança”, há comportamentos bastante distintos nas
dimensões relacionadas à disseminação e compartilhamento de informações.
As organizações governamentais possuem menos incentivos claros para o
compartilhamento do conhecimento e dão menos importância à geração de
inovações em decorrência do seu uso. A percepção de que não há um “cliente”
definido e a ausência de necessidade de lucro contribuem para uma ausência
de sistematização nos processos internos dos órgãos, e de um adequado
contato com o usuário final, no caso, o cidadão (FRESNEDA et al., 2008).
2.2.6 Panorama da Gestão do Conhecimento no Executivo Federal
A utilização da GC no setor público é uma estratégia para o melhor
desempenho e para o melhor relacionamento interno e externo das
organizações desse setor. Segundo Wiig (2000), a viabilidade de qualquer
sociedade depende da qualidade da prestação dos serviços públicos e essa
qualidade é influenciada

por vários fatores: estrutura governamental,

responsabilidades, capacidades, informação, especialização do quadro de
servidores e conhecimento disponível. Entre todos esses fatores, esse autor
considera o conhecimento como o recurso básico que governa a natureza e a
direção das ações. Sem o conhecimento adequado, as ações terão como base
a ignorância e serão arbitrárias ou sem efetividade.
Segundo Goulart (2006) implantar GC na administração pública não
significa apenas colocar os serviços públicos on-line e melhorar sua forma de
acesso por parte do cidadão, mas trata, em verdade, de implantar um conjunto
de processos mediados pela tecnologia, que podem modificar as interações,
em uma escala maior, entre os cidadãos e o governo, entre as instituições do
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governo federal e entre as três esferas de governo (federal, estadual e
municipal).
Consciente que a GC tem muito a contribuir na eficiência dos processos
de trabalho na administração pública e na capacidade de reagir rapidamente às
mudanças da sociedade, como um tomador de decisões, o governo federal
formalizou, em 29 de outubro de 2003, por meio de um decreto da Presidência
da República, a criação do Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e
Informação Estratégica (CTGCIE), no âmbito do Comitê Executivo do Governo
Eletrônico (CEGE), com a seguinte missão:
Promover a Gestão do Conhecimento na Administração
Pública, tendo como pressuposto que a experiência
acumulada progressivamente pelos gestores públicos
constitui um capital estratégico do Estado, o qual deve
ser compartilhado e explorado ativamente pelos órgãos
de governo e pela sociedade brasileira. (FRESNEDA,
2005, p. 6).

2.2.6.1 Pesquisa IPEA 2004
Em 2004, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou o
Texto para Discussão 1022, com os resultados da pesquisa Governo que
aprende: Gestão do Conhecimento em organizações do Executivo Federal.
(BATISTA, 2004). O estudo utilizou o método da American Productivity and
Quality Center (APQC), “Road Map to Knowledge Management Results”, para
analisar as experiências de implantação de práticas de GC em seis empresas
estatais: Serviço de Processamento de Dados (Serpro), Caixa Econômica
Federal, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Banco do
Brasil (BB), Banco Central do Brasil (Bacen) e Petróleo Brasileiro (Petrobras).
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Apresenta-se no estudo uma distinção entre os conceitos de Práticas e
Sistema de Gestão do Conhecimento, com base nos Critérios de Excelência
2003 da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ):
Práticas de Gestão do Conhecimento são atividades
voltadas para produção, retenção, disseminação,
compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro
das organizações, bem como na relação dessas com o
mundo exterior. Por sua vez, Sistema de Gestão do
Conhecimento é o conjunto de práticas distintas e
interligadas
visando
melhorar
o
desempenho
organizacional por meio de produção, retenção,
disseminação, compartilhamento e aplicação do
conhecimento dentro das organizações e na relação
destas com o mundo exterior. O que diferencia, portanto,
as práticas de um sistema de gestão do conhecimento é
que, quando há um sistema, a organização gerencia as
práticas de maneira interligada com uma finalidade clara:
melhorar o desempenho organizacional. Para isso, as
práticas devem estar alinhadas com a missão, a visão de
futuro e as estratégias organizacionais. (BATISTA, 2004,
p. 8).

Esse autor afirma que na sociedade democrática, a GC tem uma
finalidade mais ampla na administração pública.
Além de aumentar a efetividade da ação pública no
tratamento de temas relevantes de maneira competente,
com o mínimo de recursos e tempestividade, as
organizações públicas devem gerir o conhecimento para:
i) tratar, de maneira adequada e com rapidez, desafios
inesperados e desastres;
ii) preparar cidadãos, organizações não-governamentais
e outros atores sociais para atuar como parceiros do
Estado na elaboração e na implementação de políticas
públicas;
iii) promover a inserção social, a redução das
desigualdades sociais e um nível aceitável de qualidade
de vida para a população por meio de construção,
manutenção e ampliação do capital social e do capital
intelectual das empresas; e
iv) criar uma sociedade competitiva na economia regional
e global por meio da educação dos cidadãos para que
eles se tornem trabalhadores competentes do
conhecimento, e mediante o desenvolvimento das
organizações para que estas se tornem competitivas em
todas as áreas do conhecimento. (BATISTA, 2004, p. 8).

Os resultados da pesquisa realizada pelo IPEA em 2004 demonstraram
uma tendência de crescimento no número de práticas de GC a ser implantadas
nos próximos anos, nas instituições pesquisadas, levando a crer que esse
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aumento se daria também no Governo Federal como um todo, dado o número
de participantes institucionais no CTGCIE (BATISTA, 2004, p. 74).
Entretanto, para que essa disseminação de práticas seja efetiva, Batista
(2004, p. 74) afirma que é necessário preencher uma lacuna: “os dirigentes de
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, assim como de
empresas estatais, precisam abrir os olhos para a real importância da Gestão
do Conhecimento para as instituições públicas e para a sociedade como um
todo.”
2.2.6.2 Pesquisa IPEA 2005
O IPEA publicou, em 2005, o texto para Discussão 1095, um relato
sobre a implantação de práticas de GC em 28 órgãos da Administração Direta
e em seis empresas estatais do Executivo Federal Brasileiro, por meio de
pesquisa e análise comparativa com organizações públicas dos países da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O

estudo

classificou

as práticas de GC em três

categorias,

representadas na Figura 10: gestão de recursos humanos, processos
organizacionais facilitadores de GC e de base tecnológica e funcional de
suporte a GC.
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Figura 10 – Categorias de práticas de Gestão do Conhecimento do Estudo

Fonte: Batista et al. (2005, p.15)

As práticas identificadas no estudo foram analisadas nas seguintes
instituições de administração direta:
Ministérios (24),
Controladoria Geral da União – CGU,
Comandos Militares (Aeronáutica, Exército e Marinha),
Casa Civil da Presidência da República; e
nas seguintes empresas estatais:
Serpro,
Banco do Brasil,
CAIXA,
Petrobras,
Eletrosul Centrais Elétricas S/A, e
Empresa Brasileira de Correios.
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O estudo analisou primeiramente, os órgãos de administração direta,
obtendo os seguintes resultados, de acordo com as categorias classificadas
das práticas de GC:
Entre as práticas da área de Recursos Humanos pode-se observar, na
Figura 11, que de um modo geral, este grupo de práticas caracterizou-se por
um nível baixo de adoção nas organizações pesquisadas, observando-se maior
grau de implantação nas de caráter mais informal (Fóruns e Listas de
Discussão), que exigem maior participação dos servidores no que se refere ao
compartilhamento do conhecimento de maneira voluntária.
Fig. 11 – Práticas na área de Recursos Humanos – Estágio de Implantação

Fonte: Batista et al. (2005, p. 17)

Entre as práticas relacionadas a processos facilitadores de GC, pode-se
observar na Figura 12, que a maior parte das práticas estava em processo de
implantação ou planejada em pelo menos metade das organizações
pesquisadas. Contudo, a ocorrência de práticas de fato implantadas,
produzindo resultados não chegou atingir 50% das organizações. Observou-se
a influência da necessidade reconhecida pelas organizações respondentes de
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adotar ações de compartilhamento e disseminação do conhecimento, fatores
que identificaram as duas práticas com mais alto grau de implantação:
Melhores Práticas e Benchmarking.
Figura 12 – Práticas relacionadas a processos facilitadores de GC – Estágio de
Implantação

Fonte: Batista et al. (2005, p.23)

Na categoria de práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de
suporte à GC percebe-se, na Figura 13, que apenas três práticas estavam em
processo de implantação ou planejadas em pelo menos metade das
organizações

pesquisadas.

A

de

maior

grau

de

implantação

(Portais/Intranets/extranets) também estava ligada à necessidade, evidenciada
na pesquisa, de compartilhamento e disseminação de conhecimentos, e as três
práticas que se seguem em graus de implantação (Sistemas de Workflow,
Gestão de Conteúdos e Gestão Eletrônica de Documentos) evidenciavam
necessidade de organizar e imprimir agilidade aos processos internos das
organizações do Governo Federal.
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Pode-se atribuir o alto grau de implantação de portais/ Intranet e
Extranet à influência das diretrizes e incentivos do Governo Eletrônico para a
promoção da universalização do acesso, via Internet, a sítios do governo
federal e serviços on-line prestados ao cidadão (GOULART, 2006).
Figura 13 – Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte a GC –
Estágio de Implantação

Fonte: Batista et al. (2005, p.28)

A Figura 14 mostra os resultados gerais apurados referentes ao estágio
de implantação do conjunto total de práticas em todas as organizações
pesquisadas

da

administração

direta.

Observa-se

que

apenas

seis

organizações indicavam que 20% ou mais das práticas estavam implantadas e
apresentavam resultados importantes e relevantes. A pesquisa também
evidenciou que as três organizações da administração direta federal com maior
grau de implantação de práticas de GC (considerando todas as práticas das
três categorias propostas) - Comando do Exército, Ministério da Defesa e
Ministério da Previdência Social - possuíam duas características em comum:
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mostravam um bom nível de comprometimento estratégico com a GC e
apresentavam iniciativas de curto prazo sendo implementadas (BATISTA et al.,
2005). Segundo Batista et al. (2005, p. 46) nos ministérios que já possuíam
ações mais concretas de GC, as iniciativas estavam voltadas principalmente
para duas grandes vertentes: a gestão de conteúdo e documentos e a
formação de redes externas de colaboração. Tais iniciativas, em grande
medida, reportavam ao melhor compartilhamento entre diversos órgãos com
atividades similares e à melhoria do processo decisório.
Figura 14 – Estágio de Implantação por organização – todas as práticas

Fonte: Batista et al. (2005, p.31)

O segundo grupo de empresas pesquisadas - as seis estatais demonstra que as práticas já estavam implantadas, com destaque para a
educação corporativa, que apresentou resultados importantes em todas elas.
Em contraste com os órgãos da administração direta pesquisados, destacou-se
também a ampla adoção, com resultados, da prática “universidade corporativa”,
e em menor escala, o relato da adoção de Melhores Práticas, Balanced
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Scorecard, Sistemas de Workflow, Benchmarking, Coaching, Mapeamento do
Conhecimento, Inteligência Organizacional e Data Warehouse.
Como resultado em comparação com os estudos da OCDE, a pesquisa
relatou as seguintes semelhanças e diferenças importantes (BATISTA et al.,
2005):
A exemplo dos países membros da OCDE, muitas iniciativas de
GC estavam sendo implantadas em ministérios e empresas
estatais;
Nos órgãos da administração direta brasileira, assim como nos
países

da

OCDE,

os

servidores

estavam

tendo

mais

oportunidades de desenvolvimento de conhecimento por meio de
treinamento,

encontros

e

seminários.

Entretanto,

essas

oportunidades ainda eram do tipo tradicional, e novos tipos de
práticas, como mentoria e coaching, eram raros e inexistentes.
Por sua vez, observou-se que nas estatais as utilizações destas
práticas estavam avançando;
Em relação às outras práticas mais informais, os países da
OCDE, mostraram que elas estavam sendo cada vez mais
utilizadas, enquanto nos ministérios do Governo Federal, metade
adotava e outra metade não tinha ou a planejava para futuro, nas
estatais já eram amplamente utilizadas, graças à definição de
uma estratégia clara nesse sentido;
Tanto os países membros da OCDE, as estatais e a
administração direta federal possuíam condições tecnológicas
para a implantação de compartilhamento de informação e
conhecimento;
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Nos ministérios brasileiros, diferente da OCDE, não existia uma
preocupação em criar uma estrutura de apoio aos processos de
GC. Assim eram poucas unidades específicas criadas para
coordenar a GC. Por sua vez, nas estatais analisadas, a
existência de uma estratégia de GC levou-as a organizarem
melhor a coordenação das ações de GC;
Observou-se, a exemplo dos países da OCDE, um processo de
mudança cultural em decorrência de práticas de GC, sendo
constatado que nas empresas estatais estas mudanças estavam
ocorrendo de maneira mais significativa que nos órgãos de
administração direta; e
A maioria dos ministérios avaliados – ao contrário das
organizações dos países da OCDE – tinha uma percepção que os
resultados das práticas de GC eram pouco significativos e restava
muito a fazer.
2.2.7 Barreiras à Implantação da Gestão do Conhecimento
Muitos são os obstáculos enfrentados pelas organizações nos processos
de implantação da GC, dentre eles pode-se afirmar que um dos mais
importantes é a cultura organizacional. Esforços para mudar a cultura
organizacional tornando o compartilhamento do conhecimento parte dos
valores básicos da organização são fundamentais ao sucesso da GC. Isso é
ainda mais difícil no setor público. Encorajar os colaboradores utilizar um
sistema de GC, para contribuir e buscar conhecimento pode ser uma tarefa
muito árdua (TURBAN et al., 2010). Seguindo também essa linha de
pensamento, Davenport e Prusak (1998) citam que existam elementos culturais
(chamados por ele de atritos) que inibem o compartilhamento do conhecimento.
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Riege (2005, apud TURBAN et al., 2010, p. 414), identifica algumas
possíveis razões para o fato de as pessoas não gostarem de compartilhar
conhecimento:
Falta de tempo para compartilhar conhecimento e identificar quem
os precisa;
Temor que compartilhamento possa reduzir ou por em risco o
emprego das pessoas;
Baixa percepção e compreensão do valor e benefício do
conhecimento possuído para as outras pessoas;
Predominância do conhecimento explícito em relação ao tácito;
Utilização de uma hierarquia forte, status baseado no cargo e poder
formal;
Diferenças nos níveis educacionais e de experiências;
Captura, avaliação,

feedback,

comunicações insuficientes, e

excesso de tolerância aos erros passados, que poderiam aprimorar
os efeitos da aprendizagem organizacional e individual;
Diferenças de sexo e idade;
Comunicação verbal/escrita pobre e relacionamentos interpessoais
ruins;
Falta de rede social;
Falta de confiança nas pessoas;
Reter a posse da propriedade intelectual, devido ao temor de não
receber reconhecimento justo de gerentes e colegas; e
Diferenças de cultura nacional ou origem étnica, e diferenças de
valores e crenças associadas.
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Sharp (2003) acrescenta a essa lista: a falta de apoio da alta
administração, escopo do projeto muito amplo para os recursos disponíveis,
falta de preparação para uma cultura do conhecimento ou para a incorporação
dos processos do conhecimento, falta de programa de motivação/incentivo,
aquisição de softwares desafiadores com pouco suporte técnico e falta de uma
programação efetiva.
Às vezes, um projeto de tecnologia fracassa porque a tecnologia não
corresponde à cultura da organização. Isso é particularmente verdadeiro para
sistema de GC, porque eles contam fortemente com a contribuição do
conhecimento do indivíduo. Grande parte do fracasso de sistemas de GC na
prática deve-se a questões culturais (TURBAN et al., 2010).
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3. METODOLOGIA
3.1. ABORDAGEM
A metodologia aplicada no presente estudo verificou, sob o ponto de
vista dos servidores civis e militares da OMD, como a gestão do conhecimento
contribui para reter o conhecimento adquirido.
Pela natureza da pesquisa, a abordagem qualitativa foi a mais adequada
para responder à questão problema, por apresentar evidências (crenças,
motivos, atitudes e aspirações), que se avaliadas por essa abordagem serão
mais ricas que se avaliadas quantitativamente (CRESWELL, 2007).
3.2. QUANTO AOS FINS E OS MEIOS
3.2.1 Quanto aos Fins
Quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva, pois segundo Cervo, Bervian
e Silva (2007, p. 61) “A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e
correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”
A pesquisa descritiva expõe características de uma determinada
população ou determinado fenômeno sem ter o compromisso de explicá-lo,
embora possa servir de base para tal explicação (VERGARA, 2009).
3.2.2 Quanto aos Meios
Trata-se de uma pesquisa documental e de campo; documental, por
investigarem-se documentos conservados pela MB, ofícios, memorandos,
registros e comunicações informais; e de campo, pois a investigação foi
empírica e realizada dentro da OMD, local onde ocorre o fenômeno de
retenção do conhecimento pelos servidores civis e militares. (VERGARA,
2009).
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3.3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
Foi uma pesquisa empírica, onde se investigou um fenômeno
contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, além de que as fronteiras
entre o fenômeno e o contexto não são totalmente claras. Portanto, pareceu
bastante adequado adotar como estratégia metodológica o estudo de caso
único interpretativo, o qual, além de conter uma rica descrição do fenômeno a
ser estudado, procurou encontrar padrões nas evidências e desenvolver
conceitos que ilustraram, confirmaram ou contestaram posições teóricas.
Segundo Vergara (2009), “o estudo de caso é circunscrito a uma ou
poucas unidades como pessoa, família, produto, empresa, órgão público,
comunidade ou mesmo país. Tem caráter de profundidade e detalhamento.”
De acordo com Yin (2010), o estudo de caso, como estratégia de
pesquisa, é utilizado em muitas situações, para contribuir com o conhecimento
que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de
grupo, além de outros fenômenos relacionados.
Segundo esse autor, o estudo de caso único é eminentemente
justificável quando o caso representa (a) um teste crucial da teoria existente;
(b) uma circunstância rara ou exclusiva; (c) um caso típico ou representativo,
quando o caso serve a um propósito; (d) é revelador; ou (e) é longitudinal.
3.4 UNIDADE DE ANÁLISE
A unidade de análise foi a Organização Militar Delta (OMD), localizada
no Rio de Janeiro, dedicada basicamente às áreas de comunicações e
tecnologia de informação.
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3.5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS SUJEITOS
A pesquisa de campo, de modo atender os objetivos do trabalho, foi
direcionada para Superintendentes, Chefes de Departamento e um Assessor,
conforme abaixo:
Na OMD-10: Foi selecionado o Superintendente de Sistemas de
Comunicações, oficial da reserva com posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra,
militar do Corpo da Armada e com mestrado em Ciências Navais.
Na OMD-20: foram selecionados três oficiais superiores, sendo um o
Superintendente de Telecomunicações, Capitão-de-Mar-e-Guerra do Corpo de
Engenheiros, com pós-graduação em Sistemas de Telecomunicações e
especialização em Redes de Comunicação e dois chefes de departamento,
sendo um com o posto de Capitão-de-Fragata, do Corpo de Engenheiros, com
mestrado em Redes de Comunicação e o outro Capitão-de-Mar-e-Guerra
reformado.
Na OMD-30: foram selecionados quatro oficiais superiores, sendo um o
Superintendente de TI, Capitão-de-Mar-e-Guerra do Corpo de Engenheiros,
com mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em redes de computadores
e sistemas de telecomunicações, e três chefes de departamento, sendo dois
deles com o posto de Capitão de Fragata, um militar do Corpo da Armada, com
mestrado em Informática com ênfase em segurança de redes e o outro militar
do Quadro Técnico, com mestrado em Informática com ênfase em banco de
dados. O terceiro chefe de departamento tem o posto de Capitão-de-Corveta,
pertencente ao Corpo da Armada e tem mestrado em Engenharia Elétrica com
ênfase em rede de computadores.
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Na OMD-40: foi selecionado o Superintendente de Coordenação Técnica
e Capacitação de Pessoal, oficial superior com o posto de Capitão-de-Fragata
e com mestrado de Informática com ênfase em redes de computadores.
OMD-09: foi selecionado o Assessor de Planejamento e Gestão
Estratégica, oficial da reserva com o posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, militar
do Corpo dos Fuzileiros Navais com pós-graduação em Análise de Sistemas e
Gestão de Projetos.
Os

sujeitos

foram

selecionados

por

acessibilidade

e

por

representatividade, em função do conhecimento do pesquisador sobre a
organização estudada. No intuito de levantar evidências para responder à
pergunta inicial e aos objetivos propostos no trabalho, procurou-se selecionar
sujeitos com pós-graduação ou mestrado.
Listamos, no Quadro 13, o perfil de cada um dos sujeitos.
Quadro 13 – Perfil dos sujeitos

Sujeitos

Estatuto

Escolaridade

Depto.

Especialização

Tempo
de
Serviço

1

Militar

Mestrado

10

Escola Naval

42 anos

2

Militar

Pós-Grad.

20

Engenheiro

23 anos

3

Militar

Mestrado

21

Engenheiro

20 anos

4

Militar

-------------

22

Escola Naval

50 anos

5

Militar

Mestrado

30

Engenheiro

28 anos

6

Militar

Mestrado

31

Escola Naval

27 anos

7

Militar

Mestrado

32

Escola Naval

22 anos

8

Militar

Mestrado

33

Proc. Dados

26 anos

9

Militar

Mestrado

40

Escola Naval

26 anos

10

Militar

Mestrado

09

Escola Naval

30 anos

Fonte: elaboração própria
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3.6. COLETA DE EVIDÊNCIAS
As evidências de um estudo de caso podem vir de várias fontes
distintas: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante; e artefatos físicos (YIN, 2010).
A coleta de evidências objetivou conseguir a necessária triangulação e
foi realizada por meio de entrevistas

estruturadas direcionadas aos

superintendentes e chefes de departamento, responsáveis pela gestão do
conhecimento na OMD. Na parte documental, foram coletadas informações de
planilhas e arquivos que contêm o histórico de gestão de conhecimento na
OMD. Por fim, também foram consideradas as observações diretas do
pesquisador nos processos de GC concluídos e em andamento no período
delimitado.
Para Yin (2010), os documentos são uma importante fonte de evidências
relevantes, mas devem ser utilizados cuidadosamente, não se devendo tomálos como registros literais de eventos que ocorreram. O uso mais importante de
documentos é corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes.
Esse tipo de informação pode assumir muitas formas, como memorandos,
agendas, atas de reunião, relatórios, estudos e avaliações formais. Por outro
lado, a maioria dos registros de arquivo é produzida para um propósito e para
um público especifico, devendo essas condições ser avaliadas na interpretação
da utilidade e da exatidão desses registros.
Para este mesmo autor, uma das fontes mais importantes de informação
é a entrevista, cujos entrevistados bem-informados podem proporcionar
insights importantes sobre o assunto ou eventos.
Antes de realizar a entrevista com os entrevistados, foi realizado um préteste, com um engenheiro pertencente ao departamento OMD-21. As suas
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respostas não foram aproveitadas, evitando qualquer tipo de contaminação da
pesquisa. Essa etapa foi importante, pois com base em suas respostas,
puderam-se identificar problemas de entendimento das perguntas e verificar se
objetivo da pesquisa seria alcançado. Isso permitiu um aperfeiçoamento do
roteiro da pesquisa, com modificações no conteúdo e formato das perguntas.
Ao realizarem-se as entrevistas ficou evidente que alguns entrevistados
não tinham conhecimento do significado de alguns termos utilizados em GC e
até mesmo do significado de GC.
Houve

dificuldade

no

fechamento

de

algumas

entrevistas

em

decorrência do fato de que os entrevistados tinham compromissos de trabalho,
tais como: reuniões, cumprimento de tarefas, passagens de serviço ou
problemas particulares.
Devido à falta de disponibilidade de um local reservado para a
realização das entrevistas, algumas delas foram realizadas na própria sala do
entrevistado, o que ocasionou interrupções, devido a chamadas telefônicas e
atendimento de pessoas para soluções das tarefas do dia-a-dia.
Procurou-se evitar a elaboração de perguntas cujas respostas
envolveriam informações sigilosas, evitando a situações de constrangimento ou
de negativa de resposta. As perguntas envolveram aspectos gerais de
processos, de tecnologia e de pessoas, voltados para atingir o objetivo da
pesquisa.
3.7. TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
Para tratamento e análise das evidências foi utilizada a análise de
conteúdo. De acordo com Moraes (1999) a matéria-prima da análise de
conteúdo pode constituir-se de qualquer material oriundo de comunicação
verbal ou não verbal, utilizada para descrever e interpretar o conteúdo de toda
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classe de documentos. Porém, os dados advindos dessas fontes chegam ao
pesquisador em estado bruto, necessitando ser processados para que, dessa
maneira, facilite o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que
aspira a análise de conteúdo.
De certo modo, a análise de conteúdo é uma interpretação pessoal do
pesquisador com relação à percepção que tem das evidências. Não é possível
uma leitura neutra. Toda leitura se constitui uma interpretação dos temas
relacionados ao objeto da investigação que são identificados nos discursos dos
sujeitos.
Segundo Bardin (1997), a análise de conteúdo trata a comunicação
desmembrando-a em categorias, em que os critérios de escolha e de
delimitação são orientados pela dimensão da pesquisa.
3.8. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Sendo um estudo de caso qualitativo dentro da OMD, seu resultado não
poderá ser generalizado para outras OM da Marinha, para outros órgãos da
administração pública e nem tampouco para empresas privadas.
As entrevistas foram realizadas no próprio local de trabalho dos
entrevistados, o que pode ter influenciado nas respostas a certas perguntas.
Em decorrência de a pesquisa ter sido realizada em um ambiente militar,
cuja cultura organizacional é baseada na hierarquia, certas respostas podem
não ter representado o verdadeiro retrato da realidade. Em decorrência, o
pesquisador deve estar ciente das questões abordadas e ter habilidade de
ouvir as respostas tendo o cuidado de não emitir juízo de valor ou carregar
opinião pré-formada, que possa deturpar ou comprometer as investigações a
que a pesquisa se propõe (YIN, 2010).
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Determinadas respostas podem ter sido evasivas, devido ao fato de o
entrevistado ter considerado que certas informações são sigilosas ou que
podiam comprometê-lo.
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4. RESULTADO DA PESQUISA
Para melhor compreensão do resultado da pesquisa será realizado um
breve relato sobre o histórico e o perfil da OMD.
4.1. A ORGANIZAÇÃO
4.1.1. Histórico
A Organização Militar Delta (OMD), com sede na cidade do Rio de
Janeiro, foi criada em 2008, por portaria do Comandante da Marinha. Esta
nasceu da ampliação da missão e da extinção de uma Organização Militar
Bravo (OMB), responsável pelas Telecomunicações da Marinha, para
congregar em uma única Diretoria Especializada (DE) a orientação e
supervisão funcional do Sistema de Comunicações da Marinha (SISCOM) e da
Tecnologia da Informação da Marinha, bem como todas as suas atividades
correlatas, assessoria ao Estado - Maior da Armada (EMA) e ao Conselho de
Tecnologia da Informação da Marinha (COTIM) na governança da Tecnologia
da Informação (TI).
A OMB, precursora da OMD, foi criada por Portaria Ministerial em março
de 1995. Aquela diretoria reuniu as atividades técnicas de comunicações da
extinta Diretoria de Armamento e Comunicações da Marinha (DACM), das
atividades de Telemática da também extinta Diretoria de Informática da Marinha
(DInfM) e das atividades de gerência, em nível normativo, do Sistema de
Comunicações da Marinha, que eram até então executadas pelo Comando de
Operações Navais (CON).
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4.1.2. Perfil da Organização
A OMD é subordinada a uma Diretoria Geral, situada também no Rio de
Janeiro, que, por sua vez, é subordinada ao Comandante da Marinha,
vinculado ao Ministério da Defesa.
A missão da OMD é assegurar a eficácia do SISCOM, da TI na Marinha,
assessorar ao EMA e ao COTIM na governança da TI.
Para exercer suas tarefas a OMD tem como titular um Diretor (OMD-01),
assistido

por

um

superintendências:

Vice-Diretor

dos

Sistemas

(OMD-02)
de

e

compreende

Comunicações

cinco

(OMD-10);

de

Telecomunicações (OMD-20); de Tecnologia da Informação (OMD-30); de
Coordenação

Técnica

e

Capacitação

de

Pessoal

(OMD-40);

e

de

Administração (OMD-50). O organograma da OMD encontra-se no Anexo A.
Encontra-se em fase de estudo, a reestruturação da OMD, onde será
criada uma Superintendência de Programas, futura OMD-40, sendo que atual
Superintendência de Coordenação Técnica e Capacitação, tornar-se-á um
departamento

da

Superintendência

de

Administração

(OMD-50).

A

Superintendência de Programas será responsável pela gerência dos projetos
de interesse da OMD, baseado no Project Management Body of Knowledge
(PMBOK).
Atualmente a OMD conta em seu quadro funcional 52 oficiais, 93 praças,
nove civis de nível superior (engenheiros e analistas de sistemas) e quatro de
nível intermediário.
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4.2. DISCUSSÃO DO RESULTADO
4.2.1. Apresentação dos Respondentes
O Quadro 14 apresenta algumas informações sobre os profissionais que
participaram desta pesquisa. Os nomes de pessoas, citados neste Quadro e
nas seções posteriores, são todos fictícios para preservar a identidade dos
participantes.
Quadro 14 – Informações dos Respondentes

Nome Fictício

André

Patente Militar

Tempo de
Serviço na
OMD (em
anos)

Capitão-de-Fragata

7

Antônio

Capitão-de-Mar-e-Guerra reformado

15

Carlos

Capitão-de-Corveta

7

Camilo

Capitão-de-Mar-e-Guerra da reserva

18

Fabricio

Capitão-de-Fragata

1

Ivan

Capitão-de-Fragata

6

Capitão-de-Mar-e-Guerra da reserva

7

Sérgio

Capitão-de-Mar-e-Guerra

13

Silvio

Capitão-de-Mar-e-Guerra

17

Capitão de Fragata

6

Marcelo

Vagner
Fonte: elaboração própria

4.2.2. Compartilhamento e Retenção do Conhecimento
Os respondentes apresentaram preocupação em compartilhar o
conhecimento adquirido ao longo dos anos de trabalho na OMD. A maioria
preocupou-se com o processo de socialização de conversão do conhecimento,
para obter sua retenção na organização:
Eu procuro compartilhar a todo o momento, acho que um
dos grandes trabalhos que nós temos aqui como uma
Diretoria especializada, é que a todo o momento você
adquire um tipo de capacitação que outro não adquire,
eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é de
alguma forma transmitir esse conhecimento. [...] eu
sempre acreditei no ambiente de nuvem, em que todo
mundo tem de saber de tudo. (Silvio).
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Com várias pessoas aqui na OMD compartilhei tudo
aquilo que eu conheço desde o passado, experiência de
bordo. Eu faço isso através das pessoas que vêm me
pedir alguma consulta ou passo as instruções para quem
eu julgo necessárias que cada um cumpra a sua função
aqui dentro. (Antônio).
A experiência que adquirimos ao longo do tempo é,
naturalmente, passada para aqueles que trabalham
comigo, especialmente os subordinados, na orientação
diária, numa conversa, num direcionamento ... Essa
experiência passada, a título de orientação, do mais
velho que está ensinando o mais novo o caminho que é
melhor para ele não cometer erros comuns, que
normalmente a falta de orientação acaba acarretando em
erros que poderiam ser evitados. (Vagner).

Fabricio

vê

no

processo

de

externalização

de

conversão

do

conhecimento a melhor forma de se reter o conhecimento na organização,
principalmente através da confecção de normas:
Na verdade, a gente tenta colocar o conhecimento em
normas. É a forma que a gente compartilha o
conhecimento que você tem do negócio, com a empresa.
Acho que é a única forma que a gente tem aqui hoje, de
compartilhar o conhecimento do negócio que você toca.

Já Carlos expressou sua preocupação quanto ao compartilhamento do
conhecimento com os mais novos, notadamente aqueles que acabaram de
ingressar na OMD, e relatou que sempre compartilha seu conhecimento com
os recém-chegados:
Sempre. Com os mais novos que vão chegando. Como o
assunto é bem complexo, a gente vai, de uma forma,
passando os ensinamentos, as experiências obtidas ao
longo dos anos, para esse pessoal mais novo que está
chegando.

Apesar de não haver na OMD uma norma ou especificação de como
deve ser compartilhado o conhecimento, seus membros o fazem de maneira
intuitiva, até mesmo para prevenir possíveis ausências ou ausências
programadas, tais como férias e licenças. Assim, a continuidade do trabalho
não é prejudicada e a experiência adquirida é socializada aos poucos, retendo
o conhecimento na organização. Isto pode ser observado nos relatos abaixo:
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Eu gosto de compartilhar porque eu não gosto de ser a
única pessoa a saber e, na medida em que eu
compartilho, eu consigo fazer que todos tenham o
mesmo nível de conhecimento. (André).
Eu tive bons professores, então o mínimo que eu quis ao
longo da minha carreira é retribuir. Então, posso estar
enganado, mas as pessoas que trabalharam comigo,
mais diretamente, de alguma forma, são gratas, porque
eu nunca escondi nada; em termos de conhecimento, eu
sempre passei tudo (Silvio).
Aqui na Diretoria os assuntos têm donos específicos, a
gente não tem interferência nos assuntos dos outros.
Mas eu tive sorte dos chefes que tive. Passaram para
mim essa ideia de compartilhar o conhecimento, ter uma
massa de manobra grande. Não é produtivo quando o
conhecimento fica concentrado em uma pessoa,
especialmente na Marinha, que tem um rodízio muito
grande de pessoas, movimentações constantes.
(Carlos).

Além

disso,

Carlos

afirma

que,

com

o

compartilhamento

do

conhecimento, sua equipe se tornará mais forte e lhe poupará tempo para a
execução de outras tarefas gerenciais:
Quanto mais conhecimento minha equipe tiver, acredito
que menos trabalho eu terei, ou seja, se eu distribuir o
meu conhecimento pelas pessoas, tornar minha equipe
forte, no fundo o trabalho da equipe vai ser melhor, o
trabalho vai fluir de uma forma melhor.

Apesar de compartilharem constantemente o conhecimento, alguns
identificaram que outras pessoas podem não o fazer. Ivan identifica que o
compartilhamento do conhecimento pode não ocorrer devido ao fato de a
pessoa que obteve o conhecimento achar que o esforço foi grande para
consegui-lo; então, ela não irá passar de “graça” para a outra pessoa, conforme
o seu depoimento: “Algumas pessoas acham que não; já que eu me esforcei
para conseguir isso sozinho, eu não posso passar isso de graça para os
outros”.
Silvio vai além e considera que os sentimentos de um modo em geral,
principalmente a insegurança, a vaidade e o sentimento da perda do poder, são
responsáveis pelo não compartilhamento do conhecimento. As ferramentas
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podem, de certa forma, diminuir esse fato, mas nada substitui o bom
relacionamento.
Acho que é um dever nosso compartilhar o
conhecimento, mas reconheço que tem pessoas que não
pensam assim. Geralmente as pessoas que pensam
assim são inseguras, são pessoas que acham que, ao
passar o conhecimento, elas vão deixar de serem donas
daquele assunto ou vão perder poder. [...] A vaidade, a
insegurança são sentimentos geralmente humanos, quer
dizer, se há boa vontade de quem quer passar o
conhecimento, a coisa acontece. Claro que existem
ferramentas que facilitam que você transfira o
conhecimento de uma pessoa para outra. Botar as
coisas na web, eu sou obrigado, depois de fazer um
curso, criar um resumo, manual, existem milhões de
coisas que você pode fazer para tornar mais fácil a
transferência do conhecimento. Agora, para mim, nada
substitui o bom e velho relacionamento humano; então,
para mim, o que pode atrapalhar a transferência do
conhecimento não é ausência de ferramentas, é
ausência de relacionamento humano ou de pessoas que
não querem ter esse tipo de relacionamento para não
passar o conhecimento.

Vagner corrobora essa linha de pensamento, acrescentando que a
competição, a disputa pelo poder pode ser danosa ao compartilhamento do
conhecimento:
Vale o perfil de cada um. Há quem não aja assim, tem
medo de passar, porque acha que, passando o
conhecimento, vai perder o lugar para a pessoa que
entrar, à qual se passa o conhecimento.[...] Facilitar, é
um bom relacionamento, confiança; quem recebe o
conhecimento também tem que ser leal para quem
passa, porque é uma via de mão dupla. Eu acho que, às
vezes, a pessoa está querendo o conhecimento para
realmente poder usá-lo contra quem está passando.
Então, é questão de lealdade, perfil moral. [...] E o que
pode dificultar é essa relação, hoje há a competição,
excesso de competitividade, a necessidade de estar
sempre melhor que o outro, vencer. Isso é uma questão
que dificulta a passagem do conhecimento. Essa disputa
pelo poder, às vezes por questões econômicas, salários
melhores. A competitividade é salutar para a
produtividade, mas é danosa, no ponto de vista da
passagem do conhecimento. [...] Evidentemente que eu
estou numa área pública, eu estou num setor militar,
onde a hierarquia e disciplina são respeitadas. Então, eu
tenho uma tranquilidade, um plano de carreira que me
garante não ser ultrapassado por alguém que ingressou
depois de mim. É uma questão de antiguidade, da
hierarquia e disciplina. De certa forma, isso facilita a
passagem do conhecimento.
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Por outro lado, Sérgio afirma que a OMD passou por grandes
transformações estruturais e que, com isso, a disputa pelo poder e a
competição diminuíram, favorecendo o compartilhamento do conhecimento:
Eu acredito que sim, eu acredito que a Diretoria hoje, nós
estamos trabalhando de forma com uma parceria muito
grande. Já aconteceu no passado de nós termos grupos
distintos com pensamentos diferentes e até competindo
entre si.(Sergio).

Quando questionados sobre os fatores que poderiam atrapalhar no
compartilhamento do conhecimento, alguns dos respondentes compreenderam
a pergunta no sentido em que o compartilhamento do conhecimento poderia
atrapalhar. Sendo assim, Sérgio afirmou que o compartilhamento do
conhecimento atrapalha no sigilo da informação: “Atrapalhar, essa questão da
Marinha ter uma necessidade que esse sigilo seja mantido.”
Mas também afirma que é importante o compartilhamento do
conhecimento, principalmente no que tange a novas tecnologias.
[...] o fato de que é fundamental que a gente conheça o
que está acontecendo no mundo civil. Muitas vezes a
gente está aqui trabalhando com determinado tipo de
equipamento, com uma tecnologia e a coisa já está se
transformando em uma situação obsoleta, tem novos
caminhos sendo abertos aí fora e é necessário que a
gente participe de vários eventos. (Sérgio).

Para Antônio e Camilo o compartilhamento do conhecimento não
atrapalha em nada; pelo contrário, só ajuda.
Não atrapalha em nada, muito pelo contrário, compartilhar só ajuda. A
gente tem que colher as informações, principalmente as novidades, que são
sempre bem-vindas. (Antônio).
Compartilhando o conhecimento, você, no meu ponto de vista, agrega
mais valor a qualquer decisão que você venha a tomar, porque ninguém é dono
da verdade. (Camilo).
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4.2.3. Transferência do Conhecimento em Casos de Desligamento ou
Transferência de Pessoal.
No caso de transferência de pessoal, a MB instituiu o que é chamado de
“passagem de serviço”. Isso se dá em pouco tempo, normalmente insuficiente
para uma transferência de conhecimento de experiências adquiridas ao longo
dos anos trabalhados na organização. A “passagem de serviço” visa mais
informar, ao pessoal que está assumindo a nova função, os trabalhos em
andamento e os projetos futuros; mas nem sempre é feita de forma eficiente,
havendo perda de informação, como se pode comprovar nos relatos a seguir:
Uma coisa é andamento dos processos e outra é
conhecimento ao longo desses anos todos. O
andamento dos processos, eu tenho uma agenda
eletrônica que ela, além de marcar os eventos que vão
acontecer nas próximas semanas, ela também armazena
as tarefas que estão em andamento e os prazos que eu
tenho para concluir esses processos. [...] A questão a
que você deve estar se referindo é o fato da pessoa
estar aqui há 13 anos e como isso é passado para frente.
Então, eu entendo que isso, essa passagem, ela nunca
vai acontecer integralmente, você passa um pedacinho
do que você conhece e a pessoa, que vem com
experiência de outras OM, aproveita aquilo ali e melhora
e dá o andamento de acordo com o perfil dela. (Sérgio).
O normal, dentro da cultura da administração naval, é a
pessoa que vai substituir a outra chegar um pouco antes
e convivem as duas no mesmo ambiente de trabalho
fazendo o que a gente chama de “passagem de serviço”:
uma recebe o serviço da outra. (Fabricio)

Vagner ressalta que o processo de “passagem de serviço” é uma
tradição na Marinha, mas não existe nenhum tipo norma ou documento que
formalize os processos, com exceção quando a passagem é de Diretor da OM:
Existe um processo de passagem de função, é até uma
tradição na nossa Instituição, na Marinha. Às vezes é
feito verbalmente, acompanhamento das tarefas, visitas
às instalações, apresentação, às vezes até relatórios
escritos são colocados, não existe nenhuma norma,
nenhum modelo de passagem. Para comandante ou
diretor existe um modelo, tem um relatório que deve ser
feito de passagem de função que está previsto nas
normas da Marinha.
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Não há nenhuma preocupação de transferência de conhecimento em
casos de desligamento ou transferência de pessoal. Essa falta de planejamento
é combatida por iniciativas individuais, que buscam amenizar a perda do
conhecimento nesses casos.
Nos casos da transferência de pessoal nem sempre a pessoa que vai
ser transferida tem ciência do fato com antecedência, o que torna ainda mais
difícil a transferência do conhecimento. Se a pessoa que irá assumir a nova
função já trabalha na OMD e já lida com os assuntos que irá assumir, o
processo de transferência se torna mais simples do que para a pessoa que
vem de outra OM. Apesar de esses casos serem mais raros de ocorrer, ainda
são presentes, tornando ainda mais primordial o tempo disponível para que
ocorra essa transferência. Vários respondentes relataram que o tempo é um
fator relevante para a efetiva transferência do conhecimento:
A Marinha instituiu “a coisa” que é chamada de
passagem de função. Essa passagem de função ela
nunca é perfeita, porque você recebe a notícia da tua
transferência, o militar se movimenta muito, você recebe
a notícia da transferência com pouco tempo antes dela
efetivamente ocorrer. O cara que sai está tão
preocupado com o local para onde ele vai e o cara que
chega é o que realmente recebe o ônus de assimilar e
correr atrás dos conhecimentos. [..] Formalmente, não há
nenhum processo, aqui, de passagem, quer dizer, não
há nenhum formalismo, nenhum ferramental. (Silvio).
O ideal é que se tivesse um tempo para isso e nem
sempre é possível porque as situações, às vezes, não dá
tempo. Não há uma sincronia entre quem chega e quem
sai, e, nesse ponto, o tempo fica exíguo e o oficial,
principalmente aquele que chega, tem usar da sua
experiência passada e dos oficiais e das praças que
estão subordinados que permanecem, para que ele
possa, conhecendo aquilo que está no regulamento, no
regimento interno, proceder suas tarefas do dia-a-dia.
(Vagner).
O tempo é muito curto entre a pessoa que está
chegando, se for uma pessoa de fora da Diretoria, para o
seu lugar. Em função da sua saída é muito difícil dessa
pessoa conseguir, nesse curto período de tempo que nós
temos juntos, receber todo aquele conhecimento, aquele
histórico todo, conhecimento técnico de todas as
situações. O que facilita é você ter no seu grupo, na sua
equipe, pessoas que já trabalham contigo, aquelas
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pessoas conhecerem os assuntos pertinentes a sua área
de trabalho. (Carlos).

Vagner e Silvio relatam que, além do fator tempo, há também o fator
relacionamento, que pode influenciar na transferência do conhecimento,
conforme relatos a seguir:
Também depende muito do perfil. Já vi vários exemplos,
já vi várias vezes isso acontecer e de várias maneiras. Já
vi gente sair sem dar nem tempo, vai embora e
praticamente não há passagem. Às vezes, por motivos
emotivos, ou por irritações quando está indo embora e
tal, acaba sendo dessa maneira. (Vagner).
De novo é da pessoa. A outra que estava aqui pegou o
boné e foi embora: “você já sabe tudo, né”? Porque você
já trabalhava aqui na divisão e tudo mais. Não é assim,
mas como rolava uma mágoa, alguma coisa do gênero,
me passou o básico do SIGDEM... Eu tive que me virar e
tal. Não pegou nada, porque eu realmente eu tinha uma
vivência aqui e conhecia os assuntos. Então as coisas
que eu não conhecia, peguei mais fácil. (Silvio)

Dois respondentes sugeriram a formalização da “passagem de função”
através da criação de um “check list”, uma lista onde se verificaria se todos os
processos tinham sido passados:
Sinto falta de processos, ferramentas que facilitem...
quase como um check list, na época que o cara for
saindo, que o cara for movimentado, de “to do” das
coisas que ele tem de fazer para passar... (Silvio).
Tem que ter um check list, alguma coisa desse tipo.
check list, eu já vi para passagem de função ou de
desembarque. Enfim, ajuda a não esquecer alguma
coisa importante, acho que um check list, uma norma ou
um relatório de passagem de função. Se tivesse um
modelo ou alguma coisa normatizada numa ordem
interna. Um procedimento que pudesse passar.
Obviamente que existem hoje tecnologias que podem
contribuir com esses processos. (Vagner).

Apesar de existir a informação de quando o pessoal irá se aposentar ou
ir para a reserva, nenhuma ação específica é tomada para reter o
conhecimento na organização. Quando a pessoa vai para a reserva, é
reconhecido que há um agravante na perda do conhecimento, principalmente
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devido à falta de contato com a pessoa. A maioria dos respondentes expôs
este fato:
Quando o militar ou servidor civil vai para a reserva ou é
aposentado, realmente nós perdemos o contato com a
pessoa. Se ele não deixou nada explicitamente
declarado, documentado, perdeu-se o conhecimento.
Quando ele é movimentado para outra organização, ou
no caso do servidor civil, ele é removido, você ainda
consegue, de alguma maneira, buscar, alcançar aquilo
que ele levou, em prol da organização. (Marcelo).
Acho que quando o cara está indo para a reserva, ele
muitas vezes vai e não é feita essa transferência de
forma adequada ou a transferência não é feita para o
substituto, é feita para um substituto temporário, o que é
pior. O substituto chega sobrecarregado, ou não está tão
interessado assim em receber as informações, já que ele
sabe que ele vai ficar ali respondendo por aquilo
temporariamente. (Fabricio).
Teoricamente, quando a pessoa vai para a reserva seria
uma situação pior, porque você perde o contato com
aquela pessoa. Quando a pessoa é transferida, você
ainda tem um recurso, ela ainda está no ambiente da
Marinha, você tem acesso a essa pessoa com mais
facilidade para dirimir alguma dúvida. (Carlos).
O cara quando vai para a reserva, ele tá meio que:
“acabou. Acabou o jogo.” É diferente do cara que vai
para o outro clube. Você sabe que o cara ainda está em
contato, o cara ainda é alcançável. (Silvio).

No caso do pessoal que vai para a reserva é enfatizado que não há essa
preocupação de reter o conhecimento e, com isso, a MB perde esse
conhecimento, e que muitas vezes depois tem de pagar por ele:
Não vejo em quem vai para a reserva se preocupar em
transferir o conhecimento. Eu não noto isso não, talvez
até transfira, não posso afirmar. Quando vai para a
reserva, vai e, se puder transferir, transfere; se não
puder, não transfere. (Antônio).
No setor técnico, em diversos casos, a gente vem
acompanhando aí, de pessoas que vão para a reserva
sem passar o conhecimento devido e acaba
prejudicando a Marinha. Porque, futuramente, essa
pessoa vai trabalhar em uma empresa e a gente vai ter
que contratar essa empresa para usar o conhecimento
que antes pertencia à Marinha. E a Marinha, por não ter
tido essa preocupação, ela não reteve o conhecimento
dentro da estrutura. Acaba perdendo para uma empresa
que ganha dinheiro com isso e a gente vai ter que
contratar eles para fazer um serviço que antes
conseguiria gratuitamente. (André).
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Já Sérgio confirma que o conhecimento é perdido na organização, mas
essa perda é amenizada, pois o seu detentor continua dentro do país:
Indo para a reserva, o conhecimento é perdido, sim. Nós
temos alguns exemplos, oficiais da área da segurança,
por exemplo: o comandante X e outros que foram
embora. Houve uma perda desse conhecimento. Agora,
por outro lado, quando há uma formação de militar pela
Marinha, do ponto de vista extremamente técnico, não
questão da nossa rede, mas quando há uma formação
de alto nível, a Marinha fornece esse conhecimento, ao
final das contas esse fornecimento não é perdido, ele é
utilizado dentro do país, dificilmente uma pessoa dessas
vai para o exterior.

Todas as respostas dos entrevistados convergem quanto à existência de
perda do conhecimento nas transferências e nos desligamentos de pessoal e
sentem falta de ações ou coisas que minimizariam esse fato. É importante
ressaltar que não houve um consenso entre os respondentes quanto às
práticas a serem adotadas em caso de desligamento de pessoal.
Ivan sugere que se houvesse um planejamento, essa transferência
ocorreria de forma amena:
Essa transferência, no caso de desligamento, deveria ocorrer de uma
forma bem suave. Às vezes não acontece porque a gestão do conhecimento e
a organização do conhecimento no grupo não foram feitas da melhor forma.
Camilo acha que se o compartilhamento do conhecimento fosse uma
preocupação e prática comum dentro da OMD, esse desligamento não afetaria
a organização:
Qualquer desembarque ou transferência de funções se
torna mais fácil quando já tem existido o
compartilhamento do conhecimento. Ela se torna muito
mais amigável, muito mais fácil de ser digerida, do que
quando uma única pessoa sabe aquele assunto e não
compartilha com ninguém e quando ela desembarca fica
um vácuo que vai precisar de um esforço muito grande,
de quem assumiu, para atingir um nível de conhecimento
que a pessoa que desembarcou detinha.
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Sérgio relata que sente falta de um arquivo técnico físico, existente no
passado, que funcionava como um repositório de armazenamento de
conhecimento, para que outras pessoas na organização pudessem utilizá-lo:
Eu sinto falta aqui na Diretoria de um arquivo técnico de
qualidade. [...] Tinha uma norma que obrigava o pessoal
a terminar um determinado documento, que aquilo ali
fosse tramitado internamente para atender o pleito lá do
cliente, mas uma cópia era mantida no nosso arquivo
técnico. Isso acabou.

Alguns dos respondentes sentem falta de pessoas junto com eles,
ajudantes que, com o tempo, iriam adquirindo e passando conhecimento,
evitando que erros passados viessem novamente a serem cometidos:
Eu acho que a transferência do conhecimento, ela se dá
ao longo do tempo, não se transfere conhecimento em
uma semana, se transfere o conhecimento ao longo do
tempo quando você trabalha com alguém que você
possa transferir esse conhecimento e, na sua ausência,
essa pessoa responde por tudo. A transferência do
conhecimento em uma semana é impossível, se
transferem problemas e dia-a-dia, não se transfere a
experiência. A experiência não se transfere, se adquire.
Sinto falta de pessoas, de gente para que o serviço
melhore. (Antônio).
Sinto falta de um ajudante, para poder compartilhar isso.
Um ajudante de nível de oficial. Na área técnica, eu acho
que deveria haver uma preocupação nas áreas sensíveis
da Marinha. Na parte de TI, as áreas sensíveis de TI e
telecomunicações. Então, as pessoas que detêm
conhecimento nessas áreas, deveria haver uma
preocupação de sempre ter alguém assumindo esse
conhecimento. (André).

Marcelo afirma que o mapeamento dos processos é a maior ferramenta
para se reter o conhecimento, já que com isso qualquer pessoa recém-chegada
na organização teria condições de aprender o que fazia a pessoa que saiu e
como fazia, como podemos observar em seu relato:
A maior ferramenta que você tem em casa para reter o
conhecimento é através do processo mapeado; dessa
forma, quem está presente naquela instituição, naquela
organização, fazendo a coisa, entre aspas, quando você
pergunta como ele faz aquilo e ele te dá essa resposta,
você tem que prender, guardar aquela informação, de
forma documental.
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Para Fabricio, a confecção de normas é importante, mas muito formal e
que deveria existir uma ferramenta onde todo o conhecimento adquirido iria
para um repositório, onde posteriormente poderia ser consultado:
Eu acho que a parte de confecção de normas ela é muito
burocrática e muito formal. Eu acho que deveria existir
uma ferramenta mais informal para que você pudesse ali
colocar tudo o que você julga importante, todo o
conhecimento do seu trabalho e que pudesse ser
eventualmente consultado por outras pessoas e
compartilhado.

Já Carlos pensa ser difícil existir qualquer mecanismo que pudesse
facilitar a retenção do conhecimento na organização e que a única forma de se
ter isso seria a conversão do conhecimento através da socialização:
Como o assunto é muito técnico e depende de um
histórico muito grande, aqui realmente é difícil se ter um
mecanismo, alguma coisa que facilitasse isso, a única
forma de isso acontecer seria essas rendições serem
feitas previamente com um espaço de tempo longo, para
que as pessoas tivessem um bom tempo de convívio
para ir passando as funções...

4.2.4. Conhecimento Prévio de Ferramentas de Compartilhamento e de
Retenção do Conhecimento
Esta parte da pesquisa visou levantar o quanto os entrevistados
previamente conheciam ou já tinham ouvido falar de ferramentas que poderiam
facilitar o compartilhamento e a retenção do conhecimento e quais delas eram
utilizadas na OMD.
Ao serem questionados se tinham o conhecimento de ferramentas de
compartilhamento e retenção do conhecimento, alguns relataram conhecer,
mas não houve um consenso em torno de alguma ferramenta, conforme pode
ser observado nos relatos a seguir:
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SIGDEM é uma ferramenta de compartilhamento de
conhecimento. A partir do momento que, na distribuição
dos documentos, no “corre canal” [tramitação] dos
documentos, mensagem ou documentos administrativos,
ele coloca uma figura [pessoa] como ação daquele
documento e agregam diversas outras figuras como
informação para que tomem o conhecimento do assunto
e façam o seu acompanhamento também, isso é um
instrumento de compartilhamento de conhecimento.
(Camilo).
Especificamente o que eu tenho mais próximo disso é o
Lotus Notes, que permite que o pessoal acesse a minha
agenda e a minha lista de tarefas. (Sérgio).
Quando eu fiz MBA lá UFRJ, já se falava em wikis, em
blogs, em fóruns de discussões ... (Silvio).
Especificamente sobre isso, não. Agora, existem
ferramentas, a própria internet, acho que é a maior delas,
para poder permitir esse compartilhamento. Eu não
conheço nenhuma ferramenta específica disso. Agora, a
internet junto com todos os aplicativos que ela pode
proporcionar, é uma forma de compartilhar o
conhecimento. Páginas, o próprio SIGDEM, uma própria
gerência de documentos, querendo ou não, não é
específico de compartilhamento, mas é uma fonte de
consulta. (André).
As normas internas. Você não precisa de computador,
nada disso. Você só precisa de papel e lápis e começar
a escrever como é feito. (Marcelo).

Entretanto, grande parte dos entrevistados disse não conhecer nenhuma
ferramenta com a finalidade de compartilhar e reter o conhecimento:
Não especificamente, mas eu sei que existem diversas ferramentas para
você poder organizar o seu trabalho. (Ivan).
Não. Não conheço. A não ser arquivo de voz ou vídeo. Não conheço
ferramenta para transferência de conhecimento. (Antônio).
Confesso que a gestão do conhecimento não é minha área específica,
então não conheço nenhuma ferramenta voltada para isso. (Carlos).
As informações coletadas demonstram coerência nas respostas dos
entrevistados, pois aqueles que não conheciam ferramentas para GC também
não identificaram nenhuma sendo utilizada na OMD. Observou-se que algumas

101
ferramentas já implantadas ou que serão implantadas são resultado de
esforços individuais, sem uma coordenação da alta direção; e que algumas
ferramentas não são utilizadas devido à falta de conhecimento de sua
disponibilidade:
Nós temos um portal [...]. As pessoas vão interagindo
com o sistema e tem uma forma de busca muito
interessante, que quando a pessoa quer adquirir
determinado conhecimento, ela faz um busca e ali tem
pessoas comentando, pessoas colocando suas
experiências sobre o que ela fez e o que ela não fez em
determinadas situações e isso ajuda, pois ao contrário de
você ficar repetindo toda hora o procedimento, as
pessoas vão primeiro no portal e vem se já não tem a
informação lá. (Vagner).
Eu estou tentando a duras penas as ferramentas de
workgroup que no outro dia te falei. Existem ferramentas
que a gente já tem, que a gente não usa, ferramentas no
Notes, que até o consultor da IBM me respondeu,
aplicativos de blogs. (Silvio).
Eu mesmo fiz aqui uma página interna do setor,
justamente para dar acesso à Marinha inteira do que a
gente faz. Visto que 95% de tudo que a gente faz é
ostensivo, não é reservado, então eu posso divulgar para
todo o público ficar sabendo. (André).

Para

melhor

aprofundamento

da

questão,

verificou-se

se

os

entrevistados conheciam e utilizavam uma ferramenta de GC chamada de
Bússola e implantada pela própria OMD. O Bússola tem a finalidade de buscar
conteúdo na intranet, foi divulgado em BONO e hoje está presente em páginas
de intranet de várias OM. Todos os entrevistados, com exceção de um,
mostraram conhecerem a ferramenta e já a terem utilizado. Mesmo assim,
pode-se concluir que a ferramenta ainda é pouco utilizada e, com base nas
respostas anteriores, que os respondentes não associaram o Bússola como
uma ferramenta de GC:

Eu não consigo identificar o momento em que tomei
conhecimento do Bússola, talvez até pelos meus
próprios... Ou foi nota em Plano do Dia, ou foi o SPD que
me informou que existia ou até o meu próprio pessoal,
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que trabalha comigo, que me informou, mas eu tenho
impressão que foi por esses três caminhos. O Bússola já
tentei usar aqui na Diretoria, mas usei muito pouco, fiz
uns dois acessos basicamente, talvez até um pouco
mais, na procura de documento... (Camilo).
Sim, já utilizei. Ele é um mecanismo de busca baseado
na tecnologia do Google, é um appliance do Google e ele
faz busca e indexa conteúdos na intranet. É uma
ferramenta, com certeza, de gestão de conhecimento
porque, a partir dali, facilita o acesso e a localização
rápida de conteúdos que estão disponíveis, ostensíveis
na nossa intranet. E, com certeza, é uma ferramenta
poderosa que pode ajudar bastante na otimização dos
processos. (Vagner).
Já, já utilizei. É uma ferramenta de busca [...] você vai
aumentando cada vez mais esse número de
documentos, então, realmente você precisa de uma
ferramenta que te auxilie na busca desses documentos.
O Bússola se encaixa exatamente nisso. Você de forma
rápida consegue achar um documento que trata de um
determinado assunto. (Carlos).
Não usei e não conheço. (Ivan).

Apesar de conhecido na OMD, constatou-se que fora dessa OM, o
Bússola ainda é muito desconhecido, principalmente em suas funcionalidades,
conforme relato de Carlos:

Muita gente na Marinha ainda não conhece a ferramenta.
Às vezes, a Diretoria implementa soluções que a
Marinha desconhece. Não é todo mundo que tem
facilidade para tratar de assuntos de TI, às vezes as
pessoas podem até ler uma notícia que a gente está
divulgando, uma ferramenta que vai ajudar, mas ela não
consegue, ela tem o problema, mas não consegue
enxergar que, aquela ferramenta pode ser a solução
para o problema dela. Acontece muito isso, porque, às
vezes, por exemplo, o Bússola está aí com praticamente
um ano no ar e, às vezes, a gente recebe aqui
demandas de organizações com problemas que, espera
aí, o Bussola está aí pra isso! Você não conhece o
Bússola? Não, não, nunca ouvi falar.
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4.2.5. Conhecimento Prévio de GC e a Importância da Retenção do
Conhecimento
A compreensão do termo GC e seu significado são de suma importância
para a identificação dos benefícios trazidos para a organização, quando da sua
aplicação. Consequentemente, procurou-se levantar o quanto os respondentes
tinham ouvido falar ou conheciam a respeito de GC. Pode-se observar, nos
relatos a seguir, que a maioria dos respondentes tinha ciência sobre a GC,
principalmente a partir de contatos com universidades, cursos e palestras. Tal
fato realça a importância da necessidade da constante interação entre a
academia e as empresas:
Ouvi pela primeira quando eu estava lá na faculdade
fazendo MBA em 2005, 2006, sei lá, por aí. Acho que em
2005, estava fazendo MBA de gestão estratégica de TI,
onde uma das cadeiras era gestão do conhecimento. Eu
já tinha ouvido falar em revistas, mas ali eu tive
especificamente uma aula sobre aquilo, tácitos,
implícitos, Peter Drucker etc. Achei bastante
interessante. (Silvio).
No próprio mestrado eu fiz uma cadeira que tratava bem
dessa área, falava muito de gestão de conhecimento. [...]
Depois eu fiz um curso, em 2010/2011, na Fundação
Getúlio Vargas, curso de BI, Inteligência Competitiva e a
palavra gestão de conhecimento estava presente em
todos os textos que eu li, nesse curso que eu fiz na FGV.
(Vagner).
Em um mestrado que eu fiz sobre Avaliação de Gestão e
nós vimos essa parte de gestão de conhecimento. Um
módulo que chegou a seis ou sete aulas, foi rápido, foi
mais uma introdução ao tema. (Marcelo).
A primeira vez foi no simpósio da INFORMAR 2012.
Houve uma palestra dada por uma Comandante da
reserva que trabalhou muito com gestão do
conhecimento. Nunca tinha ouvido falar em gestão do
conhecimento. Eu achei fantástica a palestra dela,
porque nós estamos falando o tempo todo em tecnologia
da informação, é o roteador, é o modem, é o
computador, é o centro de dados que tem lá seus
diversos servidores, mas, na verdade, o que foi passado
naquela palestra, é que isso tudo é uma ferramenta, para
se cuidar de uma coisa muito mais importante do que
tudo isso, que é, sim, o conhecimento. (Sérgio).
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Além disso, todos apresentaram uma boa noção sobre a sua definição e
importância na organização, principalmente para a retenção do conhecimento:
O conhecimento deve ser retido, mantido, aprimorado e
trabalhado para que sempre evolua e não fique aquela
comparação que nós fizemos, como uma água
estagnada, um pântano. Deve fluir. E nesse fluir, você
me passa o que você sabe, então, eu vou discutir o que
você sabe e a partir daí, você passa saber mais.
(Marcelo).
A ideia que eu tenho é que é uma forma de você criar um
repositório, na empresa, aonde você vai, com o passar
do tempo, montando todo o conhecimento que é gerado
pelo seu trabalho e pelo trabalho dos demais, de maneira
a tornar, não deixar que esse conhecimento seja perdido
com transferência de pessoal, com a saída de pessoal,
ou outros eventos que possam acontecer. (Fabricio).
A ideia que eu tenho e que é uma tarefa estratégica,
para qualquer instituição, para que hoje, toda grande
instituição, médias e grandes principalmente, elas têm
que possuir uma ferramenta de gestão de conhecimento.
Conhecimento é o ativo de maior valor que possa existir.
E hoje, no mercado de pessoas, as pessoas não estão
muito fiéis. Não existe aquele jogador que sempre jogou
no mesmo time, a vida toda. Hoje as pessoas trocam de
camisa muito rápido e as instituições estão atentas a
isso. É uma realidade. Hoje a carência de mão de obra é
muito grande e aqueles que são melhores são muito
cobiçados. Se você não tiver uma forma de reter esse
conhecimento durante o período que aquela pessoa está
trabalhando ali, a empresa ou a instituição vai perder
muito. Então a ferramenta de gestão de conhecimento é
fundamental para reter o conhecimento para que as
novas gerações aprendam, não repita os mesmos erros
e que esse ambiente ele resguarde o maior capital da
empresa que é a informação, o conhecimento. (Vagner).
São todos os mecanismos, processos e aí se incluem as
ferramentas de TI, as pessoas, quer dizer: processos,
pessoas, tecnologia, quer dizer essas três coisas
associadas, juntas, coordenadas, para você compartilhar
conhecimentos. Conhecimentos que estão na cabeça
das pessoas traduzidos para torná-los explícitos, tornálos acessíveis às pessoas - e aí a tecnologia presta um
serviço importante - conscientização das pessoas de
fazer esse tipo de uso das ferramentas para poder
transferir os conhecimentos. E os processos, você tem
as normas, você tem os mecanismos internos, você tem
as determinações, as obrigatoriedades, para que as
pessoas o façam. (Silvio).
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4.2.6. Justificativas e Ações de Implementação de GC na OMD
A OMD está em processo de mudança em seu organograma, onde foi
identificada a necessidade de divulgação do conhecimento, principalmente nos
departamentos onde o conhecimento está mais restrito, que são: o de TI
(OMD-30) e de Comunicações (OMD-20). Prevê-se uma reformulação do
Regimento Interno, criando uma superintendência de programas, futura OMD40, que será responsável pela gerência de todos os projetos que envolvem a
Organização.
Este setor irá ser responsável pela designação de gerentes de projetos
que terão a incumbência de iniciar o projeto e acompanhá-lo até o seu
encerramento, mostrando como foi feito, de forma a reter o conhecimento que
poderá ser utilizado em novos projetos.
Apesar de não ser uma ação especifica de GC, a criação dessa nova
superintendência irá contribuir em muito para a retenção do conhecimento na
OMD, conforme relato de Sérgio:
Não conheço nenhuma iniciativa aqui na Diretoria nessa
área da gestão do conhecimento. Nós temos iniciativas
na área de gerência de projetos. De certa forma, toca na
gestão do conhecimento; e tem o planejamento
estratégico da Diretoria, que nós acabamos de terminar
uma fase importante, que é a parte de ações a
empreender.

Alguns entrevistados não reconhecem ter na OMD uma justificativa
formal para a GC:
Alguma justificativa formal, não. Mas eu conheço as necessidades
intrínsecas do seu cargo de liderança e da sua posição de liderado. (Ivan).
Justificativa não, mas a OMD vem caminhando para isso. A própria
iniciativa do Bússola é um indicador de que ela está tentando, de alguma
forma, buscar o conhecimento que hoje está disperso na Marinha. (André).
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A maioria dos entrevistados relatou que devido a OMD ser extremamente
técnica, onde o conhecimento é o ativo de maior importância, a necessidade da
GC é intrínseca às suas atividades:
PTIM, a melhor justificativa é o PTIM. Se você for no
PTIM está lá, está no plano estratégico da OM, melhor
justificativa é essa. ( Silvio).
Total. Aqui é uma área de especialistas, na área de
telecomunicações, na área de Informática, redes de
computadores, segurança de redes, sistemas digitais,
enfim, são áreas em que o conhecimento é altamente
dinâmico, constantemente inovador, as mudanças
tecnológicas ocorrem numa velocidade absurda e as
pessoas têm que encarar o desafio de trabalhar, produzir
e ao mesmo tempo estar em constante aprendizado para
não ser defasado e ter uma ferramenta como essa é
fundamental para que o conhecimento não se perca, que
esteja organizado e estruturado e as novas gerações
aprendam mais rápido e, quando as pessoas saírem,
não haja uma perda de continuidade. (Vagner).
A OMD é o órgão responsável pela Governança de TI,
então as duas coisas estão muito interligadas hoje,
porque são com as ferramentas de TI, que você vai obter
essa gestão do conhecimento. Eu acho que já é uma
justificativa plausível para a OMD ser o “carro-chefe”,
líder, para tocar esse assunto de gestão de
conhecimento. (Carlos).

Paradoxalmente, apesar de a maioria dos entrevistados reconhecer a
necessidade da GC, eles não identificaram nenhuma ação na OMD para a sua
implementação:
Para não dizer que não tem ação, tem essa que eu estou
falando. Tentar montar o POC do Connection. O próprio
conceito do Connection, uma ferramenta fortíssima de
colaboração da IBM. (Silvio).
Existem alguns projetos que estão sendo “tocados” pelo
Departamento de Sistemas Digitais, algumas iniciativas
independentes, pesquisas, estudos para que se
levantem ferramentas, empresas que estão fazendo
palestras,
oferecendo
seus
produtos,
tentando
demonstrar o que há de bom em seus produtos.
(Vagner).
Ação, não. Eu vejo como exemplo maior o Bússola, mas
não da OMD, da Marinha como um todo. Que é uma
ferramenta de busca. Agora, da OMD não, não tenho
conhecimento.(André).
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4.2.7. O que poderia ser feito de GC na OMD
Como a GC é um conceito relativamente novo e ainda não existe
metodologia reconhecida no mercado para a sua aplicação, diversas opiniões
foram dadas pelos respondentes, no tocante à implantação de ações que
pudessem contribuir para novas práticas e melhorias nos processos já
existentes. Contudo, alguns manifestaram a importância de uma divulgação
maior sobre GC na OMD:
O que pode ser feito de imediato é a implementação do
nosso arquivo técnico. Eu diria que a gestão do
conhecimento, ela tem uma área enorme de desafios
aqui na Diretoria. A gente primeiro teria que explicar para
as pessoas o que é isso. É uma área extremamente
interessante, as pessoas vão se sentir até estimuladas
em querer implementar isso e diria um ponto de inicio da
implementação da gestão seria o nosso arquivo técnico.
(Sérgio).
Eu acho que esse tópico poderia ser enfatizado de uma
forma mais acadêmica, digamos assim. Alguma palestra
rápida com algum especialista em gestão de
conhecimento para que as pessoas tenham mais
consciência do assunto. Isso nunca teve, eu nunca vi
nenhuma palestra aqui sobre gestão de conhecimento.
Pode ser até que minha metodologia não seja a mais
correta. (Ivan).

Outros perceberam mais a necessidade de implantação de novas
ferramentas de TI para um fortalecimento da GC, como se pode observar nos
relatos a seguir:
Acho que a gente poderia avaliar algumas ferramentas
de gestão do conhecimento, para ver exatamente como
elas funcionam e se adequam ao nosso trabalho.
(Fabricio).
Estou disparando o processo do Connections, que é o
pontapé bem inicial sobre isso aí, que é você montar
uma rede social corporativa, aí sim você tendo essa
rede, só uma integração das várias formas de
colaboração: mensagem instantânea, vídeo, wiki, blog,
quer dizer, tudo que você imagina hoje no mundo
moderno de colaboração, você colocar em um ambiente
só para 40 mil usuários da Marinha. A TI é uma das
maiores ferramentas para você fazer a gestão do
conhecimento, isso, é claro, não isentando a importância
das pessoas. Tem que ter a boa vontade das pessoas
em querer deixar registrado lá, na obrigatoriedade de
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deixar registrado o que você fez, os projetos que está
trabalhando. (Silvio).
Corporativamente falando, nós estamos investindo numa
suíte corporativa que engloba várias soluções de e-mail,
comunicações mais unificadas, portal de colaboração,
diretório, segurança de estação de trabalho, corporativo
para que integre essas soluções e o portal de
colaboração é uma ferramenta de gestão de
conhecimento que, a partir do ano que vem, 2013, será
começada a trabalhar a implantação dele, treinamentos.
Então, esse portal de colaboração serve para se criarem
ambientes de gestão de conhecimento, de colaboração e
gestão de conhecimento. (Vagner).

Para Marcelo as ações para a melhoria da GC na OMD seriam o
mapeamento de processos e a realização de novas normas internas que
registrassem todas as atividades exercidas pelos seus diversos setores:
“mapeamento de processos e estabelecimento de normas internas, que
registrem, que regulamentem a forma de realização das atividades.”
4.2.8. Práticas de Gestão do Conhecimento
Esta parte da pesquisa teve o intuito de verificar quais as práticas de GC
os entrevistados identificavam como sendo utilizadas dentro da OMD. Para
isso, foi mostrada uma lista com uma série de práticas de GC e solicitado ao
respondente que identificasse a prática e comentasse aonde ela era aplicada.
No Quadro 15 temos o resultado do grau de utilização das práticas de GC
dentro da OMD, segundo a opinião dos respondentes.
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Quadro 15 – Resultado do Grau de Utilização das Práticas de GC .
Praticas de Gestão do

Não Utilizada

Pouco utilizada

Utilizada

Conhecimento

Utilizada

Fóruns/ Lista de
discurssão

X

Comunidades de práticas

X

Educação corporativa

X

Universidade corporativa

X

Narrativas

X

Mentoria

X

Tutoria

X

Bechmarking interno e
externo

X

Melhores práticas
Mapeamento do
conhecimento
Sistema de inteligência
organizacional
Sistema de gestão de
competências
Banco de competências
organizacionais
Banco de competências
individuais (páginas
amarelas)

X
X
X
X
X
X

Memória organizacional
Gestão do capital
intelectual
Portais, intranets e
extranets

X
X
X

Sistemas workflow

X

Gestão de conteúdo

X

Gestão Eletrônica de
Documentos (GED)

X

Data warehouse

X

Data mining

X

CRM

X

Balanced Scorecard
(BSC)
Decision Support System
(DSS)
Enterprise Resource
Planning (ERP)
Key Performance
Indicators (KPI)
Business Intelligence (BI)
Fonte: elaboração própria

Muito

X
X
X
X
X
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5 . CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1. CONCLUSÕES
Apesar de não haver na OMD uma norma ou especificação voltada para
a GC, percebe-se que esta é realizada devido à preocupação isolada de alguns
de seus membros em compartilhar o conhecimento no intuito de preservá-lo e
retê-lo na organização.
Ficou claro que sentimentos de insegurança, de vaidade e de perda e
disputa de poder, podem representar um obstáculo para o compartilhamento e
retenção do conhecimento. Sendo a OMD uma organização militar onde a
hierarquia é um elemento forte, a disputa de poder ocorre de maneira
minimizada, porém o relacionamento e ambiente de trabalho influenciam
diretamente no compartilhamento do conhecimento.
Tem-se que não há nenhuma preocupação específica para a
transferência do conhecimento em casos de desligamento ou de transferência
de pessoal. O que existe na MB é a “passagem de serviço”, procedimento
institucionalizado mais voltado para a transferência dos trabalhos em
andamento e projetos futuros, do que propriamente a transferência do
conhecimento adquirido pelo profissional ao longo dos anos trabalhados
naquela OM. Devido a isso, inevitavelmente há perda de conhecimento nesses
casos. Ademais, normalmente esta passagem não se dá de forma eficiente
devido principalmente a dois fatores: falta de tempo e relacionamento pessoal
dos envolvidos. Na concepção dos membros da OMD, faltas de normatização
do processo e de ferramentas de TI contribuem para a perda do conhecimento.
Os membros da OMD desconhecem ou utilizam pouco as ferramentas já
implantadas que auxiliam a GC. O desconhecimento se dá principalmente em
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suas funcionalidades. O processo de implantação das ferramentas é falho na
divulgação da sua aplicação.
A GC não é priorizada pela alta direção da OMD, mas, mesmo assim,
seus membros possuem boa noção da importância do assunto para a
organização, graças a cursos, palestras e, principalmente, ao convívio em
universidades, demonstrando a importância dessa interação.
A OMD está em processo de alteração do seu organograma, criando
uma superintendência de programas para gerenciar seus projetos. A
superintendência não terá uma ação específica de GC, mas, indiretamente, irá
auxiliar na retenção do conhecimento.
Com relação às práticas de GC, pode-se observar que muitas delas
ainda não são utilizadas pela OMD, por outro lado, destaca-se a utilização de
sistemas de Gestão de Documentos Eletrônicos (GED), workflow e os portais
Intranet e Extranet, que já algum tempo vêm sendo utilizados pela MB com
sucesso.
De tudo o que foi exposto acima, pode-se concluir que, sob a
perspectiva da metodologia de avaliação de GC adotada pelo APQC, a OMD
se encontra no estágio inicial de implantação da gestão do conhecimento.
5.2. RECOMENDAÇÕES
Além do PTIM, a própria atividade técnica da OMD já justifica a
necessidade de uma política de implantação de GC. Para a melhoria desse
processo, sugerem-se as seguintes ações internas:
- a alta administração promover uma política interna de GC;
- serem promovidas palestras sobre GC, a fim de equalizar o
conhecimento entre os membros;
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- fazer um levantamento e conhecer as ferramentas já existentes que
possam auxiliar na GC, divulgá-las e promover o seu uso;
- aumentar a preocupação em relação ao conhecimento adquirido,
principalmente na área técnica e promover o compartilhamento com o objetivo
de retê-lo na organização;
- fazer um planejamento de sucessão de longo prazo para as pessoas
que irão para reserva ou irão se aposentar, de modo que o conhecimento
dessas pessoas seja transferido em tempo adequado;
- criar um repositório de conhecimento na organização; e
- manter mais de uma pessoa dominando o conhecimento em área
consideradas críticas.
Por outro lado, mesmo recordando que esta dissertação é de caráter
qualitativo, vale sugerir que outros estudos sejam feitos em OM das outras
Forças Armadas ou em outras repartições da administração pública federal que
notadamente lidem com Tecnologia da Informação e Comunicações.

113
REFERÊNCIAS

BATISTA, F. F. Governo que aprende: gestão do conhecimento em
organizações do executivo federal. Texto para discussão n. 1022. Brasília:
IPEA, 2004.

_____________; QUANDT, C. O.; PACHECO, F. F.; TERRA, J. C. C. Gestão
do conhecimento na Administração Pública. Texto para discussão n. 1095.
Brasília: IPEA, 2005.

BRASIL. Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE). Diretrizes do
Governo Eletrônico – Oficinas de Planejamento. Brasília: 2004.
CAMÕES, R. J. S. Proposta e teste de um método de aplicação do método
Organizational Knowledge Assessment – OKA: estudo de caso em
organização militar. Dissertação de Mestrado (Gestão do Conhecimento e da
Tecnologia da Informação). Universidade Católica de Brasília (UCB). Brasília,
2010.
CARBONE, P. P. et al. Gestão por competência e gestão do conhecimento.
Rio de Janeiro: FGV, 2005.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CHILD, J.; DUARTE, R. G.; TANURE, B.; RODRIGUES, S. B. Access to tacit
knowledge by executive retention in cross-border acquisitions. Brazilian
Administration Review, v. 9, n. 3, p. 329-350, 2012.

COMITÊ

EXECUTIVO

DO

GOVERNO

ELETRÔNICO.

Oficinas

de

planejamento estratégico. Relatório consolidado. Comitês técnicos, maio
2004.

Disponível

em

http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_243diretrizes_governoeletroni
co1.pdf/download, acesso em 7 de julho de 2012.

114
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e
misto. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as
empresas gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

FONSECA, A. F. Organizational Knowledge Assessment Methodology.
World Bank Institute. Washington, D.C. 2006.

_____________

;

FRESNEDA,

P.

S.

V.

Organizational

Knowledge

Assessment Method – OKA: Método de Avaliação do Conhecimento
Organizacional. Brasília, 2010.

FRESNEDA, P. S. V. Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e
Informação

Estratégica.

Brasília,

2005.

Disponível

em

http://www.gestaopublica.sp.gov.br/conteudo/gestaoconhecimento/CTGCIE_Ins
titucional_CONGEP_17julho2007_V3.pdf, acesso em 28 de maio de 2012.

__________________; GOULART, S. M. A experiência brasileira na
formulação de uma proposta de política de gestão e conhecimento para
administração pública federal., Brasília: Câmara dos Deputados, 2007.

__________________;_________________; PAPA, M.; FONSECA, A. F.
Diagnóstico da gestão do conhecimento nas organizações públicas
utilizando o método Organizational Knowledge Assessment (OKA). II
Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 20: Gestão do conhecimento e
inovação para a melhoria da gestão pública. Florianópolis, 2008.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2007.

GOULART, S. M. Elementos básicos para a formulação de uma política de
gestão do conhecimento para administração pública federal brasileira.
Dissertação de Mestrado (Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da
Informação). Universidade Católica de Brasília (UCB). Brasília, 2006.

115

_____________;

ANGELONI,

M.

T.

Implantação

de

metodologia

de

identificação e retenção do conhecimento crítico organizacional. Sociedade
Brasileira de Gestão do Conhecimento. Anais... 2011. Disponível em
http://www.sbgc.org.br/kmbrasil2011/anais/pdf/RT85.pdf. Acesso em 01 de
outubro de 2012.

HAAG, M.; DUAN, Y. Understanding personal knowledge development in online
learning

environments:

combination

and

Management,

an

instrument

internalization.
v.

10,

for

Eletronic

n.1,

p

measuring
Journal
39-47.

externalisation,
of

Knowledge

Disponível

em:

http://www.ejkm.com/volume10/issue1/p39. Acesso em 02 de agosto de 2012.
HELMANN, C. L.; CARVALHO, H. G. Práticas de gestão do conhecimento que
promovem a retenção de conhecimento tecnológico no setor de pesquisa e
desenvolvimento. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 17. A
energia que move a produção: um diálogo sobre integração, projeto e
sustentabilidade. Anais… Foz do Iguaçu, PR, 09 a 11 de outubro de 2007.

MALHOTRA, Y. Knowledge management organizations & knowledge
workers: a view from the front lines. Entrevista a E-mail Business Newspaper,
1998. Disponível em http://www.brint.com/interview/maeil.htm. Acesso em 24
de junho de 2012.

MARSH, S. J.; STOCK, G. N. Creating dynamic capability: the role of
intertemporal integration, knowledge retention, and interpretation. The Journal
of Product Innovation Management. v. 23, p. 422-436, 2006.

MASREK, M.; KARIM, N. S.; RUSSEIN, R. The effect of organizational and
individual

characteristics

on

corporate

intranet

utilization.

Information

Management and Computer Security, v. 16, n. 2, p. 89-112, 2008.

MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação, v. 22, n. 37, p.7-32,
1999.

116
MÜLBERT, A. L.; MUSSI, C. C.; ANGELONI, M. T. In: ANGELONI, M. T.
(coord.).

Organizações

do

conhecimento:

infraestrutura,

pessoas

e

tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 62-78.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa: como as
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. 6. Ed. Rio de Janeiro:
Campus, 1997.

ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
(OECD). Survey on knowledge management practices for ministries/
departments/ agencies of central government in OECD member countries.
Paris, 2002. Disponível em http://www.oecd.org/dataoecd/59/18/1946891.pdf.
Acesso em 24 de junho de 2012.

PAULIN, D.; SUNESON, K. Knowledge transfer, knowledge sharing and
knowledge barriers – three blurry terms in KM. Electronic Journal of
Knowledge

Management,

v.

10,

n.1,

p.

81-91.

Disponível

em:

http://www.ejkm.com/volume10/issue1/p39. Acesso em 03 de agosto de 2012.

RESENDE, S. O. Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações. Barueri,
SP: Manole, 2003.

SÁ, F. B.; BENTO, K. G. R; ZIVIANI, F; Gestão do conhecimento: as práticas
gerenciais de empresas da região metropolitana de Belo Horizonte sob a
perspectiva de seus colaboradores. In: Encontro de Estudos Organizacionais,
7. Anais... Curitiba: ANPAD, 2012.

SHARP, D. Knowlegde management today: challenges and opportunities.
Information Systems Management, v. 20, n.1, Spring 2003, p. 32-37.

SENGE, P. Quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 26
ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2010.

TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. Gestão do conhecimento. Porto Alegre:
Bookman, 2008.

117
TAN, C. L.; NARSUDIN, A. M. Human resource management practices and
organizational innovation: assessing the mediating role of knowledge
management effectiveness. Eletronic Journal of Knowlegde Management, v.
9, n.2, p 155-167. Disponível em: http://www.ejkm.com/volume9/issue2/p155.
Acesso em 01 de agosto de 2012.
TERRA, J. C. C. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial:
uma abordagem baseada no aprendizado e na criatividade. São Paulo:
Negócio, 2000.

TURBAN. E.; MCLEAN, E.; WETHERBE, J. Tecnologia da informação. 6. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2010.

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.

WIIG, K. M. Application of knowledge management in public administration.
Knowledge

Research

Institute.

2000.

Disponível

em

http://www.krii.com/downloads/km_in_public_admin_rev.pdf. Acesso em 01 de
março de 2012.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2010.

118
GLOSSÁRIO

Appliance

Dispositivo, utensílio, mecanismo. Em computação é
geralmente um serviço de hardware integrado com um
software.

BONO –

Boletim de Ordens e Notícias da Marinha. Publicação
diária da MB com divulgação de ordens e notícias da
Instituição.

Bússola –

É uma ferramenta de busca de informações na Intranet
baseado na solução comercial de busca na Intranet
(“Google Search Engine”).

COTIM -

Conselho de Tecnologia da Informação da Marinha.
Conselho formado por autoridades da MB que definem os
“rumos” a serem tomados da TI.

Desembarque –

Diz se que uma pessoa desembarcou ou que houve um
desembarque.

INFORMAR -

Simpósio de Tecnologia da Informação e comunicações da
Marinha. De periodicidade bianual, tem o intuito de
promover o intercâmbio de informações referentes a TI e
comunicações.

Plano do Dia -

Publicação diária da OM onde são informadas as ordens
do dia, acontecimentos futuros e informações de interesse
geral da OM.

POC -

Point of Concept. Teste para comprovar se algo pretendido
é realmente possível de ser alcançado com a solução
proposta, se o conceitualmente pretendido pode ser
alcançado com a solução proposta.

PTIM -

Plano de Tecnologia da Informação da Marinha. Plano
estabelecido em reunião do COTIM que define as ações a
empreender referentes a TI na MB.

SIGDEM-

Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da
Marinha. Sistema que tem por finalidade de controlar o
fluxo de documentos com o acompanhamento automático
das ações a serem executadas em cada documento,
permitindo o acompanhamento do histórico da informação
desde a sua criação até o seu arquivamento.

SPD -

Serviço de Processamento de Dados. Setor da OM
responsável pela prestação de serviços relativos a TI.
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ANEXO 1
ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO MILITAR DELTA (OMD)

DIRETOR
OMD-01

Assistente

CONSELHOS

OMD-03

Conselho Técnico

Conselho Econômico

DELTA-04

DELTA-05

ASSESSORIAS

ASSESSORIA DE
Plano Diretor

ASSESSORIA
ESPECIAL

DELTA-06

DELTA-07

ASSESSORIA
JURÍDICA

ASSESSORIA DE
Planejamento e
Gestão Estratégica
DELTA-09

DELTA-08

VICE-DIRETOR
DELTA-02

Superintendência de

Superintendência de

Superintendência de

SISCOM

Telecomunicações

Tec. da Informação

DELTA-10

DELTA-20

DELTA-30

Superintendência de
Coordenação Técnica
e Capacitação de Pessoal

Superintendência de
Administração
DELTA-50

DELTA-40

Departamento de
Operação SISCOM
DELTA-11

Departamento de
Comunicações Navais
DELTA-21

Departamento de

Departamento de

Segurança da

Capacitação

Informação Digital

DELTA-41

Departamento de
Pessoal
DELTA-51

DELTA-31

Departamento de
Serviços SISCOM
DELTA-12

Departamento de
Enlaces eTelefonia
DELTA-22

Departamento de
Infraestrutura de

Téc. Informação
DELTA-32

Departamento de
Material Técnico
de Comunicações
DELTA-23

Departamento de
Sistemas Digitais
DELTA-33

Departamento de
Coordenação
Técnica

Departamento de
Material
DELTA-52

DELTA-42

Departamento de
Finanças
DELTA-53

Departamento de
Apoio
DELTA-54

Fonte: Regimento interno da Organização Militar Delta
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APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Identificação do entrevistado: nome, função, tempo de serviço na Marinha do
Brasil, tempo de serviço na Superintendência de TI da OMD, programas lato
sensu, stricto sensu.
2. Como é feito o compartilhamento do conhecimento adquirido.
3. Dificultadores do compartilhamento do conhecimento.
4. Transferência do conhecimento em casos de desligamento ou transferência
de pessoal.
5. Conhecimento prévio de ferramentas de compartilhamento e de retenção do
conhecimento.
6. Conhecimento prévio do Bússola.
7. Conhecimento prévio de GC.
8. Justificativas para GC na OMD.
9. Ações de implementação de GC.
10. O que está sendo feito e o que poderia ser feito de GC na OMD.
11. Práticas de GC na OMD.

