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RESUMO 
 

 
Não é nenhuma novidade afirmar que o conhecimento é o ativo mais 

valioso das organizações, o que não significa que ações estejam, de fato, sendo 
empreendidas no sentido de preservá-lo e utilizá-lo adequadamente, com foco na 
otimização de suas atividades e na obtenção da vantagem competitiva. A presente 
dissertação visa a ressaltar a importância da preservação do conhecimento 
adquirido ao longo dos anos por uma organização militar e o risco de perdê-lo com a 
saída de seu pessoal. O objetivo é descrever como se caracteriza o processo de 
retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento em uma das 
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) da Marinha do Brasil, além de identificar 
as práticas utilizadas e possíveis fatores influenciadores. Com isso, busca-se 
minimizar os impactos da perda de pessoal, decorrentes de movimentações e 
aposentadorias. Para isso, foi realizado um estudo de caso único, com abordagem 
qualitativa, de caráter descritivo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 
direcionadas a 12 integrantes dessa ICT, trianguladas com análise documental e 
observação direta. As evidências foram tratadas e examinadas por meio de análise 
de conteúdo. O estudo revelou que, embora a GC não seja considerada uma das 
prioridades da alta direção da ICT, existe a consciência de sua relevância e a 
utilização de algumas práticas. Foram elencados alguns fatores inibidores e 
facilitadores do processo de retenção, transferência e compartilhamento do 
conhecimento, a maioria ligada a questões humanas e organizacionais. Baseando-
se na metodologia adotada pelo IPEA, concluiu-se que as práticas da ICT estão 
mais voltadas para a base tecnológica, que não é o suficiente para atingir um 
patamar de eficiência e eficácia em GC. Por fim, foram feitas recomendações para 
minimizar os impactos da perda de conhecimento causada pela evasão de seu 
pessoal. 
 
 
 
Palavras-Chave: gestão do conhecimento; retenção do conhecimento; transferência 

do conhecimento; compartilhamento do conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

It is nothing new to stress that knowledge is the most valuable asset of the 
organization, which does not mean that actions are, in fact, being undertaken in order 
to preserve it and use it properly, focusing on the optimization of its activities and on 
the obtaining of a competitive advantage. This study aims at emphasizing the 
importance of preserving the acquired knowledge over the years by a military 
organization and the risk of losing it with the departure of its staff. The objective is to 
describe how to characterize the process of knowledge’s retention, transfer and 
sharing in one of the Institutions of Science and Technology (IST) of the Brazilian 
Navy, as well as identifying the practices used and possible influencing factors. Thus, 
we seek to minimize the loss of staff impacts deriving from transfers and retirement. 
For this, a single case study was performed with a qualitative approach, in a 
descriptive character. Semi-structured interviews were performed, directed to 12 
members of that IST, triangulated with document analysis and direct observation. 
The evidences were treated and examined by content analysis. The study revealed 
that, although the KM is not considered a priority for the senior management of ICT, 
there is an awareness of its relevance and the importance of use of certain practices. 
Some inhibitors and facilitating factors of the process of knowledge’s retention, 
transfer and sharing were listed, most of them linked to human and organizational 
issues. Based on the methodology adopted by the IPEA, it was concluded that the 
IST practices are more directed at a technology base, which is not enough to achieve 
high levels of efficiency and effectiveness in knowledge management. Finally, 
recommendations were made to minimize the impact of knowledge leakage caused 
by evasion of staff. 

 

Keywords:  knowledge management; knowledge retention; knowledge  transfer; 
knowledge sharing. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

1.1 - APRESENTAÇÃO INICIAL 
  

Em pleno século XXI, num cenário de avanços tecnológicos vertiginosos e 

competitividade cada vez mais acirrada, afirmar que o conhecimento é o recurso 

mais importante de qualquer organização não é nenhuma novidade. Um pouco 

antes disso, Davenport e Prusak (1998) já apontavam que o conhecimento 

proporciona aos seus possuidores a capacidade de lidar rapidamente com as 

contingências, mesmo aquelas altamente complexas. Por isso, as organizações 

estão cada vez mais conscientes da importância da revisão de seus modelos de 

gestão, em prol da própria sobrevivência e da sustentabilidade da vantagem 

competitiva. Isso inclui fazer maior uso do tesouro oculto na mente de seus 

colaboradores.  

Em face da imperiosa necessidade de as organizações se manterem 

cada vez mais preparadas para as constantes mudanças, a gestão do conhecimento 

(GC) ganhou notoriedade nas discussões institucionais e acadêmicas, sendo 

apresentada como um grande potencial de alavancagem da competitividade e 

sustentabilidade organizacionais. Isso significa saber investir em seu pessoal e 

aproveitar ao máximo seus ativos de conhecimento, que devem ser vistos como 

forma de riqueza capaz de gerar mais riqueza. Stewart (1998, p. 11) vai mais longe 

ao afirmar que “o conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 

fazemos, compramos e vendemos”. Portanto, administrá-lo tornou-se uma tarefa 

relevante para os indivíduos, para as organizações e para os países.  

Mesmo diante da relevância do conhecimento como estratégia 

determinante para a competitividade e crescimento das organizações, o tema é 
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bastante controverso, devido a sua intangibilidade e por envolver fatores humanos. 

Terra (2000) acredita que os desafios e a complexidade dessa nova era começam 

pelas próprias tentativas de quantificar ou medir o que, pela sua própria natureza, é 

incalculável. Por isso, o valor econômico do recurso ‘conhecimento’ não é facilmente 

compreendido, classificado e mensurado.  

Outro grande entrave é o compartilhamento inadequado do 

conhecimento, uma vez que sua prática é imprescindível tanto para a sociedade 

quanto para as organizações e os indivíduos. De nada adianta uma organização 

identificar seus conhecimentos críticos e investir no desenvolvimento de seus 

colaboradores, se não promover sua partilha. A organização só se beneficia como 

um todo quando o conhecimento é difundido, transferido, compartilhado e 

alavancado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Porém, existem diversos fatores que dificultam ou inibem o processo de 

compartilhamento do conhecimento interno e externo às organizações. Grotto (2008) 

afirma que o incentivo e a adoção de práticas formais e informais de 

compartilhamento são da maior importância, pois favorecem a obtenção de 

vantagens competitivas, mas, para isso, é preciso atentar para os fatores 

influenciadores, como os culturais, por exemplo.  

Na administração pública, embora não exista o fantasma da concorrência, 

a necessidade de aprimoramento contínuo faz parte dessa realidade, uma vez que 

se exige cada vez mais a prestação de serviços com qualidade e a transparência na 

aplicação de recursos, em favor de uma gestão mais moderna e eficaz. Segundo 

Wiig (2000), o sucesso e a viabilidade de qualquer sociedade dependem muito da 

forma como seus serviços públicos são prestados, o que envolve diversos fatores: 

estruturas organizacionais, responsabilidades, capacidades, informação, 
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conhecimento dos trabalhadores e outras formas disponíveis de capital intelectual 

afetam o desempenho desejado da organização. 

É importante lembrar que recursos materiais sofrem depreciação e que os 

profissionais um dia se desligam da organização. Se não é possível lutar contra o 

inevitável, a alternativa mais inteligente é criar mecanismos para melhor aproveitar 

as informações e o conhecimento disponíveis, por meio de incentivo à retenção, à 

transferência e ao compartilhamento do conhecimento.  

O governo federal brasileiro, ciente da relevância da GC como 

instrumento estratégico de articulação e gestão das políticas públicas do governo 

eletrônico, instituiu, em outubro de 2003 (BRASIL, 2003), o Comitê Técnico de 

Gestão do Conhecimento e da Informação Estratégica (CT-GCIE), um dos oito 

comitês técnicos no âmbito do Comitê Executivo de Governo Eletrônico (CEGE). 

Assim, por meio de processos sistematizados, articulados e intencionais, almeja-se 

assegurar a habilidade de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 

conhecimentos estratégicos importantes para tomada de decisões na gestão pública 

e promover a inclusão do cidadão como produtor de conhecimento coletivo. 

Em 2004, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), uma 

Fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), publicou o Texto para Discussão (TD) nº 1022, com os resultados de uma 

pesquisa considerada pioneira na Administração Pública, sobre gestão do 

conhecimento. Teve como propósito discutir o conceito de GC e sua importância 

para a Administração Pública, além de identificar o estágio de implementação em 

seis organizações da Administração Indireta (BATISTA, 2004). 

Diante do resultado de 2004, verificou-se a necessidade de analisar 

também a situação da GC em órgãos da Administração Direta. Assim, o IPEA 
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propôs ao CT-GCIE a realização de outro estudo. O Comitê aprovou a proposta e a 

inseriu em seu planejamento estratégico como uma das atividades atinentes à 

diretriz: “Sistematicamente identificar, acompanhar e compartilhar as melhores 

práticas de gestão do conhecimento entre os atores do Governo Eletrônico” 

(BATISTA et al., 2005, p. 8). 

Em 2005, o IPEA publicou o resultado da pesquisa, por meio do TD nº 

1095, denominado ‘Gestão do Conhecimento na Administração Pública’ (Batista et 

al., 2005), que contou com a adesão de 34 organizações da Administração Pública 

Federal, incluindo a Marinha brasileira. 

A Marinha do Brasil (MB), que conta com militares de carreira, militares 

temporários e servidores públicos, convive hoje com a realidade da inevitável perda 

de profissionais e de conhecimento. A rotatividade de pessoal, proveniente de 

movimentações, licenças, transferências dos militares para a Reserva Remunerada, 

aposentadorias dos servidores civis e participação de militares em cursos como 

requisito de carreira, é o principal fator de perda de mão de obra qualificada. Dessa 

forma, voltada para a padronização e o aprimoramento da qualidade dos serviços 

desempenhados em seu âmbito de atuação, com base no Programa GesPública, a 

Força Armada naval criou em 2007 o Programa Netuno, através da Diretoria de 

Administração da Marinha (DAdM). 

O Programa consiste em autoavaliação aplicada em todas as 

Organizações da Marinha (OM), com o objetivo de se obter uma visão geral do 

sistema de gestão, identificar boas práticas e detectar possíveis problemas. O 

incentivo à capacitação e a participação de pessoal em programas de treinamento 

fazem parte de suas premissas. Dentre os sete critérios de avaliação, destaca-se o  

voltado para Informação e Conhecimento. 
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Do exposto acima, declara-se que o propósito desta pesquisa é descrever 

como se caracteriza a GC em uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) da 

Marinha do Brasil (MB), aqui denominada Organização Militar Charlie (OMC), com 

foco na retenção, na transferência e no compartilhamento do conhecimento 

conquistado ao longo de décadas de trabalho e investimentos em capacitação e 

incentivos de carreira, independentemente da posição hierárquica; e identificar 

práticas e possíveis fatores facilitadores e inibidores ao processo de GC, de acordo 

com a percepção e as experiências in loco de servidores civis e militares da OM. 

Busca-se, assim, contribuir para os estudos com vistas a minimizar os impactos da 

perda de conhecimento provenientes da evasão de pessoal, por motivo de 

movimentações e aposentadorias. 

 
1.2 - QUESTÃO PROBLEMA 

 

Em todo o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) da Marinha do 

Brasil, a perda do conhecimento conquistado durante anos de trabalho e pelos 

investimentos em capacitação e qualificação de pessoal é significativa, devido às 

seguintes deficiências: 

a) ausência de concurso público para repor os servidores das carreiras de 

Ciência e Tecnologia que se aposentam. O número de cargos vagos é paulatina e 

progressivamente marcante em virtude dessas aposentadorias, sem que haja a 

devida reposição;  

b) intensa rotatividade de oficiais pelos requisitos da carreira militar; e 

c) tabelas de lotação não condizentes com a crescente demanda de 

tarefas solicitadas das ICT.  
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O conhecimento adquirido, decorrente das experiências, e a vontade de 

crescer e manter-se atualizada com o estado da arte se resumem na missão da OM 

Charlie: “contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico da Marinha do 

Brasil e do País” (BRASIL, 2013). 

A base tecnológica, que faz parte da atividade fim dessa ICT, deve atuar 

como suporte à GC, por facilitar a estruturação e o fluxo do conhecimento de forma 

fácil e ágil em todas as suas áreas de atuação e para todos os níveis hierárquicos. 

Entretanto, sua eficácia depende de ações ligadas aos aspectos culturais e 

comportamentais que afetam a transferência e o compartilhamento do 

conhecimento. É necessário, portanto, que haja uma cultura que contribua para isso. 

Além da rotatividade de militares, o envelhecimento do quadro de pessoal 

civil da MB vem ameaçando um patrimônio de conhecimento técnico conquistado ao 

longo dos anos, sobretudo pela falta de renovação de pessoal, que depende 

exclusivamente de concursos públicos. Em face do exposto, a realização de um 

estudo voltado para a eficácia das práticas de retenção, transferência e  

compartilhamento do conhecimento adquirido dessa ICT pode contribuir para 

minimizar os impactos da perda de pessoal, além de ajudar os oficiais recém-

chegados a se adaptarem mais facilmente e adquirirem o conhecimento condizente 

com as atividades para as quais são designados.  

Diante desse panorama, pergunta-se: 

Como se caracteriza o processo de retenção, transferência e 

compartilhamento do conhecimento na Organização Militar Charlie (OMC), uma 

das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) da Marinha do Brasil (MB)? 
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1.3 - OBJETIVOS 

 

1.3.1 - Objetivo Principal 
 

Descrever como se caracteriza o processo de retenção, transferência e 

compartilhamento do conhecimento na Organização Militar Charlie (OMC), uma das 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) da Marinha do Brasil (MB). 

 
1.3.2 - Objetivos Intermediários 
 

a) Identificar e descrever as práticas de retenção, transferência e 

compartilhamento do conhecimento adquirido, existentes na ICT; e 

b) Identificar os fatores inibidores e facilitadores que influenciam o processo de 

retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento.  

 

1.4 - SUPOSIÇÃO INICIAL 
 

A pesquisadora supôs que há práticas na ICT que contribuem para 

retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento existente e gerado em 

suas áreas de atuação, mas que, ainda assim, precisam ser otimizadas com a 

implantação de novas ferramentas e práticas gerenciais. 

 

1.5  - DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

1.5.1 - Temporal  
     

 Durante o primeiro semestre de 2016. 
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1.5.2 - Geográfica 
 

Esta pesquisa se circunscreveu a abordar a GC em um órgão de CT&I da 

Marinha do Brasil, localizado no Rio de Janeiro. 

 

1.5.3 - Teórica 
 

A pesquisa se restringiu a examinar a questão sob as perspectivas dos 

três ativos intangíveis das organizações, apresentados por Sveiby (1998); e das sete 

dimensões da GC, segundo Terra (2000), com foco na caracterização de práticas de 

retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento e identificação de 

fatores facilitadores e inibidores desse processo.  

Para melhor compreensão dos modelos supracitados e dos conceitos 

relacionados à retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento, foi 

abordada brevemente a teoria do processo de criação e conversão do 

conhecimento, de Nonaka e Takeuchi (1997). 

Com base em estudos pioneiros realizados no serviço público federal, 

foram apresentadas várias práticas de GC, incluindo os trabalhos denominados 

Textos para Discussão (TD) 1022, 1095 e 2066, publicados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, em 2004, 2005 e 2015, respectivamente. 
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1.6 - RELEVÂNCIA 

 

1.6.1 - Para uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do 
Brasil    

 

A proposta do presente estudo pode contribuir para o melhor 

aproveitamento do capital intelectual da OMC e o aprimoramento de sua gestão e a 

preservação de sua história, marcada por conquistas e permanente ascensão desde 

a sua criação, em 1975. 

A OMC conta atualmente com um quadro funcional de 51 oficiais e 56 

praças da ativa, dez oficiais e 11 praças da reserva, 37 servidores civis de nível 

superior (Analistas e Tecnologistas em C&T) e seis de nível intermediário (Técnicos 

e Assistentes de C&T), totalizando 171 servidores. No que tange ao grau de 

escolaridade, 20 têm curso de especialização, dois estão cursando mestrado, 24 são 

mestres, nove estão cursando doutorado e 12 são doutores.  

Como ICT, mais voltada para pesquisa aplicada, presta serviços não só a 

outras organizações da MB como também a outras organizações públicas, graças 

ao conhecimento de seu pessoal. Para isso, investe considerável volume de 

recursos em programas de capacitação e treinamento. Entretanto, como em 

qualquer organização, existe a possibilidade de perda de conhecimento, em função 

de movimentações e aposentadorias, o que pode pôr a perder todo esse 

investimento.  

Sem contabilizar os militares que já estão na reserva remunerada, que 

podem solicitar ou serem dispensados a qualquer momento, além de possíveis 

movimentações, que podem ocorrer por ordem ou a pedido do próprio militar, existe 

uma estimativa de que, até o final do ano de 2020, 23 militares estejam em 
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condições de solicitar sua transferência para a reserva remunerada, o que equivale 

a 21% do atual quadro de militares da ativa. Quanto ao pessoal civil, para dar ideia 

da dimensão do problema, em uma reunião da Comissão Técnica de Ciência, 

Tecnologia e Inovação da Marinha (ComTecCTM), realizada em 2013, foi 

apresentado um levantamento sobre possíveis aposentadorias de pessoal civil até 

2022. Na ICT pesquisada, estimou-se a evasão de 49 servidores civis dos 67 

existentes na época, representando, assim, uma perda de aproximadamente 73% 

desse efetivo. No ano de 2016, 23 servidores civis de nível superior também podem 

pedir aposentadoria, o equivalente a uma perda de 53% do atual quadro. Por isso, é 

importante buscar mecanismos que possam ajudar a minimizar o impacto de tais 

perdas. O conhecimento da OMC não pode se perder com o inevitável desligamento 

de seu pessoal, assim como precisa estar disponível para a atual e para as futuras 

gerações.  

Ademais, a realização de estudos que possam mostrar a importância da 

GC nas ICT da Marinha do Brasil, sobretudo no que tange à retenção, à 

transferência e ao compartilhamento do conhecimento, é de grande valia no sentido 

de incentivar novas pesquisas para o aprimoramento da gestão dessas 

organizações, bem como para o adequado planejamento de recursos humanos para 

os próximos anos, com as competências necessárias para executar de forma 

eficiente e eficaz todas as suas atividades, tanto técnicas quanto administrativas. 

 

1.6.2 - Para a Academia 

 

A GC tem sido vista com grande interesse na área de gestão empresarial, 

pública e no meio acadêmico. Existe uma relação entre o contexto prático das 
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organizações e seus administradores, em busca da aplicação e de resultados 

satisfatórios ao adotarem práticas de gestão, e a academia, por meio de seus 

estudos, atua como produtora e difusora dessas mesmas práticas.  

No que tange a este tema especificamente, seu papel é fundamental tanto 

na produção do conhecimento quanto na formação e no enriquecimento de futuros 

profissionais. Esta pesquisa pretende representar mais uma contribuição e incentivar 

outros estudos acadêmicos sobre o tema, que ainda demandam mais aportes no 

âmbito da administração pública, principalmente nas Forças Armadas brasileiras. 
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II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - O CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO 

 

A importância do conhecimento para as organizações foi reconhecida 

desde os primeiros estudos no campo administrativo, nos anos 10 do século 

passado. Porém, de início, a administração considerava o conhecimento como 

presente apenas nas pessoas, tomadas individualmente, baseando-se nas 

contribuições da Filosofia, por via da epistemologia (MOLDOVEANU, 2002); e da 

Psicologia, pela cognição (MEINDL; STUBBART, PORAC, 1996). Mais tarde, as 

contribuições da Educação, mormente da escola construtivista (PATTON, 2002); e 

da Psicologia Social (WEICK, 1974) apontaram para a abordagem coletiva do 

conhecimento organizacional. A partir dos anos 60 e mais fortemente dos anos 80, o 

tema ganhou mais força com o advento das abordagens teóricas relacionadas à 

sociedade do conhecimento, à aprendizagem organizacional e às competências 

essenciais na gestão estratégica (SPENDER, 1996). Mais recentemente, tais 

pesquisas intensificaram suas aplicações práticas e aprofundamento teórico, diante 

da necessidade emergente de as organizações trabalharem com o conhecimento 

para o desenvolvimento de seus processos, serviços e produtos. Para Crawford 

(1994), a informação e o conhecimento substituem o capital físico e financeiro como 

aspecto primordial para a vantagem competitiva nos negócios.  Outro aspecto 

notável do conhecimento é o fato de gerar retornos crescentes e, “ao contrário dos 

ativos materiais, que diminuem à medida que são usados, os ativos do 

conhecimento aumentam com o uso” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 20). Pereira 

e Bellini (2008) também corroboram essa afirmação e acrescentam que o 

conhecimento é fonte de vantagem competitiva, visto que, ao contrário de ativos 
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materiais e físicos, que podem ser adquiridos pelos concorrentes, mas que se 

depreciam e diminuem à medida que são usados, o conhecimento aumenta com o 

uso, gerando novos conhecimentos. Porém, ele deve ser transferido e compartilhado 

para que cresça, e isso não implica qualquer prejuízo ou perda para quem o doa.  

O conhecimento é também um ativo capaz de gerar valor pela sua 

capacidade de criar e utilizar processos gerenciais e operacionais, aptos a garantir 

maior produtividade com a utilização da mesma ou até menor quantidade de 

recursos (BUORO, 2005), incluindo o tempo, cujo consumo durante os processos 

produtivos costuma ser minimizado quando se emprega novos conhecimentos. A 

formação de conhecimento já é o maior investimento em todos os países 

desenvolvidos. Diante da crescente concorrência, “o retorno que um país ou uma 

empresa obtém sobre o conhecimento certamente será, cada vez mais, um fator 

determinante da sua competitividade” (DRUCKER, 1999, p. 177). 

Sveiby (1998) parte de uma classificação dos ativos intangíveis das 

organizações, ao dividi-los em três grupos: competências (capacidade de ação dos 

indivíduos em situações distintas para criar tanto ativos tangíveis quanto 

intangíveis); estrutura interna (a organização: gerência, estrutura legal, sistemas 

manuais, atitudes, P&D, software); e estrutura externa (marcas, relações com 

clientes e fornecedores).  

Tal definição deu origem ao trabalho de Edvinsson e Malone (1998), que 

classificam o capital intelectual em três grandes categorias: capital humano; capital 

estrutural; e capital de clientela, correspondendo, respectivamente, ao que Sveiby 

(1998) denomina de competências; estrutura interna; e estrutura externa. 

Stewart (1998, p. 11), divulgando o capital intelectual ao público 

profissional, conceitua o conhecimento como “patentes, processos, habilidades, 



32 

 

tecnologias, informações e experiências que uma organização possui”. Esse 

conhecimento acumulado forma o capital intelectual da organização, ou seja, um 

bem intangível de difícil mensuração que pode ser dividido em três componentes: 

talento dos trabalhadores (capital humano); sistemas gerenciais (capital estrutural); e 

o caráter de relacionamento com os clientes (capital do cliente). 

Diante dessa realidade, as organizações estão cientes da necessidade de 

gerir o conhecimento e isso não significa apenas obtê-lo por meio de alguns 

indivíduos. É preciso criar um modelo eficaz de GC mais abrangente, 

compartilhando melhores práticas de gestão, incentivando a inovação, organizando 

as informações disponíveis, mapeando competências individuais, retendo talentos e 

informações importantes, e incentivando a contribuição individual em benefício da 

organização e dos próprios colaboradores. 

O domínio do conhecimento é, indubitavelmente, elemento essencial para 

a sobrevivência das organizações e por isso, a cada dia que passa, elas procuram 

empreender esforços para corretamente gerenciar os conhecimentos nelas 

existentes. Ao refletir sobre isso, Terra (2000, p. 31) afirma que: 

 
São várias as evidências encontradas em diversos estudos e bases de 
dados que mostram que o crescimento da importância do recurso 
“conhecimento” e a abertura econômica estão transformando, fortemente, a 
estrutura econômica do país e impondo importantes desafios às empresas 
brasileiras. [...] o recurso “conhecimento” precisa ser constantemente 
alinhado, renovado e reinventado. Caso contrário, posições e vantagens 
adquiridas são rapidamente perdidas para os novos e velhos competidores 
mais inovadores, criativos e eficientes. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) o analisam sob duas dimensões: 

epistemológica e ontológica. Na dimensão epistemológica, esses autores classificam 

o conhecimento em tácito e explícito; na dimensão ontológica, a base do 

conhecimento é o indivíduo e, portanto, sem ele é impossível para uma organização 
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criar conhecimento. Porém, os autores admitem que é possível ocorrer a expansão 

do conhecimento para níveis mais elevados, passando de indivíduos para grupos, 

destes para a organização e dela para outras organizações. 

Davenport e Prusak (1998, p. 6) apresentam uma definição que expressa 

as características que tornam o conhecimento valioso: 

 
O conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 
informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 
estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 
organizações, costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos e normas organizacionais.  

 

 Esses autores ainda complementam que o conhecimento não é puro nem 

simples: é uma mistura de vários elementos; é fluido, como também é formalmente 

estruturado; é intuitivo e, portanto, difícil de ser colocado em palavras ou de ser 

plenamente entendido em termos lógicos.  

Para Angeloni (2008), conhecimento é um agrupamento articulado de 

informações por meio de legitimação empírica, cognitiva e emocional, que consiste 

em compreender todas as dimensões da realidade, absorvendo e expressando essa 

totalidade de forma cada vez mais ampla. 

Portanto, o conhecimento advém da informação, que é constituída por um 

conjunto de fatos ou dados, organizados e referenciados de tal forma que adquirem 

sentido ou utilidade para alguém; “é intuitivo e, portanto, difícil de ser colocado em 

palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos. Ele existe dentro das 

pessoas e por isso é complexo e imprevisível” (SANTOS et al., 2001, p. 30). Assim, 

a informação é um fluxo de mensagens, enquanto o conhecimento é criado pelo 

mesmo fluxo de informação, ancorado nas crenças e no compromisso de seu 

portador. Esse entendimento enfatiza que o conhecimento está essencialmente 

relacionado com a ação humana (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Ele se estabelece 
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quando o pensamento e a experiência se entrelaçam no caminho do desconhecido 

que leva à luz (OLIVA, 2014). 

 

2.1.1 - Tipologia do Conhecimento 
 

O conhecimento dentro da organização pode residir no nível do indivíduo, 

ou ser compartilhado entre seus membros (LAM, 2000). Existem várias formas de 

classificação do conhecimento. Inicialmente, pode-se classificá-lo, quanto às suas 

formas de existência ou natureza (epistemologia), em tácito (pessoal, particular, 

subjetivo), ou explícito (objetivo). O conhecimento tácito advém da experiência, está 

incorporado no indivíduo, é simultâneo, analógico, inarticulado e baseado na prática; 

por outro lado, o conhecimento explícito advém da racionalidade, está na mente das 

pessoas, é codificado, sequencial, articulável e fundamentado na teoria (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). Em sua obra seminal, esses autores defendem que um trabalho 

só é possível quando ocorre a contínua conversão entre essas duas dimensões.  

Barroso e Gomes (1999) afirmam que, em organizações de negócios, o 

conhecimento tácito é visto frequentemente como a verdadeira chave para resolver 

os problemas e criar novos valores, enquanto o conhecimento explícito é 

considerado apenas como suporte. 

No entanto, cabe salientar que, de acordo com a visão de Nonaka e 

Takeuchi (1997), o tácito e explícito complementam um ao outro, porque, na 

verdade, são duas dimensões de uma só realidade. O modelo de criação do 

conhecimento desses autores parte do pressuposto que o conhecimento humano é 

criado e expandido por meio da interação entre o conhecimento tácito e o explícito. 
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Em outras palavras, o conhecimento tácito e o explícito são dois lados da 

mesma moeda, no sentido de que se precisa de um para usar o outro 

(MISSINGHAN, 2014). 

 

2.1.1.1 - Dimensão Tácita 

 

O conceito da dimensão tácita foi introduzido por Polanyi (1966), que a 

sintetizou na expressão de que ‘se sabe muito mais do que se consegue expressar’. 

Muito do que se sabe ou conhece não pode ser visualizado ou escrito através de 

palavras, nem tampouco transmitido na sua integralidade, ou seja, cada um de nós, 

sobre qualquer tema, sabe muito mais do que consegue expressar ou codificar em 

palavras. A dimensão tácita representa o conhecimento pessoal do indivíduo, difícil 

de ser formulado e comunicado, incluindo elementos cognitivos e técnicos, tais como 

crenças, pontos de vista, paradigmas e habilidades técnicas (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). 

Segundo Terra (2000), a dimensão tácita do conhecimento tem sido 

associada ao processo de inovação, na medida em que serve aos seguintes 

propósitos: solução de problemas, identificação de problemas, predição e 

antecipação.  

 

2.1.1.2 - Dimensão Explícita 

 

O conhecimento explícito ou ‘codificado’ refere-se ao conhecimento 

transmissível em linguagem formal e sistemática (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), 

residindo onde o saber tácito individual (ou parte dele) se forma explicitamente, ou 

seja, é o resultado da articulação e da formalização do conhecimento tácito, sempre 
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em profundidade inferior à que realmente existe.  É “apenas a ponta do iceberg” 

(SVEIBY, 1998, p. 41). Nas organizações, ele se torna tangível por meio de 

codificação ou registro em documentos (manuais, relatórios, normas, regulamentos 

e procedimentos, por exemplo), e-mails, websites, etc. É o conhecimento que pode 

ser prontamente posto à disposição dos outros e transmitido ou compartilhado em 

forma sistêmica e linguagens formais. Envolve conhecimento dos fatos e é adquirido 

principalmente por meio da informação, quase sempre pela educação formal 

(SVEIBY, 1998) e também retrata o registro de acúmulo de experiências da 

organização, facilmente acessado pelas partes interessadas, a qualquer momento, e 

replicado se conveniente.  

Ainda que gerado dentro do indivíduo, o conhecimento também pode ser 

construído de forma social, grupal. Para isso, é preciso mudar ou adaptar os 

conceitos obtidos por meio de experiências e utilizar uma linguagem compreensível, 

de forma a compartilhá-las.   

Porém, cabe relembrar que o conhecimento explícito não é isolado do 

conhecimento tácito, uma vez que se trata de duas dimensões complementares. 

Neste processo, a transferência, o compartilhamento e a retenção do conhecimento 

são fundamentais. Na verdade, a criação do conhecimento organizacional ocorre por 

meio da interação dinâmica, ou seja, da transferência, do compartilhamento e da 

retenção do conhecimento, gerando um processo contínuo de conversão. 

 

2.1.1.3 - Fases da Conversão do Conhecimento 

 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento tácito e o 

explícito não são entidades totalmente separadas, mas intrincados, mutuamente 

complementares. Esse modelo dinâmico de criação do conhecimento parte do 
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pressuposto que o conhecimento não é estático, pois é criado e expandido através 

da interação social entre o conhecimento tácito e o explícito, não permanecendo 

confinado dentro do indivíduo. Essa interação é chamada por esses autores de 

conversão do conhecimento, composta por quatro etapas diferentes e progressivas: 

socialização; externalização; combinação; e internalização.  

A socialização consiste na conversão do conhecimento tácito em novo 

conhecimento tácito. É um processo de criação de conhecimento tácito comum 

através de experiências compartilhadas, seja por meio de treinamento prático ou uso 

de modelos mentais e habilidades técnicas, sessões informais e brainstormings, e 

até mesmo interações com clientes, onde um indivíduo pode adquirir conhecimento 

tácito diretamente de outros.  

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a criação do conhecimento 

organizacional depende da socialização do conhecimento tácito acumulado pelos 

membros da organização, dando, assim, início a uma nova espiral de criação do 

conhecimento. 

 
A socialização é um processo de compartilhamento de experiências e, a 
partir daí, da criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou 
habilidades técnicas compartilhadas. Um indivíduo pode adquirir 
conhecimento tácito diretamente de outros, sem usar a linguagem. Os 
aprendizes trabalham com seus mestres a prendem sua arte não através da 
linguagem, mas sim através da observação, imitação e prática. No contexto 
dos negócios, o treinamento prático utiliza basicamente o mesmo princípio. 
O segredo para a aquisição do conhecimento é a experiência. Sem alguma 
forma de experiência compartilhada, é extremamente difícil para uma 
pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro indivíduo (NONAKA; 
TAKEUCHI, 1997, p. 69). 

 

A externalização consiste na conversão do conhecimento tácito em novo 

conceito explícito, articulada por meio de diálogo e reflexões coletivas, em 

linguagem inteligível. É a chave para geração do conhecimento, pois cria conceitos 

novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. Nonaka e Takeuchi (1997) 
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lembram que o conhecimento tácito se torna explícito quando expresso sob a forma 

de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos.  

A combinação consiste na criação de novo conhecimento explícito, 

reorganizado, revisto, atualizado em face do conhecimento explícito existente. Trata-

-se do processo de arranjo de conceitos em um sistema de conhecimento, ou seja, é 

a montagem de um conhecimento sistêmico novo a partir do conhecimento explícito 

existente. Os indivíduos compartilham conhecimento por meio de códigos expostos 

em documentos, manuais, etc. Por exemplo, um engenheiro pode combinar 

desenhos e especificações disponíveis para produzir o projeto ou processo de um 

equipamento novo. 

 
A reconfiguração das informações existentes através da classificação, do 
acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito 
(como o realizado em bancos de dados de computadores) pode levar a 
novos conhecimentos. A criação do conhecimento realizada através da 
educação e do treinamento formal nas escolas normalmente assume essa 
forma. O ensino ministrado em curso de pós-graduação em administração é 
um exemplo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 76). 

 

A internalização consiste no processo de absorção do conhecimento 

explícito ao conhecimento tácito, sob a forma de modelos mentais ou know-how 

técnico compartilhado.  

 
Para que o conhecimento explícito se torne tácito, é necessária a 
verbalização e diagramação do conhecimento, sob a forma de documentos, 
manuais ou histórias orais. A documentação ajuda os indivíduos a 
internalizarem suas experiências, aumentando assim seu conhecimento 
tácito. Além disso, documentos ou manuais facilitam a transferência do 
conhecimento explícito para outras pessoas, ajudando-as a vivenciar 
indiretamente as experiências dos outros (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 
78). 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) admitem, contudo, que a internalização 

também pode ocorrer sem que, na verdade, se tenha de reexperimentar o que foi 

vivido por outras pessoas. Eles mencionam que, ao ler ou ouvir uma estória de 
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sucesso, é possível que alguns membros da organização sintam o realismo e a 

essência da estória. Assim, a experiência que ocorreu no passado pode se 

transformar em um modelo mental tácito. Quando a maioria dos membros da 

organização compartilha tal modelo mental, o conhecimento tácito se torna parte da 

cultura organizacional. 

Figura 1 - Fases da Conversão do Conhecimento 

 
                      Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 69)  

 
 

2.1.1.4 - Espiral do Conhecimento 

 

A socialização visa a compartilhar o conhecimento tácito, pois, guardado 

na mente dos indivíduos, torna-se uma forma limitada de criação do conhecimento. 

Se não se tornar explícito, o conhecimento compartilhado não pode ser facilmente 

alavancado pela organização.  Por outro lado, somente a combinação de diferentes 

informações explícitas não gera o aumento da base do conhecimento dentro da 

organização. Porém, quando ocorre interação entre o conhecimento explícito e o 

tácito, ocorre a inovação. A criação do conhecimento organizacional consiste em 

uma relação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito. Essa 
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interação é moldada entre diferentes modos de conversão do conhecimento que, por 

sua vez, são induzidos por vários fatores (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), conforme a 

Figura 2. 

 
Figura 2 - Espiral do Conhecimento 

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

 
 

Primeiramente, ocorre a socialização por meio de um processo de 

desenvolvimento de um campo de interação, que viabiliza o compartilhamento das 

experiências e modelos mentais entre os membros. Em seguida, a externalização é 

promovida pelo diálogo ou pela reflexão coletiva significativos, com utilização de 

metáforas ou analogias que possam ajudar os membros da equipe a articularem o 

conhecimento tácito existente em suas mentes. Posteriormente, a combinação 

ocorre com a junção do conhecimento recém-criado ou aprimorado com o 

conhecimento já existente, gerando, assim, um novo produto, serviço ou sistema 

gerencial. Por fim, o ‘aprender fazendo’ provoca a internalização, ou seja, o aumento 

do conhecimento tácito. 

O conteúdo do conhecimento criado por cada fase da conversão é 

naturalmente diferente. A socialização gera o que se pode chamar de ‘conhecimento 
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compartilhado’, como modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas; a 

externalização gera o ‘conhecimento conceitual’; a combinação origina o 

‘conhecimento sistêmico’; e, por fim, a internalização produz o ‘conhecimento 

operacional’ sobre gerenciamento de projetos, processo de produção, uso de novos 

produtos e implementação e nova políticas. Esses conteúdos do conhecimento 

interagem entre si formando a espiral do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). 

Além da dimensão epistemológica, que aborda a conversão do 

conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) mencionam a dimensão ontológica, que 

aborda os diversos níveis que vão do conhecimento individual até o 

interorganizacional. Assim, a criação do conhecimento organizacional é um processo 

em espiral, que se inicia no nível individual e vai subindo, ampliando o nível de 

interação, cruzando fronteiras entre seções, divisões, departamentos e 

organizações, conforme a Figura 3.  

 
Figura 3 - Espiral da Criação do Conhecimento Organizacional 

 
                          Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997; p. 82). 
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Os vários processos de conversão entre conhecimento tácito e explícito 

ocorrem num ciclo ascendente, partindo da interação entre indivíduos até os pontos 

de contato da organização com o ambiente (TERRA, 2000).  

 

2.1.2 - Retenção do Conhecimento 
 

A perda do conhecimento crítico é reconhecida pelas organizações como 

um problema, visto que nem sempre ele está disponível quando se precisa.  Por 

isso, a necessidade das organizações contemporâneas em identificar e reter, tanto 

quanto possível, o conhecimento de seus colaboradores, para que sejam utilizados e 

reaproveitados, ganhou destaque nos últimos anos (GOULART; ANGELONI, 2011). 

Entretanto, a retenção do conhecimento é vista como um desafio para as 

organizações atuais (NELSON; McCANN, 2010), sobretudo quando o principal 

objetivo é mitigar a evasão de informações e conhecimento quando os 

colaboradores deixam as organizações (GOULART; ANGELONI, 2011). Não há 

como reter os funcionários para sempre dentro da organização, por isso é inteligente 

reter, tanto quanto possível, o conhecimento desses profissionais, fruto das 

experiências e competências adquiridas ao longo da carreira. 

Goulart e Angeloni (2011, p. 4) destacam algumas práticas que podem 

auxiliar no processo de retenção do conhecimento, nas quais o aspecto humano é 

fator fundamental para a interação dos conhecimentos tácito e explícito: 

 
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 e azuis, aconselhamento e mentoring, redes sociais, dentre 
outras. Importante destacar que as práticas voltadas aos dois tipos de 
conhecimentos, o explicito e o tácito, não são excludentes, mas 
complementares. 
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A codificação faz parte do processo de retenção do conhecimento. 

Codificar o conhecimento é fundamental para incrementar seu valor dentro da 

organização, pois possibilita seu registro e permanência, que, de outra forma, 

existiria apenas na mente das pessoas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Ela 

representa ou insere conhecimento em formatos que podem ser armazenados, 

compartilhados, associados e manipulados de diversas maneiras. 

 

2.1.3 - Transferência e Compartilhamento do Conhecimento  
 
 

Por que apresentar uma seção única abrangendo transferência e 

compartilhamento do conhecimento, em vez de tratá-las separadamente? 

Examinando a literatura acadêmica pertinente bem como a linguagem dos 

profissionais da área, nota-se uma grande confusão e superposição desses termos.  

Primeiramente, vale lembrar que alguns autores assumem essa 

superposição, considerando que “os dois termos são intercambiáveis, por isso 

muitas vezes são usados em conjunto” (JONSSON, 2008, p. 39). 

No entanto, Paulin e Suneson (2012) enfrentaram o desafio de coligir e 

discutir as definições e conceitos envolvendo não só a transferência e o 

compartilhamento do conhecimento, mas também o das barreiras à gestão do 

conhecimento. Para tal intento, mostraram definições apresentadas por Schwartz 

(2006), que ilustram complementaridades, superposições, lacunas e extensões 

diferentes para um mesmo conceito. Abaixo estão arroladas duas para a 

transferência do conhecimento, seguidas de outras duas para o compartilhamento 

do conhecimento. 

No tocante à transferência de conhecimento, a primeira acepção 

considera que ela reúne “as várias interações entre indivíduos e grupos; 
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internamente a, entre e através de grupos; e de grupos para organizações”. Nela 

avultam as interações entre os níveis individual, grupal e organizacional. 

A segunda conceituação da transferência do conhecimento a considera 

como: 

a comunicação focada e unidirecional do conhecimento entre indivíduos, 
grupos ou organizações tal que o receptor do conhecimento: a) tenha um 
entendimento cognitivo; b) tenha a capacidade de aplicar o conhecimento; 
ou c) aplica o conhecimento (SCHWARTZ, 2006, p.113). 

  
 
Nota-se nessa segunda definição uma ênfase na unidirecionalidade (de 

uma fonte para um destino) e a importância dos requisitos exigidos do receptor do 

conhecimento. 

No que tange ao compartilhamento do conhecimento, a primeira definição 

apresentada por Schwartz (2006, p.114) assinala tratar-se da “troca de 

conhecimento entre dois ou mais indivíduos, dentro de ou entre equipes, unidades 

organizacionais ou organizações. A troca pode ser focada ou não, mas geralmente 

não tem um claro objetivo a priori.” O ponto central da definição é a troca, ou seja, a 

bidirecionalidade ou a multidirecionalidade da comunicação que carreia o 

conhecimento. 

A segunda acepção digna de destaque para o compartilhamento do 

conhecimento o considera como “a troca entre dois indivíduos, onde um comunica o 

conhecimento e o outro o assimila”. O foco está no capital humano e na interação 

dos indivíduos. Ao mesmo tempo, aceita que o conhecimento nunca é integral e 

perfeitamente compartilhado porque existe um contexto a ser considerado e o 

receptor assimila o conhecimento, interpretando-o à luz de sua própria experiência 

passada.  

Passa-se agora a discutir os aportes teóricos e práticos da transferência e 

do compartilhamento do conhecimento. Começa-se com Davenport e Prusak (1998) 
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que, ao enumerarem alguns fatores que viabilizam o sucesso de projetos do 

conhecimento, mencionam a adoção de múltiplos canais para a sua transferência e 

relembram a grande necessidade daquilo que o Exército dos Estados Unidos chama 

de face time, ou seja, de tempo para reuniões face a face. Em tempos de Web, 

Lotus e sistemas inteligentes, não é difícil esquecer uma prática tão simples, barata 

e eficaz de troca do conhecimento, que é a baseada no contato pessoal. 

Quanto ao compartilhamento, ocorre quando a organização contrata 

pessoas perspicazes e as deixa conversar entre si (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), 

seja por meio de eventos formais ou interações cotidianas informais (FRIESL; 

SACKMANN; KREMSER, 2011). Já se sabe que o conhecimento tácito é de difícil 

transferência e que o compartilhamento também não é uma tarefa fácil. Quando o 

conhecimento é compartilhado, ele flui para além do nível individual para ampliar o 

conhecimento organizacional (TUAN, 2016). Por tal motivo, as organizações 

precisam incentivar a transferência e o compartilhamento, criando mecanismos que 

os viabilizem. 

Willem (2003); e Hooff, Schouten e Simonovski (2012) são autores que 

reforçam esse posicionamento, ao considerarem que o compartilhamento do 

conhecimento é um processo de duas vias em que indivíduos 

 trocam de forma recíproca seus conhecimentos e conjuntamente geram novos 

conhecimentos.  

O processo de compartilhamento do conhecimento é responsável pela 

propagação dos conhecimentos já existentes na organização e até fora dela, por 

promover a utilização dos mesmos, além de estimular a criação de novos 

conhecimentos (BUORO, 2005). 
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As organizações de hoje têm necessidades e desafios diferentes 

daqueles de um passado relativamente recente. Devido às diversas transformações 

no modo de trabalhar, nos processos de produção e no perfil do trabalhador, sabe-

se que o conhecimento representa um poderoso recurso, além dos ativos físicos e 

financeiros, com forte poder de agregar valor às organizações. Por isso, a aquisição, 

a criação, a retenção, a transferência, o compartilhamento e a aplicação do 

conhecimento vêm sendo encarados como muito importantes. Entretanto, o caminho 

para se promover principalmente o compartilhamento do conhecimento é bastante 

complexo, pois envolve várias implicações relacionadas a status pessoal e a 

relacionamento interpessoal, além de influências culturais.  Para Ives, Torrey e 

Gordon (2000), certas culturas são reticentes quanto ao compartilhamento de 

pensamentos e experiências, vendo-o como uma forma de promoção pessoal, 

enquanto outras culturas o valorizam. O fato de pedir ajuda de alguém também pode 

ser visto como um sinal de fraqueza. Entender essas diferenças culturais é crucial 

para responder questões fundamentais de como as pessoas podem se sentir 

motivadas a transferir e compartilhar conhecimento, visto que há diferentes 

concepções e valores. 

Segundo Grotto (2008), um dos grandes desafios da GC é promover o 

compartilhamento do conhecimento tácito, que não é encontrado nos manuais, nos 

relatórios, nas pesquisas. Por se tratar de um conhecimento de difícil captação, 

formalização e comunicação, diligenciar seu compartilhamento pode exigir mudança 

e mobilização de toda a organização. De acordo com essa autora, existem dois 

modos de compartilhamento: por meio da informação e da tradição. Pela 

informação, o conhecimento é compartilhado de forma indireta, como ocorre em 

palestras, apresentações audiovisuais, manuais, livros, etc.; pela tradição, o 
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compartihamento ocorre de forma direta, quando o receptor participa do processo de 

transferência, de indivíduo para indivíduo, geralmente por meio de aprendizado pela 

prática recorrente.  

Para alcançarem o crescimento contínuo em seus negócios, as 

organizações precisam adotar práticas de intercâmbio do conhecimento, tanto 

interna quanto externamente. Para que isso ocorra, a organização deve, 

primeiramente, criar uma cultura que valorize a criação, a retenção, a transferência e 

o compartilhamento do conhecimento. Obviamente, todas enfrentarão obstáculos, 

mas transpô-los implicará um avanço na vantagem competitiva e, 

consequentemente, na lucratividade dos negócios. Para que isso ocorra, Riege 

(2005) entende que os objetivos e as estratégias organizacionais devem girar em 

torno de uma cultura voltada para a filosofia do compartilhamento do conhecimento, 

o que depende da sinergia de três fatores: 

- motivação, incentivo e estímulo dos trabalhadores individuais para, 

propositalmente, capturar, difundir, transferir e aplicar conhecimentos úteis 

(principalmente os tácitos), tanto os existentes quanto os recém-gerados; 

- estruturas organizacionais planas e abertas que facilitem fluxos de 

conhecimentos transparentes; processos e recursos que proporcionem uma cultura 

organizacional de aprendizagem contínua; comunicação clara dos objetivos da 

organização; vinculação de práticas e benefícios ao compartilhamento de 

conhecimentos estratégicos e que adotem orientações claras e processos de 

feedback; e 

- tecnologia moderna que proporcione uma plataforma adequada e 

acessível a todos aqueles que necessitam de conhecimento, tanto de fonte interna 

quanto externa.  
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Willett (2000) ressalta que alcançar o efetivo compartilhamento do 

conhecimento significa mudar o paradigma de poder, aprendendo a lidar com a 

reciprocidade de conhecimento. Ter influência dentro da organização não significa 

mais trabalhar isoladamente, mas compartilhar expertise, esperando que parte do 

trabalho seja ajudar os outros a alcançarem o sucesso. Ou seja, os objetivos 

organizacionais devem transcender os benefícios pessoais da acumulação do 

conhecimento. 

 

2.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 
 

A Gestão do Conhecimento (GC) tem atraído o interesse de profissionais, 

consultores e pesquisadores de todo o mundo (MISSINGHAN, 2014). Não basta ter 

capital e mão de obra barata. É possível que produtos, serviços e práticas, bem 

sucedidos no passado em inúmeras organizações, não funcionem nos dias atuais 

nem permaneçam viáveis no futuro. O ciclo de desenvolvimento de produtos e sua 

introdução no mercado duram cada vez menos tempo. Para que possam ser bem 

sucedidas, as empresas necessitam de qualidade, valor, bom atendimento, inovação 

e velocidade de chegada ao mercado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), o que não 

depende exclusivamente de bens de capital. Drucker (1999) defende a produtividade 

do conhecimento como fator determinante da posição competitiva de qualquer 

organização ou até país. Por isso, é importante promovê-lo e estimulá-lo por meio da 

criação de contextos ou ambientes organizacionais favoráveis (HONORATO, 2014). 

Alvarenga Neto (2008, p. 2) interpreta a GC como um “fenômeno 

complexo e multifacetado; seu conceito, polêmico e controverso, e sua expressão, 

largamente utilizada, apresentam ênfases, enfoques e interfaces diferenciadas, 

merecedoras de análises mais meticulosas, profundas e articuladas”. 
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Trata-se de uma estratégia que transforma bens intelectuais de uma 

organização - informações registradas e o talento de seus membros - em maior 

produtividade, novos valores e aumento de competitividade (MURRAY, 1996). Suas 

técnicas podem ser importantes no sentido de formalizar o conhecimento tácito, por 

meio de procedimentos escritos, para melhor orientar a sequência de atividades 

repetitivas. Com a formalização do conhecimento, é possível alcançar a melhoria 

contínua dos processos, que exigem o mais alto nível de eficiência. Por outro lado, a 

busca pela vantagem competitiva permeia uma cultura voltada para a inovação e 

pela adoção de um sistema de GC, a fim de atingir os objetivos organizacionais 

(OLIVA, 2014). 

 

2.2.1 - Os Três Ativos Intangíveis das Organizações, segundo Sveiby (1998) 
 

As organizações não sobrevivem sem seus verdadeiros agentes: as 

pessoas. Todos os ativos - tangíveis e intangíveis - e estruturas são resultado das 

ações humanas.  

As pessoas e suas ações estão em constante evolução, expandindo-se 

em seu mundo por meios tangíveis, ao realizarem ações concretas; e intangíveis, ao 

gerarem ideias e desenvolverem relações com empresas e outras pessoas.  

O objetivo das organizações e o dever de seus colaboradores é trabalhar 

para obtenção de ativos. Entretanto, as dificuldades surgem quando os ativos mais 

valiosos de uma organização não são materiais, como máquinas, imóveis e fábricas, 

de propriedade da organização e que aparecem no balanço patrimonial, mas bens 

intangíveis e, portanto, invisíveis. 

Segundo Sveiby (1998), as pessoas em uma organização direcionam seus 

esforços basicamente em dois sentidos: para fora dela, trabalhando com seus 



50 

 

clientes, e para dentro, mantendo e construindo a organização. Esses dois sentidos 

são chamados pelo autor de estrutura externa, quando se trabalha com os clientes, 

e estrutura interna, ao direcionar os esforços para dentro da organização.  

Em síntese, os ativos invisíveis constantes no balanço patrimonial de uma 

organização podem ser agrupados em três elementos: competência do funcionário, 

estrutura interna e estrutura externa. 

A competência do funcionário envolve a capacidade de agir em várias 

situações, no sentido de criar ativos tangíveis e intangíveis.  Obviamente, a 

competência individual não pode ser considerada propriedade de ninguém ou de 

qualquer coisa, apenas do indivíduo que a possui. Entretanto, Sveiby (1998) advoga 

que deveria ser incluída no balanço patrimonial dos ativos intangíveis porque é 

impossível conceber uma organização sem pessoas. Ademais, as pessoas tendem a 

ser fiéis se forem tratadas de forma justa e tiverem a sensação de responsabilidade 

compartilhada.   

As organizações do conhecimento costumam trabalhar com profissionais 

altamente qualificados e com ótimo nível de escolaridade. Seu trabalho consiste em 

converter informações úteis em conhecimento, utilizando competências próprias, 

além do auxílio de fornecedores, clientes, parceiros e concorrentes, que ajudam a 

aumentar suas bases de conhecimento.  

O conhecimento nunca desaparece nem deprecia, quando comprometido 

com o aprendizado contínuo e vitalício, como ocorre com os bens e serviços, nem 

diminui quando compartilhado; ao contrário, desenvolve-se cada vez mais, pois 

sempre há algo novo a aprender. Na verdade, ocorre uma troca, em que o indivíduo 

cede parte de seu conhecimento tácito e ao mesmo tempo o aumenta.  Esta é a 

concepção de Sveiby (1998, p. 44), ao reiterá-la com as seguintes observações: 
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Quanto mais qualificados nos tornamos, mais podemos modificar nossas 
regras de procedimento. [...] A marca de um verdadeiro especialista não é 
a capacidade de enumerar e aplicar as regras, mas a segurança de 
quebrá-las e substituí-las por regras melhores. [...] Quando adquirimos uma 
capacidade, aprendemos a seguir regras de procedimento. [...] Mas uma 
pessoa não é competente enquanto não aprende toda a estrutura de 
regras, revê regras pessoais de procedimento com base nas realizações de 
outras pessoas e torna-se capaz de modificá-las. Somente então, o 
indivíduo pode concentrar seus conhecimentos no objeto e esquecer as 
regras.  

 

 A estrutura interna inclui patentes, conceitos, modelos e sistemas 

administrativos e de computadores; [...] a cultura ou espírito organizacional também 

é uma estrutura interna (SVEIBY, 1998). Desta forma, as pessoas e a estrutura 

interna constituem a organização.  

A estrutura externa representa as relações com clientes e fornecedores, 

bem como marcas registradas e a reputação ou a imagem da empresa (SVEIBY, 

1998). Tais investimentos não são feitos com o mesmo grau de segurança que os da 

estrutura interna. O valor desses ativos está mais voltado para o grau de satisfação 

dos clientes e da forma com que a organização soluciona seus problemas e atende 

a suas necessidades, existindo, portanto, um fator inevitável de incerteza, já que as 

reputações e as relações podem mudar ao longo do tempo.  

Sveiby (1998) afirma que os ativos intangíveis têm uma substancial 

implicação para o financiamento de uma organização do conhecimento. O 

financiamento visível - como dívidas de curto prazo, empréstimos de longo prazo e 

cotas de participação (capital de acionistas), por exemplo - normalmente é mais 

simples de gerenciar, o que não ocorre com os ativos intangíveis.  

Em síntese, pode-se considerar que o valor de mercado de uma 

organização inclui seu patrimônio visível e os três tipos de ativos intangíveis, 

conforme ilustrado no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação dos Ativos Intangíveis 
 Ativos Intangíveis 
Patrimônio 
Visível (valor 
contábil) 
Ativos 
tangíveis 
menos a 
dívida visível 

Estrutura 
Externa 
(marcas, 
relações com 
clientes e 
fornecedores) 

Estrutura Interna 
(a organização: 
gerência, estrutura 
legal, sistemas 
manuais, atitudes, 
P&D, software) 

Competência 
Individual 
(escolaridade, 
experiência) 

    Fonte: Sveiby (1998, p. 14) 

 

2.2.2 - Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento, segundo Terra (2000) 
 

A transição da sociedade industrial para a do conhecimento fez com que 

as organizações se adaptassem a uma nova realidade, em que o capital intelectual 

se torna o principal instrumento para manutenção da vantagem competitiva e, 

consequentemente, principal condutor para maior obtenção de receita. Entretanto, o 

que parecia ser um novo caminho para o sucesso e prosperidade, trouxe consigo 

novos desafios, dentre os quais saber gerenciar o ambiente para que seja possível 

criar, captar, compartilhar e reter o conhecimento crítico intraorganizacional. Embora 

o foco desta pesquisa seja retenção, transferência e compartilhamento do 

conhecimento, é inegável a relevância da criação do conhecimento por se tratar de 

uma etapa precedente e, sem a qual, as organizações não teriam o que 

compartilhar, transferir e reter. Tornar coletivo o conhecimento individual é um dos 

principais desafios; sem o qual, não há possibilidade de expandir esse conhecimento 

nem torná-lo disponível aos integrantes da organização.  

A criação do conhecimento para as organizações, portanto, envolve a 

capacidade de adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento (SATO; SILVA; 

DRAGO, 2013). Esta criação acontece quando “o conhecimento dos indivíduos 

passa a ser cristalizado como parte da organização” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 

83). 
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Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67) entendem que a construção do 

conhecimento só é possível quando “ocorre um relacionamento sinérgico entre o 

conhecimento tácito e o explícito, e a elaboração de processos sociais que 

possibilitam a criação de novos conhecimentos por meio da conversão desses 

conhecimentos”.  

Como a GC não se limita à criação, Terra (2000) sugere a adoção de 

práticas gerenciais e a coordenação sistêmica de esforços em vários planos: 

organizacional e individual; estratégico e operacional; normas formais e informais. 

Esse autor aponta sete dimensões da GC, relacionadas abaixo, visando a gerar 

condições propícias para a criação e o compartilhamento do conhecimento (Figura 

4).  

Figura 4 - Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento 

 
                         Fonte: Terra (2000, p. 71) 
 
 
Dimensão 1 - fatores estratégicos e o papel da alta administração: apresenta um 

dos papéis fundamentais da alta administração, que é definir as áreas de 

conhecimento necessárias para o desenvolvimento de suas atividades e obtenção 
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de vantagem competitiva, além de estabelecer macrovisões para a condução de 

projetos inovadores. 

Dimensão 2 - recursos humanos: a preocupação que existia na era industrial com a 

descrição detalhada de cada um dos cargos da organização, passou, na era do 

conhecimento, a focar na pessoa e no conjunto de habilidades, competências e 

experiência. 

Dimensão 3 - cultura organizacional e valores organizacionais: normas e valores 

que ajudam a interpretar eventos e avaliar o que é apropriado e o que é 

inapropriado. Estas normas e valores podem ser vistos ainda como sistemas de 

controle capazes de atingir grande eficácia, uma vez que levam a um alto grau de 

conformidade, ao mesmo que conferem elevada sensação de autonomia. 

Dimensão 4 - estrutura organizacional: Terra (2000) a concebe como um modelo 

mais flexível de gestão, que busca alavancar a criatividade, o conhecimento e a 

capacidade de aprendizado dos diversos níveis hierárquicos da organização, o que 

favorece a inovação e o trabalho em equipe. Isso não costuma acontecer em uma 

estrutura mais burocratizada. 

Dimensão 5 - sistemas de informação: é indiscutível que a tecnologia da informação 

(TI) se tornou um poderoso instrumento de retenção e de compartilhamento do 

conhecimento. Para isso, os dados, informações e bases de conhecimento precisam 

ser confiáveis, relevantes e atualizados. 

Dimensão 6 - mensuração de resultados: “a criação de valor na Era do 

Conhecimento, embora não totalmente independente de transações financeiras, se 

expressa muito mais na qualidade do que na quantidade dos inputs, processos e 

resultados obtidos” (TERRA, 2000, p. 164), mas é de suma importância mensurar 

seu verdadeiro impacto e valor agregado. 
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Dimensão 7 - aprendizado com o ambiente: o monitoramento do entorno e a 

articulação de alianças com fornecedores, clientes, parceiros, universidades, 

concorrentes e governo, representam um grande desafio e uma estratégia eficiente 

para qualquer organização. Segundo Terra (2000, p. 198), “empresas que aprendem 

estimulam seus funcionários a adquirirem e explorarem novas perspectivas, facilitam 

e promovem o trabalho em equipes multifuncionais, multirregionais e 

multiempresariais”. 

 Nos Quadros 2 a 8 encontram-se as dimensões e as características sugeridas 

por Terra (2000) para avaliar a existência de um gerenciamento proativo e maduro 

do conhecimento. 

 
Quadro 2 - 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, ou seja, 
sobre quais são os pontos  fortes da empresa em termos de habilidades e competências. 
2) A macroestratégia da empresa é comunicada amplamente para todos os níveis organizacionais. 
3) A alta administração estabelece, frequentemente, metas desafiadoras e um sentido de urgência 
para a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida. 
Fonte: Terra (2000, p. 100) 

 
  Quadro 3 - Dimensão 2: Cultura e Valores Organizacionais 

Características 

1) A missão e os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por atos simbólicos e 
ações. 
2) Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e funcionários: existe, de maneira geral, 
um 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 uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são autênticas e 
deixam evidente aquilo que conhecem e também o que não conhecem. 
6) A pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com sua área de trabalho, 
ou seja, buscam uma otimização 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) As realizações importantes são comemoradas. 
10) Há grande tolerância para piadas e humor. 
11) Realizam-se, com freqüência, reuniões informais, fora do local de trabalho, para realização de 
brainstormings. 
12) Os layouts são conducentes à troca informal de informações (uso de espaços abertos e salas de 
reunião). São poucos os símbolos de status e hierárquicos. 
Fonte: Terra (2000, p. 113) 
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Quadro 4 - 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 um uso constante de equipes ad hoc ou temporárias, com grande autonomia, totalmente 
dedicadas a projetos inovadores. 
3) Pequenas organizações ocorrem com freqüência, de forma natural, para se adaptar às demandas 
do ambiente competitivo. 
4) As decisões são tomadas no nível mais baixo possível. O processo decisório é ágil; a burocracia é 
mínima. 
Fonte: Terra (2000, p. 127) 

 
Quadro 5 - Dimensão 4: Administração de Recursos Humanos 

Características 

1) O processo de seleção é bastante rigoroso. 
2) Há uma busca de diversidade (personalidades, experiências, cultura, educação formal, etc.) e 
aumento da criatividade por meio de recrutamento. 
3) O planejamento de carreira busca dotar os funcionários de diferentes perspectivas e experiência. 
4) O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente. 
5) Há um elevado investimento e incentivo ao treinamento e desenvolvimento profissional e pessoal 
dos funcionários. Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento. 
6) Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com outras pessoas de 
dentro e 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 um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são demitidas) na empresa em 
comparação a outras empresas 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: Terra (2000, p. 147) 

 
Quadro 6 - 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 partilhadas. 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: Terra (2000, p. 160) 

 
Quadro 7 - 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: Terra (2000, p. 172) 
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Quadro 8 - Dimensão 7: Aprendizado com o Ambiente 
Características 

1) A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos formais e informais bem 
estabelecidos 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 aliança está, frequentemente, relacionada a decisões estratégicas e de 
aprendizado importante.  Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, este objetivo de 
aprendizado. 
Fonte: Terra (2000, p. 199) 

 

 

2.2.3 - Práticas de Retenção, Transferência e Compartilhamento do 
conhecimento 

  

Batista (2004) considera que as práticas de GC consistem nas atividades 

que reúnem as seguintes características: i) são executadas regularmente; ii) sua 

finalidade é gerir a organização; iii) baseiam-se em padrões de trabalho; iv) são 

voltadas para a produção, retenção, disseminação, compartilhamento ou aplicação 

do conhecimento dentro das organizações e na relação destas com o mundo 

exterior. 

A seguir são relacionadas 26 práticas que podem auxiliar, ainda que 

indiretamente, os processos de retenção, transferência e compartilhamento do 

conhecimento, com base nas observações feitas em organizações de todo o mundo, 

utilizando a tipologia adotada por Batista et al. (2005), no estudo do IPEA publicado 

em 2005, com essas três categorias: 

- práticas relacionadas a Recursos Humanos; 

- práticas relacionadas a processos facilitadores de GC; e 

- práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte à GC.  

 

 

 



58 

 

2.2.3.1 - Práticas relacionadas a 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. São auto-organizadas, a fim de permitir a 

colaboração de pessoas internas e externas à organização, facilitando a 

transferência de melhores práticas e acesso a especialistas, assim como reutilização 

de modelos, do conhecimento e aproveitamento 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. Pode ser implementada sob a forma de universidade 

corporativa, sistemas de ensino à distância, etc. 

- 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. 

- Mentoria (mentoring) e tutoria (coaching):  mentoring é uma modalidade de gestão 

do desempenho na qual um expert participante (mentor) modela as competências de 

um participante (indivíduo ou grupo), observa e analisa o desempenho e 

retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou grupo; coaching é a 

modalidade onde um profissional mais experiente, podendo ser um superior na linha 

hierárquica, faz parte de um processo planejado de orientação, apoio, diálogo e 



59 

 

acompanhamento de um profissional menos experiente, alinhado às diretrizes 

estratégicas. 

- 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 a desenvolver 

comportamentos, atitudes e conhecimentos mais amplos como habilidades técnicas 

mais específicas. 

As universidades corporativas são extremamente importantes para que as 

organizações possam suprir suas necessidades de ativos de conhecimento frente às 

necessidades de acompanhar um mercado cada vez mais dinâmico (ANGELONI, 

2008). 

Meister (1999, p. 29) define a universidade corporativa como “um guarda-

chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da organização”. A autora 

entende que o objetivo das universidades corporativas é sustentar a vantagem 

competitiva utilizando como princípio o aprendizado permanente. 

 

2.2.3.2 - Práticas relacionadas a processos facilitadores de GC 

 

- Melhores práticas (best practices) ou repositórios de conhecimento: 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. 

- Benchmarking: busca sistemática das melhores referências para comparação com 

os processos, produtos e serviços da organização.  
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- Memória organizacional / Lições aprendidas / Banco de conhecimentos: grupo de 

práticas que 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 ocorreu, o que se esperava que 

ocorresse, a análise das causas das diferenças e o que foi aprendido durante o 

processo. A gestão do conteúdo mantém atualizadas as informações, as ideias, as 

experiências, as lições adquiridas e as melhores práticas documentadas na base de 

conhecimentos. 

- Sistemas de inteligência organizacional: também conhecidos 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 a 

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. 

- 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. 

- Sistemas de gestão por competências: estratégia de gestão baseada nas 

competências requeridas para o exercício das atividades, implicando, às vezes, 

remuneração pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. As práticas 

nesta área visam a determinar as competências individuais ou coletivas essenciais à 

organização, avaliar a capacitação interna e definir os conhecimentos e as 
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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. 

Carbone et al. (2009, p. 100) associam a GC à gestão por competências, 

ao afirmarem que: 

 
Apesar das diferenças de ordem semântica, os princípios fundamentais que 
norteiam essas duas abordagens revelam-se similares. Seus focos 
principais são a competência, o conhecimento e a inovação, fontes por 
excelência para a conquista por vantagem competitiva sustentável. 
O desenvolvimento de competências dá-se por meio de aprendizagem, 
envolvendo simultaneamente a assimilação de conhecimentos e a aquisição 
de habilidades intelectuais (domínio cognitivo), o desenvolvimento de 
habilidades manipulativas (domínio psicomotor) e a internalização de 
atitudes (domínio afetivo). Como a gestão do conhecimento dedica atenção 
especial ao estudo da dimensão cognitiva, pode-se dizer que ela promove o 
desenvolvimento de competências. E a competência, uma vez 
desenvolvida, faz nascer novas necessidades, ensejando a criação de 
novos conhecimentos, Ou seja, a gestão por competências ocorre através 
da gestão do conhecimento e vice versa. 
 
 

- 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 mais ampla, incluindo informações sobre 

conhecimento tácito, experiências, habilidades negociais e processuais. 

- Gestão do capital intelectual / Gestão dos ativos intangíveis: são recursos 

intangíveis, disponíveis no ambiente institucional de difícil quantificação e 

mensuração, mas que contribuem para seus processos produtivos e sociais. A 
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prática pode incluir mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis: gestão do 

capital humano; gestão do capital do cliente; e política de propriedade intelectual. 

 

2.2.3.3 - Práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de suporte à GC 

 

- Portais, intranets e extranets: portais (gateways) 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 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.  

Intranet é uma rede que atende às necessidades de informações internas 

de uma organização, utilizando ferramentas da internet (TURBAN; VOLONINO, 

2013), com navegação fácil e barata, além de recursos de busca, o que facilita o 

compartilhamento de informações e conhecimento. 

Basicamente, a extranet é uma rede que conecta duas ou mais empresas 

de forma que possam compartilhar informações de modo seguro. [...] “é uma 

extensão da intranet da empresa que foi designada para se conectar ao cliente ou a 

um parceiro comercial para o comércio Business-to-business” (TURBAN; 

VOLONINO, 2013, p. 106). É possível que clientes acessem um portal restrito, por 

meio da extranet, para visualizar detalhes de suas contas, de modo fácil e rápido, 

solicitar produtos e serviços, emitir faturas, simular orçamentos, etc.  

- Sistemas de workflow: controle de qualidade da informação apoiado pela 

automação do fluxo ou pelo trâmite de documentos. Workflow é o termo utilizado 
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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 de 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.  

- Data Warehouse (DW): tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura 

hierarquizada disposta em bases relacionais, permitindo versatilidade na 

manipulação de grandes massas de dados. 

- Decision Support Systems (DSS): sistemas de suporte à decisão que consistem em 

aplicativos que dão apoio à tomada de decisão, por meio de dados consolidados, 

geralmente extraídos do Data Mining. O DSS pode auxiliar na análise e resolução de 

um problema específico, avaliar a oportunidade estratégica ou dar suporte a 

operações em andamento (TURBAN; VOLONINO, 2013). 

Esses autores ainda acrescentam que um DSS com design adequado é 

uma aplicação interativa feita para ajudar os tomadores de decisão a compilarem 

dados e então analisá-los, usando modelos de negócios. O ponto central é que o 

DSS deveria resultar em uma decisão melhor do que surgiria sem ele. 
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- Balanced Scorecard (BSC): o indicador de desempenho balanceado é um conceito 

de gestão de negócios que transforma os dados, financeiros ou não, em um roteiro 

detalhado que auxilia na mensuração de desempenho organizacional. 

- Data Mining ou mineradores de dados: é um processo que permite identificar ou 

garimpar dados novos, potencialmente úteis, compreensíveis e mais estruturados, 

dentro de um conjunto maior e genérico de dados padrões válidos, o que 

proporciona maior confiança quando se pretende tomar decisões. 

- Customer Relationship Management (CRM): refere-se à gestão de relacionamento 

com clientes (DAWSON, 2000), que utiliza processos e dispositivos de TI. 

Segundo Turban e Volonino (2013), a CRM consiste em metodologias e 

ferramentas de software para obter informações do cliente a fim de: 

- construir maior fidelização e, portanto, maior rentabilidade por cliente; 

- evitar atritos com cliente e a perda de clientes; 

- adquirir novos clientes que têm maior probabilidade de se tornarem 

lucrativos; 

- up-sell - vender produtos/serviços mais lucrativos - ou cross-sell - vender 

produtos/serviços adicionais - para clientes não lucrativos a fim de torná-los 

lucrativos; e 

- reduzir ineficiências que desperdiçam recursos de publicidade. 

- Key Performance Indicators (KPI): são indicadores, de natureza financeira ou não, 

utilizados para auxiliar na definição e no monitoramento dos objetivos 

organizacionais.  

- Enterprise Resource Planning (ERP): conhecido também como sistema integrado 

de gestão empresarial (SIGE) ou sistema corporativo, que consiste em um software 
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que abrange o planejamento, gerenciamento e uso de todos os recursos da 

organização. 

 

2.2.4 - A Cultura e as Práticas de Retenção, Transferência e Compartilhamento 

do Conhecimento 

 

A cultura organizacional sustenta-se na realidade interpretada pelos  

colaboradores de uma organização, em que cada um contribui ativamente para 

construí-la e, assim, moldar sua realidade. Desta forma, acredita-se que as decisões 

recebem a influência de variáveis subjetivas decorrentes da cultura organizacional 

(SCHREIBER, 2015).  

Para esse autor, o processo de gestão do conhecimento organizacional é 

construído a partir da interação social, tanto para transferência do conhecimento 

como para a aplicação em produtos e processos organizacionais, o que leva a uma 

dependência representada pela vontade e pelo interesse das pessoas envolvidas 

nesse processo de transferência, absorção e aplicação do conhecimento. 

Entretanto, “é relevante considerar as diferenças culturais como um 

elemento fundamental na definição e sustentação das estratégias voltadas ao 

desenvolvimento de competências” (BITENCOURT, 2004, p. 68). Por exemplo, no 

Brasil, as práticas mais valorizadas referem-se à informalidade, graças à importância 

das relações interpessoais. 

Uma cultura organizacional aberta ao diálogo e à discussão dos 

problemas e ideias pode favorecer a descobertas de soluções para demandas 

organizacionais (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT; PRUSAK, 1998), mas 

também pode afetar as mudanças e alterar a capacidade de resposta a novas 
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iniciativas, como é o caso da gestão do conhecimento. Por isso, Pawar et al. (2001) 

ressaltam a importância da conscientização sobre as vantagens e os benefícios da 

GC para a organização, partindo de cima para baixo, ou seja, a partir do apoio claro 

da alta direção. É importante que todos estejam envolvidos e comprometidos desde 

o início para que as ações sejam tomadas e as práticas e ferramentas disponíveis 

sejam, de fato, utilizadas. 

Segundo Tonet e Paz (2006), uma das dificuldades encontradas na fase 

de implementação de um processo de compartilhamento do conhecimento é a 

cultura organizacional; por isso, sugerem que se faça uma revisão de crenças, 

atitudes e valores arraigados nessa cultura, já que, possivelmente, muitos precisarão 

ser abandonados ou substituídos. Batista et al. (2005) acreditam que a GC 

propriamente dita já representa uma mudança cultural, mas, para isso, é preciso 

levar em consideração alguns fatores:  

- tempo e energia que os colaboradores dedicam ao compartilhamento de 

conhecimento e informação;  

- percepção dos colaboradores sobre a relevância do compartilhamento 

do conhecimento para sua ascensão profissional. No serviço público, isso tem 

mudado? Eles passaram a compartilhar espontaneamente o conhecimento? Tais 

mudanças são cruciais para as organizações públicas; 

- a mudança do papel dos gestores em virtude da necessidade de maior 

fluxo horizontal de informação; e 

- aumento de informações provenientes de outras organizações. 

Na concepção desses autores (2005), com a implementação de práticas 

de GC, busca-se obter algumas mudanças culturais, como aumentar a 

descentralização e a horizontalização da autoridade, promover o aprendizado 
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contínuo, recuperar a perda do conhecimento e aumentar a transparência. Contudo, 

a preocupação com as práticas, incluindo tecnologias, não deve ser maior do que 

com o seu aculturamento. Não basta disponibilizá-las se não houver uma mudança 

na cultura organizacional, no sentido de conscientizar e estimular a retenção, a 

transferência e o compartilhamento do conhecimento.  

Nonaka e Takeuchi (1997) já afirmavam que a hierarquia formal não era 

propícia à criação do conhecimento. O ambiente hierarquizado, segundo Riege 

(2005) pode tardar ou inibir o fluxo de comunicação. Tonet e Paz (2006) corroboram 

tais crenças, ao afirmarem que estruturas muito centralizadas, formais e autocráticas 

dificultam a criação e a disseminação do conhecimento.  

Friesl et al. (2011), ao estudarem a partilha do conhecimento em equipes 

heterogêneas, compostas por membros das Forças Armadas alemães, em um 

projeto chamado por eles de ‘Desenvolvimento de Conceito e Experimentação’, 

verificaram que o aspecto ‘hierarquia’ no compartilhamento do conhecimento se 

manifesta por meio das diferenças entre posição e antiguidade. Decisões podem ser 

anuladas com base na posição hierárquica, em vez de argumentos conceituais. Uma 

ideia pode ser promovida por um jovem tenente ou um capitão, mas quando se trata 

de tomada de decisões, a hierarquia prevalece. Neste caso, a ideia, mesmo sendo 

boa, é simplesmente rejeitada, sem o menor argumento. Além disso, as diferenças 

hierárquicas não são apenas manifestadas nas fileiras, mas também na antiguidade. 

Segundo comentários dos entrevistados, a antiguidade influencia na aceitação dos 

membros do projeto e contribuições conceituais para as discussões e resoluções 

conjunta dos problemas: 

 
Como um jovem tenente, seu julgamento não é de confiança [...] Embora 
você possa ter um excelente conhecimento científico; um civil com PhD tem 
uma aceitação maior do que um jovem tenente (FRIESL et al., 2011, p. 78). 
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De qualquer forma, para Malhotra (2004), independentemente do nível de  

hierarquia seguido pela organização, é muito comum que os indivíduos não 

compartilhem espontaneamente informações e conhecimento com seus colegas por 

acreditarem que o que sabem lhes proporciona uma vantagem, que lhes dá poder 

de barganha e negociação quando conveniente. Por isso, mesmo com a 

disponibilidade de tecnologia sofisticada dentro da organização, o descaso com os 

fatores humanos pode resultar em compartilhamento de informações parciais, 

imprecisas ou ambíguas. Isso, devido a interesses concorrentes que podem não 

produzir uma verdadeira integração dos fluxos de informação, mesmo com a 

utilização de práticas de compartilhamento e sofisticados sistemas de TI. Segundo 

essa autora (2004), para que a integração da informação flua, é preciso buscar a 

confiança entre as pessoas e motivá-las a compartilharem informações com a maior 

precisão possível.  

 

2.2.5 - Fatores que Influenciam a Retenção, a Transferência e o 

Compartilhamento do Conhecimento  

 

A GC, na verdade, sempre existiu nas organizações. A novidade está no 

fato de ela ter se tornado um objetivo explícito ou mesmo uma área organizacional 

em algumas organizações. Isso implica inúmeras barreiras a serem transpostas. Por 

outro lado, cabe analisar os possíveis benefícios a serem alcançados nessa 

empreitada. Na análise de uma aplicação na área militar, Ross e Schulte (2005) 

apontam que a GC proporciona dois benefícios: a melhora do desempenho da 

equipe, com aumento de produtividade, qualidade, eficácia e inovação; e aumento 
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do valor financeiro das organizações pela adequada gestão do conhecimento como 

um ativo tão ou mais valioso que o capital financeiro tradicional e tangível. 

Riege (2005, p. 18) define que o “compartilhamento do conhecimento é a 

pedra angular da estratégia de gestão do conhecimento de muitas organizações”. 

Apesar da crescente relevância das práticas de partilha dos conhecimentos 

organizacionais e do mercado, várias barreiras dificultam o alcance de metas e o 

retorno positivo sobre os investimentos. Com base na concepção de Brandt e 

Hartmann (1999), sobre os obstáculos à gestão em sistemas sócio-técnicos, que 

consistiu em agrupar as barreiras em três categorias - relacionadas à tecnologia, à 

organização e às pessoas -, conhecidas pela sigla TOP, Riege (2005) elencou mais 

de ‘três dúzias’ de potenciais barreiras individuais/pessoais, organizacionais e 

tecnológicas, a saber: 

a) Potenciais barreiras individuais 

- falta de tempo para compartilhar conhecimento e identificar quem 

precisa; 

- receio de que o compartilhamento possa reduzir ou pôr em risco o 

emprego das pessoas; 

- pouca percepção e compreensão do valor e do benefício do 

conhecimento para as outras pessoas; 

- predominância do compartilhamento do conhecimento explícito sobre o 

tácito. Para que se desenvolva o know how e a experiência, é importante promover a 

aprendizagem prática, a observação, o diálogo e a interação entre as pessoas; 

- utilização de uma hierarquia forte, com status baseado no cargo e no 

poder formal; 
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- captura, avaliação, feedback e comunicação insuficiente, além de pouca 

tolerância a erros; 

- níveis diferentes de experiência; 

- falta de tempo para interação entre as pessoas que detêm maior 

conhecimento e os possíveis receptores; 

- comunicação verbal/escrita deficiente e relacionamentos interpessoais 

ruins; 

- diferenças de idade e sexo; 

- diferenças de nível de escolaridade; 

- ausência de rede social; 

- manter a posse da propriedade intelectual, com receio de não ter o 

devido reconhecimento dos gerentes e colegas; 

- falta de confiança entre as pessoas, pois elas podem empregar mal o 

conhecimento ou receber créditos injustos; 

- falta de confiança quanto à precisão e à credibilidade das informações e 

da fonte; 

- diferenças de cultura nacional ou de origem étnica, com seus 

respectivos valores e crenças, incluindo a linguagem. 

b) Potenciais barreiras organizacionais 

- integração inexistente ou pouco clara entre estratégias de GC; práticas 

de compartilhamento do conhecimento para alcance de objetivos; e abordagem 

estratégica; 

- falta de liderança e direção gerencial em comunicar claramente os 

benefícios e valores das práticas de compartilhamento do conhecimento; 
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- ausência de espaços formais e informais para compartilhar, refletir e 

gerar novos conhecimentos; 

- falta de recompensas transparentes e de reconhecimento formal que 

poderiam incentivar as pessoas a compartilharem mais seus conhecimentos; 

- cultura organizacional que não dá o apoio suficiente às práticas de 

compartilhamento do conhecimento; 

- a retenção de pessoal altamente qualificado e experiente não é 

prioridade para a organização; 

- escassez de infraestrutura de apoio às práticas de compartilhamento do 

conhecimento; 

- deficiência de recursos da organização que poderiam oferecer 

oportunidades de compartilhamento adequadas; 

- alta competitividade entre as unidades de negócios ou áreas funcionais; 

- fluxos de comunicação e de conhecimentos restritos; 

- ambiente físico ou layout das áreas de trabalho que restringe as práticas 

de compartilhamento do conhecimento; 

- estrutura organizacional hierárquica que inibe ou retarda a maioria das 

práticas de compartilhamento do conhecimento; 

- o tamanho das unidades de negócios muitas vezes torna difícil aprimorar 

contatos e controlar o processo de compartilhamento; 

c) Potenciais barreiras tecnológicas 

- falta de integração entre os sistemas e processos de TI, impedindo ou 

dificultando o trabalho das pessoas; 

- falta de apoio técnico (interno ou externo) para a manutenção imediata 

dos sistemas de TI, obstruindo rotinas de trabalho e fluxos de comunicação; 
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- expectativas equivocadas dos funcionários sobre o que a tecnologia 

pode ou que não pode proporcionar; 

- incompatibilidade entre os diversos sistemas e processos de TI; 

- incompatibilidade entre as reais necessidades dos funcionários, os 

sistemas de TI e os processos que restringem as práticas de compartilhamento; 

- relutância em usar sistemas de TI devido à falta de familiaridade e 

experiência com eles;  

- falta de treinamento dos funcionários nos novos sistemas de TI; e 

- falta de comunicação e demonstração sobre as vantagens obtidas com a 

utilização dos sistemas de TI.  

Segundo Davenport e Prusak (1998), existem vários fatores culturais que 

inibem o compartilhamento do conhecimento, por eles chamados de inibidores de 

atritos, pois retardam ou impedem o compartilhamento e tendem a erodir parte do 

conhecimento à medida que ele tenta se movimentar pela organização. Por isso, 

esses autores elencam os atritos mais comuns e as formas de superá-los, conforme 

o Quadro 9.  

Quadro 9 - Principais Atritos do Compartilhamento e Formas de Superá-los 
ATRITO POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Falta de confiança mútua. Construir relacionamentos e confiança mútua através de 
reuniões face a face. 

Diferentes culturas, vocabulários 
e quadros de referência. 

Estabelecer consenso através de educação, discussão, 
publicações, trabalho em equipe e rodízio de funções. 

Falta de tempo e de locais de 
encontro; ideia estreita de 
trabalho produtivo. 

Criar tempo e locais para transferência do conhecimento: 
feiras, salas de bate-papo, relatos de conferências. 

Status e recompensa vão para os 
possuidores do conhecimento. 

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos baseados no 
compartilhamento. 

Falta de capacidade de absorção 
pelos recipientes. 

Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar tempo 
para o aprendizado; buscar contratações com base na 
abertura a novas ideias. 

Crença de que o conhecimento é 
prerrogativa de determinados 
grupos, síndrome do “não 
inventado aqui”. 

Estimular a aproximação não hierárquica do conhecimento; 
a qualidade das ideias é mais importante do que o cargo da 
fonte. 

Intolerância em relação a erros ou 
necessidade de ajuda. 

Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração; não 
há perda de status por não se saber tudo.  

            Fonte: Davenport e Prusak (1998, p. 117). 
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É comum encontrar profissionais que acreditam que conhecimento é 

poder e status e, por isso, mostram-se contrários a compartilhá-lo. Para muitas 

pessoas, compartilhar o conhecimento que os diferencia dos demais é visto como 

uma forma de permitir que outros se apropriem de suas habilidades e competências 

e muitos acham injusto dividir um conhecimento que demandou tempo e esforço 

para ser conquistado (GROTTO, 2008).  

A OMC procura estabelecer padrões morais e comportamento 

profissional, tendo como base seu Código de Ética que, dentre outros valores, prega 

a confiança entre os indivíduos e com a própria organização, o que é comum nos 

órgãos das Forças Armadas. Entretanto, a ausência ou pouca confiança dentro das 

organizações são apontadas como fatores inibidores do compartilhamento do 

conhecimento por vários autores, como Riege (2005), que as inclui como barreiras 

individuais. Rêgo, Fontes Filho e Lima (2013), ao investigarem a influência da 

confiança organizacional em três instituições de formação de oficiais do Exército 

Brasileiro, também caracterizadas por uma cultura de elevada exigência de 

confiança individual e organizacional, observaram que, no nível interpessoal, o fator 

afetivo é grande influenciador do desejo de compartilhar conhecimento tácito.  

Outro fator relevante, também mencionado por Riege (2005), como 

barreira ao efetivo compartilhamento do conhecimento, é a expectativa equivocada 

dos funcionários em relação à tecnologia. Esta deve ser vista como um facilitador, 

pois “o êxito da GC está nas mãos das pessoas” (SANDHU; JAIN; AHMAD, 2011, p. 

208). 

Grotto (2008) elenca algumas barreiras de ordem estrutural, logística e 

cultural, normalmente criadas pelas organizações que podem inibir o 

compartilhamento do conhecimento, como: 
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- quando os locais, as divisões e as funções estão focados em maximizar 

suas próprias realizações e recompensas, consciente ou inconscientemente, 

informações são escondidas de tal modo que subotimizam a organização como um 

todo; 

- uma cultura que valoriza as habilidades técnicas pessoais e a criação de 

conhecimento acima do compartilhamento do conhecimento; 

- a síndrome do ‘não foi inventado aqui’ e a carência de aprendizado 

prático fora de um grupo pequeno; 

- a falta de contato de relacionamentos e de perspectivas comuns entre 

pessoas que não trabalham lado a lado (na maioria das organizações, as pessoas, 

além de não saber o que os seus colegas estão fazendo, muitas vezes nem sabem 

da existência de outros colegas); 

- confiança demasiada no compartilhamento de conhecimentos explícitos 

mais do que nos tácitos; e 

- não permitir ou não recompensar as pessoas por despenderem um 

tempo aprendendo, compartilhando e ajudando outros que estão fora de seu 

departamento (a demanda de tempo é enorme e, a menos que o capturar e o 

compartilhar conhecimento sejam construídos dentro do processo de trabalho, o 

compartilhamento não ocorre). 

Terra (2000) enumera algumas questões e desafios que os profissionais 

do conhecimento enfrentam e acabam influenciando, mesmo que indiretamente, na 

retenção e no compartilhamento do conhecimento: 

- Como mapear o conhecimento (competências individuais) existente nas 

organizações? 
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- Onde se encontram as expertises e habilidades centrais da organização 

relacionadas às core competences? 

- Como facilitar e estimular a explicitação do conhecimento tácito dos 

funcionários? 

- Como atrair e selecionar pessoas com as requeridas competências, 

habilidades e atitudes? 

- Como manter o equilíbrio entre o trabalho em equipe e o trabalho 

individual e entre o trabalho multidisciplinar e a requerida especialização individual? 

- Como utilizar os investimentos em informática e em tecnologia de 

comunicação para aumentar o conhecimento da organizacional e não apenas 

acelerar o fluxo de informações? 

- Que sistemas, políticas e processos devem ser implementados para 

moldar comportamentos relacionados ao estímulo à criatividade e ao aprendizado? 

- Como incentivar e premiar o compartilhamento do conhecimento e 

desencorajar o entesouramento avarento (hoarding) do conhecimento? 

- Como tornar a empresa aberta ao conhecimento externo? Como ampliar 

e capturar o fluxo de conhecimentos, insights e ideias provenientes de clientes, 

parceiros, fornecedores e da comunidade em geral? 

McLaughlin, Paton e MacBeth (2008) elencaram 25 barreiras, conforme o 

Quadro 10, que impactam a visão de Nonaka e Takeuchi (1997) sobre o ciclo de 

aprendizagem organizacional, sobretudo nos mecanismos de transferência do 

conhecimento.  
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Quadro 10 - Barreiras que Impactam na Aprendizagem Organizacional 

Barreiras Fonte 
Categoria mista 

1 Recursos existentes (dinheiro, tempo, tecnologia, habilidades, transferência de 
dados). 

Barson et al.(2000). 

2 Recompensa (recompensa individual pela transferência e criação do 
conhecimento). 

Barson et al. (2000); 
Kluge:Stein; Licht 
(2001). 

3 Dificuldade de relacionamento. Szulanki (1996). 
4 Cultura (estratégia de conhecimento). Barson et al. (2000); 

Kluge et al.(2001). 
Tecnológicas 

5 Tecnologia disponível (ela suporta a exigência de conhecimento?). Barson et al.(2000). 
6 Sistemas legados (são sistemas legados que impactam a transferência de 

conhecimentos?). 
Barson et al.(2000). 

 Organizacionais 
7 Estratégia de implementação do conhecimento (a estratégia se encaixa na 

forma como o conhecimento é criado e compartilhado dentro do departamento 
ou unidade de negócio?). 

Gupta; Michailova 
(2004). 

8 Ambiguidade causal (profundidade de conhecimento. Será que o indivíduo ou 
grupo sabe o que a informação/conhecimento deve supostamente ser 
utilizado?). 

Szulanki (1996). 

9 Segmentação incipiente do conhecimento (a organização utiliza suas fontes de 
conhecimento de forma eficaz?). 

Barson et al.(2000). 

10 Custo do conhecimento (Qual o custo para o gerenciamento da transferência 
de conhecimento na organização?). 

Barson et al.(2000). 

11 Conhecimento proprietário (A organização compartilha seus conhecimentos 
com fornecedores,  parceiros, terceirizados?). 

Barson et al.(2000); 
Pawar et al. (2001). 

12 Distância (geográfica, cultural, de linguagem, jurídica). Barson et al.(2000); 
Pawar et al. (2001). 

13 Falta de comprovação (o conhecimento é classificado como de valor? O grau 
em que o conhecimento é visto como útil, com base em experiências 
anteriores). 

Szulanki (1996). 

14 Conteúdo organizacional (Em que nível a organização apoia 
o desenvolvimento de transferências de conhecimento?). 

Szulanki (1996). 

15 Informações percebidas como não confiáveis (Grau de confiabilidade atribuída 
ao doador da melhor prática). 

Szulanki (1996). 

16 Falta de motivação (síndrome do conhecimento como fonte de poder). Szulanki (1996);  
Kluge et al. (2001). 

Pessoais 
17 Resistência interna (proteger os interesses da 

organização ou unidade de negócios. Como o desejo de proteger os interesses 
do departamento, da unidade de negócio, da organização afeta o desejo do 
indivíduo de compartilhar informação, conhecimento?). 

Barson et al.(2000); 
Kluge et al. (2001). 

18 Interesse próprio (expor o conhecimento à concorrência). Barson et al.(2000). 
19 confiança (entre indivíduos que compartilham o conhecimento). Barson et al.(2000). 
20 Risco (receio de penalização, de perda de lucro). Barson et al.(2000). 
21 Receio de exploração (medo de compartilhar o conhecimento por achar que ele 

é unidirecional). 
Barson et al.(2000);  
Pawar et al. (2001). 

22 Falta de motivação (Síndrome do não foi inventado aqui). Szulanki (1996). 
23 Receio de contaminação (colaboradores não trabalham juntos devido à 

percepção de diferenças na capacidade profissional). 
Kluge et al. (2001). 

24 Falta de capacidade de retenção (incapacidade do destinatário de controlar a 
utilização de novos conhecimentos). 

Szulanki (1996); 
Gupta; Michailova 
(2004). 

25 Falta de capacidade de absorção (incapacidade do destinatário de identificar o 
valor e aplicar os novos conhecimentos). 

Szulanki (1996). 

             Fonte: adaptado de McLaughlin; Paton; MacBeth (2008. p. 116) 

 
 

Dentre tais barreiras, cabe ressaltar a questão da falta de tempo. 

Segundo Pawar et al. (2001), o tempo se encaixa em qualquer classificação de 

barreira de GC. Independentemente de representar ou não uma barreira, as pessoas 
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alegam não ter tempo para utilizar, incentivar e treinar pessoas para o uso de 

métodos ou ferramentas, nem tampouco ter tempo para difundir a compreensão da 

GC para mudar a mentalidade e a cultura organizacional. 

A Figura 5 mostra o modelo de aprendizagem organizacional traçado por 

Nonaka e Takeuchi (1997) com as 25 barreiras mapeadas nos quadrantes em que 

elas podem exercer influência, de acordo com o resultado da pesquisa realizada por 

McLaughlin et. al. (2008). É importante ressaltar que as barreiras se apresentam 

distribuídas de forma desigual e que nem sempre podem estar presentes nessas 

áreas. Simplificando, elas podem afetar em grau maior ou menor, também podem 

aparecer ou não nos quadrantes, dependendo da organização ou parte da 

organização a ser avaliada. Dessa forma, as barreiras poderão impactar na 

capacidade das organizações aprenderem a identificar, criar, transferir e 

compartilhar informação e conhecimento. 
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Figura 5 - Modelo de Aprendizagem com Barreiras, Baseado no Modelo de 
Aprendizagem Organizacional de Nonaka e Takeuchi 

 
Socialização (Tácito/tácito) 

 
1   Recursos existentes (habilidades) 
2   Recompensa 
3   Dificuldade de relacionamento 
9   Segmentação incipiente do conhecimento 
10 Custo 
11 Conhecimento proprietário 
12 Distância (cultural e de linguagem) 
13 Falta de comprovação 
14 Conteúdo organizacional 
15 Confiabilidade 
16 Motivação (não foi inventado aqui) 
17 Resistência interna 
18 Interesse próprio 
19 Confiança 
20 Risco 
21 Reciprocidade 
22 Motivação (conhecimento é poder) 
23 Contaminação 
24 Capacidade de retenção 
25 Capacidade de absorção 

Externalização (Tácito/Explícito) 
 
1   Recursos existentes (habilidades) 
2   Recompensa 
3   Dificuldade de relacionamento 
5  Tecnologia disponível 
9   Segmentação incipiente do conhecimento 
10 Custo 
11 Conhecimento proprietário 
12 Distância (cultural e de linguagem) 
15 Confiabilidade 
16 Motivação (não foi inventado aqui) 
17 Resistência interna 
18 Interesse próprio 
19 Confiança 
20 Risco 
21 Reciprocidade 
22 Motivação (Conhecimento é poder) 
23 Contaminação 
24 Capacidade de retenção 
  

Internalização (Explícito/Tácito) 
 
1   Recursos existentes (habilidades) 
2   Recompensa 
4  Cultura 
5  Tecnologia disponível 
8  Ambiguidade causal 
9   Segmentação incipiente do conhecimento 
10 Custo 
11 Conhecimento proprietário 
12 Distância (cultural e de linguagem) 
13 Falta de comprovação 
14 Conteúdo organizacional 
15 Confiabilidade 
16 Motivação (não foi inventado aqui) 
17 Resistência interna 
20 Risco 
24 Capacidade de retenção 
25 Capacidade de absorção  

Combinação (Explícito/Explícito) 
 
1   Recursos existentes (habilidades) 
5  Tecnologia disponível 
6  Sistemas legados 
11 Conhecimento proprietário 
12 Distância (cultural e de linguagem) 
20 Risco 
23 Contaminação 
 
 

                      Fonte: adaptado de McLaughlin et al. (2008, p. 117) 
 

O modelo tradicional proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) sofre 

distorções, sob a ótica mais pragmática de McLaughlin et al. (2008). Na concepção 

desses autores, as barreiras causam um impacto que leva à perda de conhecimento 

durante o processo de transferência. Entretanto, o nível de perda depende muito de 

se essas barreiras, de fato, existem e como elas são geridas dentro da organização. 

Se elas são permitidas ou simplesmente não são identificadas ou bem 

administradas, acabam impactando na criação e na transferência do conhecimento, 
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o que pode acarretar um colapso da espiral de aprendizagem, como ilustra a Figura 

6. 

Figura 6 - Perdas de Conhecimento no Modelo de Aprendizagem 
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                  Internalização              Combinação 

Visão Tradicional 
 

 
 

            Socialização                  Externalização 
          

                                                                           Perda de  
                                                                         Conhecimento 

 
 

 

 

             Internalização              Combinação 

Visão Pragmática 

            Fonte: adaptado de McLaughlin et. al. (2008, p. 117) 

 

Oliva (2014), ao analisar várias empresas brasileiras, elencou as 

seguintes barreiras associadas à GC: 

- definição de conhecimento; 

- aquisição de conhecimento; 

- disseminação do conhecimento; 

- armazenamento do conhecimento; 

- aplicação do conhecimento; e 

- avaliação do conhecimento. 

Sumariando as barreiras, Paulin e Suneson (2012) afirmam que elas têm 

sido aplicadas na literatura de GC a partir de três vertentes diferentes: i) a falta de 

conhecimento sobre algo que depende de barreiras para o compartilhamento e a 

transferência de conhecimento; ii) a insuficiência de conhecimento em função do 

grau de escolaridade em certa área ou tópico específico; e iii) o sistema perceptual 

de um indivíduo ou de um grupo não contém pontos de contato suficientes ou não é 
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compatível com a informação recebida a ponto de poder utilizá-la e convertê-la em 

conhecimento. 

Contudo, a GC não se resume em obstáculos. Fernandes et al. (2015) 

reiteram a concepção de Terra (2000) ao citarem fatores que contribuem para o 

sucesso da criação, disseminação e utilização do conhecimento, por meio das 

seguintes dimensões: estratégia e alta administração; sistemas de informação e 

comunicação; cultura organizacional; organização e processos de trabalho; políticas 

e práticas para a administração de Recursos Humanos (RH); e mensuração de 

resultados. 

Diante das vantagens, desvantagens, limitações e preocupações, 

Davenport e Prusak (1998) destacam alguns princípios referentes à GC que servem 

tanto de orientação como de alerta:  

- requer apoio da alta direção;  

- necessita de gestores do conhecimento;  

- o acesso ao conhecimento é somente o começo;  

- GC é dispendiosa e nunca termina;  

- há necessidade de uma infraestrutura técnica e organizacional 

adequada para a promoção do conhecimento; 

- a gestão eficaz do conhecimento requer soluções híbridas de pessoas e 

tecnologias;  

- deve haver um sistema de comunicação eficiente e eficaz para a difusão 

do conhecimento dentro da organização; 

- precisa de programa motivacional para a geração de conhecimento; 

- compartilhar e usar conhecimento, em geral, não são atos naturais, etc. 
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2.2.6 - Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal 
 

A sociedade está passando por transformações sociais e econômicas que 

atingem todos os setores, inclusive a administração pública, que deverá adaptar-se 

a essa nova realidade. Esse cenário exige um novo perfil de prestação de serviços, 

voltado para a satisfação de seus usuários e para a busca de resultados eficazes 

(SCHLESINGER et al., 2008). 

O sucesso e a viabilidade de qualquer sociedade dependem de como os 

serviços públicos são prestados (WIIG, 2000), os quais, por sua vez, estão 

associados a vários fatores intervenientes, como estruturas organizacionais, 

responsabilidades, valores, competências e motivações dos servidores, dentre 

outras formas de capital intelectual que afetam o desempenho da organização. Tudo 

isso está associado à mudança de postura e à acessibilidade a recursos de 

informações relevantes para que o conhecimento possa ser gerado e compartilhado. 

 
O novo servidor deve estar comprometido com a administração pública e 
buscar sempre melhores resultados em seu trabalho. Para isso, é preciso 
um contínuo aperfeiçoamento. Além disso, ele não pode estar “preso” à 
estrutura organizacional. Ao contrário, dispondo-se a participar de novas 
equipes dentro do ambiente de trabalho, ele terá não só a oportunidade de 
novos aprendizados, como também de compartilhar seu conhecimento. Em 
contrapartida, a administração pública precisa de uma política de incentivo 
ao estudo e de valorização de seus funcionários (SCHLESINGER et al., 
2008,  p. 36). 

 

Entretanto, segundo Brito, Oliveira e Castro (2012), muitas organizações 

públicas ainda possuem estruturas rígidas de demarcação entre departamentos, 

funções e níveis de gestão, que acabam gerando feudos do conhecimento, que 

dificultam o compartilhamento voluntário de informações, acarretando perdas de 

conhecimento decorrentes de transferências, rotatividade e aposentadorias de 

pessoal, e o desafio é manter o conhecimento dentro da instituição, mesmo depois 

que um colaborador saia. 
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Na realidade, o reconhecimento do papel fundamental da GC na prática 

da administração pública é relativamente recente. Uma das razões para esse 

reconhecimento é que o setor público não pode ignorar as modificações que vêm 

transformando as organizações públicas e privadas no cenário nacional e 

internacional (RUNTE, 2011). Contudo, ainda há um grande caminho a percorrer, há 

paradigmas a serem rompidos, como mudança de valores, de cultura organizacional, 

no comportamento das pessoas e nos modelos de trabalho. A grande maioria das 

organizações públicas ainda preserva características da administração burocrática, 

desenvolvida em uma época que a sociedade vivia em outro ritmo e as 

transformações ocorriam com menor celeridade. Assim, Schlesinger et al. (2008) 

acreditam que existe um choque entre os valores da administração pública e os da 

nova economia do conhecimento. O resultado disso é a imagem, tão difundida na 

sociedade, de ineficiência e má qualidade da administração pública. Esses autores 

também alertam para a necessidade de a administração pública estar preparada 

para prestar serviços ágeis e de qualidade. Para isso, é preciso distanciar-se do 

antigo modelo burocrático, marcado pelo caráter formalista, hierarquizado e pouco 

comprometido com resultados, para aderir às novas práticas de gestão.  

Batista (2004) foi ainda mais preciso ao justificar que a GC na 

administração pública tem uma finalidade mais ampla do que nas empresas 

privadas, pois além de aumentar a efetividade das ações no tratamento de assuntos 

relevantes para a sociedade de maneira competente, com o mínimo de recursos e 

tempestividade, ela ajuda a: 

  
“i - tratar, de forma adequada e com rapidez, desafios inesperados e 
desastres; ii - preparar cidadãos, organizações não governamentais e 
outros atores sociais para atuarem como parceiros do Estado na elaboração 
e na implementação de políticas públicas; iii - promover a inserção social, a 
redução das desigualdades sociais e nível aceitável de qualidade de vida 
para a população, por meio de construção, manutenção e aumento do 
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capital social e intelectual das organizações; e iv - criar uma sociedade 
competitiva na economia regional e global, pautada na educação dos 
cidadãos, para que 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. 9). 
 
 

Sob essa visão, e fundamentando-se nos valores da nova economia na 

qual se reconhece o conhecimento como recurso de maior valor estratégico, a 

administração pública deve se conscientizar da importância de aderir a um novo 

desafio: orientar suas ações estratégicas de forma a potencializar o conhecimento 

organizacional (SCHLESINGER et al., 2008). 

Fresneda et al. (2008) afirmam que os fatores que dificultam a 

implantação efetiva da GC nas empresas e, em especial, nas organizações públicas, 

giram em torno do inadequado alinhamento de suas ações às estratégias e aos 

objetivos corporativos. Por isso, é importante que as organizações elaborem um 

plano de GC alinhado aos seus objetivos, contendo um instrumento que efetue um 

diagnóstico e forneça subsídios para tal. 

Consciente dessa necessidade, em 2003, o governo federal formalizou, 

por meio de um decreto da Presidência da República, a criação do Comitê Técnico 

de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica (CT-GCIE), no âmbito do 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE), com a missão de promover a GC 

através de um plano aplicável a organizações públicas. O instrumento selecionado 

foi o método Organizational Knowledge Assessment (OKA) - Avaliação do 

Conhecimento Organizacional, que tem por objetivo é dar uma visão abrangente do 

panorama da administração pública federal, sem a pretensão de avaliar ou 

questionar os métodos adotados e os resultados obtidos (FRESNEDA et al., 2008). 

Em seguida, são apresentadas brevemente três iniciativas, consideradas 

pioneiras em âmbito nacional, realizadas pelo IPEA. Os estudos, publicados em 
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2004 e 2005, buscaram analisar mudanças ocorridas na gestão pública no que 

tange a práticas de GC em 36 organizações do Executivo Federal. Uma pesquisa, 

publicada em 2015, procurou analisar o nível de externalização e formalização da 

GC em 81 organizações públicas (Executivo, Legislativo, Judiciário e 

independentes), além de comparar o que mudou nos últimos dez anos em 18 

organizações da administração direta do Executivo Federal, que participaram das 

pesquisas mencionadas anteriormente. 

Outra iniciativa do governo federal foi a formalização do Decreto nº 5.707, 

de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Pessoal, com o objetivo de promover a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade 

dos serviços públicos prestados ao cidadão; e o desenvolvimento permanente do 

servidor público, por meio de incentivo e apoio à capacitação. 

 

2.2.6.1 - Metodologia OKA - Organizational Knowledge Assessment 

 

O método OKA, baseado no documento intitulado de Organizational 

Knowledge Assessment Methodology, foi elaborado por Fonseca (2006) para o 

World Bank Institute (WBI), instituto ligado ao Banco Mundial. 

Esse método consiste basicamente na coleta de dados sobre vários 

aspectos da GC de uma organização, a partir dos quais permite avaliar a 

capacidade de ampliar seus ativos intelectuais por meio de três elementos - 

pessoas, processos e sistemas -, fundamentais para gerar potencial competitivo e 

atingir os objetivos organizacionais. Esses elementos são constituídos por 14 

dimensões do conhecimento no total, as quais, por sua vez, são caracterizadas por 

métricas, traduzidas em quase 200 questões, cada uma associada a uma pontuação 

(FRESNEDA et al., 2008).   
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Figura 7 - Estrutura do Método OKA  
 

 
Fonte: Fonseca (2006, p. 4) 
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Descrevem-se a seguir os três elementos e as 14 dimensões do método, 

nos Quadros 11, 12 e 13. 

 
Quadro 11 - Elemento 1 do Método OKA: Pessoas 

Elemento Dimensão 

Pessoas 

Incentivos culturais 

Atitudes culturais implícitas e explícitas, crenças e 
incentivos que existem dentro da organização para 
moldar, criar e apoiar o uso dos ativos intelectuais para 
obtenção de seus objetivos. 

Identificação e criação do 
conhecimento 

Capacidade da organização e seus stakeholders para 
criar e identificar conhecimento (e outros ativos 
intelectuais), especialmente aqueles que contribuem 
para os objetivos organizacionais. 

Compartilhamento do 
conhecimento 

Capacidade da organização e seus stakeholders para 
compartilhar conhecimento a fim de alcançar seus 
objetivos. 

Comunidades de prática e 
times de conhecimento 

Visa identificar a existência de pessoas dentro da 
organização que possam contribuir para a solução de 
problemas, a fim de possibilitar o alcance de seus 
objetivos. 

Aprendizado 

Capacidade e habilidade da organização para construir 
capital humano por meio de treinamento e de outras 
atividades dirigidas, com foco no aprimoramento do 
conhecimento. 

Fonte: adaptado de Fonseca (2006, p. 5) 

 

Quadro 12 - Elemento 2 do Método OKA: Processos 

Elemento Dimensão 

Processos 

Liderança e estratégia Adoção e execução da disciplina da GC como princípio 
gerencial pelos líderes da organização. 

Fluxo do conhecimento Analisa como o conhecimento flui na organização, 
incluindo sua captura, armazenamento e disseminação. 

Operacionalização do 
conhecimento 

Capacidade da organização para integrar e aplicar o 
conhecimento em seus negócios e processos (incluindo 
o desenvolvimento de novos produtos, marketing e 
outros). Trata-se do feedback da aplicação do 
conhecimento nos negócios e, em decorrência, dos 
resultados advindos para a organização. 

Alinhamento 
Efetividade com que os objetivos do Programa de GC e 
seus resultados atendem aos objetivos e às metas 
organizacionais. 

Métricas e monitoramento 

Capacidade da organização em se avaliar, no que diz 
respeito ao gerenciamento dos ativos intelectuais, além 
de monitorar e identificar melhores práticas, informações 
externas, e aprendizado, quem possam gerar valor para 
organização. 

Fonte: adaptado de Fonseca (2006, p. 5) 
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Quadro 13 - Elemento 3 do Método OKA: Sistemas 

Elemento Dimensão 

Sistemas 

Tecnologia 
Existência e capacidade de infraestrutura tecnológica 
que assegure a GC e o compartilhamento de melhores 
práticas. 

Infraestrutura de acesso 
ao conhecimento 

Capacidade e infraestrutura existente, que possibilitam 
os stakeholders acessarem e compartilharem os ativos 
intelectuais da organização (seja em seus sistemas ou 
com outras pessoas). 

Conteúdo do 
conhecimento 

Tipos de ferramentas que a organização produz ou 
executa para gerenciar a informação. 

Programa do 
conhecimento 

Como o programa de GC está construído dentro da 
organização quanto a sua natureza, desenho e 
capacidade, envolvendo pessoas, unidades, grupos, etc. 

Fonte: adaptado de Fonseca (2006, p. 5) 

 

As respostas referentes a cada uma das questões são submetidas a um 

método de apuração que gera um valor para cada uma das 14 dimensões. As 

pontuações de cada dimensão demonstram o nível de preparação do conhecimento 

da organização e acabam gerando um gráfico em forma de ‘radar’, como exemplifica 

a Figura 8. 

 
Figura 8 - Diagrama com as Pontuações por Dimensão do Conhecimento 

 
                     Fonte: Fonseca (2006, p. 8) 
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A análise da situação diagnosticada permite à organização tomar ciência 

das virtudes e fraquezas de seus recursos de conhecimento, e essa informação 

pode ser utilizada como base para a geração ou atualização do seu planejamento de 

ações no ambiente da GC (FRESNEDA et al., 2008).  

As organizações brasileiras, na busca por resultados passíveis de 

comparações com outras organizações similares ou de outros países, têm 

operacionalizado o método OKA por meio de diferentes técnicas e formas de 

aplicação. Um dos métodos utilizados é a coleta dos dados através de pesquisa 

online, disponibilizada em plataforma web internet, por meio de um provedor de 

serviços de aplicação (CAMÕES, 2010). 

Fonseca (2006) relaciona os seguintes passos básicos para a pesquisa: 

- envio do material contendo a explanação do método OKA para os 

respondentes; 

- envio de e-mail aos respondentes, solicitando sua participação na 

pesquisa, com informações sobre o preenchimento; 

- preenchimento e envio da pesquisa pelos respondentes; 

- geração de pontuação para cada dimensão do conhecimento, por meio 

da ferramenta OKA, que utiliza pesos padrões do método; e 

- geração do diagrama radial, construído com a pontuação, que é 

encaminhado para os respondentes e, em seguida, avaliado com o auxílio da 

documentação do OKA. 

Tais procedimentos podem ser realizados de forma individual ou coletiva. 

A pesquisa individual é realizada por pessoas que respondem 

individualmente os questionários e, com base na média das respostas, obtém-se o 

resultado da organização.  



89 

 

A pesquisa em grupo é aplicada a várias pessoas, que preenchem um 

único questionário após discussões e negociações sobre as respostas. É 

considerado um método bastante efetivo, pois garante uma rápida disseminação, 

criação de consenso, mesmo quando ocorrem problemas internos de comunicação, 

envolvendo questões de gerenciamento do conhecimento. Todavia, é fundamental a 

presença de um coordenador, a fim de garantir que o resultado da pesquisa reflita 

realmente a opinião de todos os respondentes. 

Camões (2010) orienta que, além da pesquisa online, também é possível 

realizar através do software SysOKA. Essa forma de aplicação é mais recomendada 

do que a pesquisa online, devido à facilidade e rapidez na geração dos resultados e 

à possibilidade de interrompê-la e rever uma última questão respondida, o que não é 

possível na pesquisa online. 

Ao responderem as questões no SysOKA, os respondentes podem obter 

imediatamente o resultado de sua avaliação e da situação da GC em sua 

organização, por meio de uma funcionalidade do software, denominada ‘Gerar o 

diagrama radial’. 

Esse autor (2010) afirma que, independentemente da forma de aplicação, 

é importante ressaltar que: 

- o método OKA pode ser um instrumento de sensibilização para a GC 

nas organizações, pois é uma ferramenta de apresentação de resultados de 

avaliação ou diagnóstico, que não apenas aponta onde a organização se encontra, 

mas mostra para onde ela deve se dirigir; 

- sendo três os elementos que compõem o método OKA - pessoas, 

processos e sistemas -, uma organização deve esforçar-se para quantificá-los, na 

medida do possível, a fim de alcançar seus objetivos e gerar valor; e 
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- vai ao encontro das estratégias de desempenho e aprendizagem que 

requerem significativos investimentos em pessoas, processos e sistemas, que 

constroem a capacidade organizacional. 

O método OKA “dá suporte à elaboração de um plano de gestão do 

conhecimento ao apontar um bom diagnóstico da situação da organização em 

termos de GC, e a política de gestão do conhecimento estabelece uma visão de 

futuro, um elo para garantir a continuidade desse método na administração pública” 

(ANGELIS, 2011, p. 139).  

 

2.2.6.2 - Pesquisa IPEA 2004  

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou em 2004 o 

Texto para Discussão (TD) 1022, com os resultados da pesquisa ‘Governo que 

aprende: gestão do conhecimento em organizações do executivo federal’ (BATISTA, 

2004). O estudo buscou discutir o conceito da GC e sua relevância para a 

Administração pública, além de identificar o estágio de implementação da GC em 

seis organizações do executivo federal, compostas por uma autarquia, duas 

sociedades de economia mista e três empresas públicas, respectivamente: Banco 

Central do Brasil (BACEN); Petróleo Brasileiro (Petrobras); Banco do Brasil (BB); 

Caixa Econômica Federal (CEF); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa); e Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).  

A seleção das organizações obedeceu a dois critérios: i - trabalhar 

apenas com órgãos do executivo federal, a fim de limitar o escopo do trabalho; e ii - 

analisar organizações consideradas de referência na implantação e práticas de GC, 

visando assim avaliar algumas experiências de destaque. 
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Utilizou-se o método do American Productivity and Quality Center 

(APQC), intitulado Road Map to Knowledge Management Results, que consiste 

basicamente em avaliar se as organizações estão implementando a GC de maneira 

efetiva (APQC, 2003 apud Batista, 2004).  

Segundo Batista (2004), o método adotado tem como premissa básica 

que existe uma grande diferença entre reconhecer a importância da GC e a sua 

implementação. 

 
O APQC entende que colocar em prática estratégias de GCO para tornar as 
organizações mais efetivas não é tarefa trivial. Além disso, começar de 
forma correta é tão difícil como se manter no caminho mais adequado. 
Apesar da importância do fato de algumas pessoas perceberem que vale a 
pena implementar a Gestão do Conhecimento, convencer outros atores 
relevantes e fazer da GCO uma realidade na organização é muito mais 
difícil (BATISTA, 2004, p. 27). 
 

O APQC desenvolveu essa metodologia com o objetivo de facilitar a 

institucionalização da GC, através da descrição de passos fundamentais para a sua 

implementação, o que ajuda a organização a identificar em que estágio ela se 

encontra no processo de implementação da GC, além de direcionar para o caminho 

mais adequado. 

O método consiste em 5 estágios: i - início; ii - desenvolvimento da 

estratégia; iii - desenho e implementação de práticas de GC; iv - expansão e apoio; e 

v - institucionalização da GC. Cada estágio é constituído por assertivas que 

compõem a descrição de acontecimentos importantes, objetivos, atores-chave e 

seus papéis, estrutura organizacional e governança necessárias, formas de medição 

e aspectos relacionados a orçamento e finanças.  

Para coleta de informações sobre o estágio de implementação da GC, 

realizaram-se entrevistas durante reuniões com representantes das organizações 
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participantes. Estes precisaram apresentar evidências consistentes para situar o 

estágio em que suas organizações se encontravam. 

Os resultados da pesquisa (Batista, 2004) demonstraram a presença de 

vários elementos apontados da metodologia do APQC nas organizações 

pesquisadas, o que indica perspectiva favorável de implementação da GC. 

Observaram-se alguns fatores decisivos, preconizados pelo método: i - as práticas 

de GC devem estar alinhadas e devem fazer parte do modelo da gestão das 

organizações; ii - as práticas de GC devem ser disseminadas em toda a 

organização; iii - os funcionários devem ser capacitados e aculturados para utilizar 

as ferramentas de GC; iv - a GC deve ser avaliada de maneira contínua e 

sistemática; v - deve existir estrutura formal de apoio para coordenar as iniciativas; vi 

- deve haver continuidade administrativa; vii - são necessários o comprometimento e 

o patrocínio da alta administração; viii - deve-se buscar um sistema de 

reconhecimento para apoiar a estratégia de GC; e ix - deve-se ter clareza na 

comunicação dos objetivos a serem atingidos. 

Quanto à capacitação dos funcionários, observou-se que, na maioria das 

organizações, muitos deles ainda não tinham sido preparados para utilizar as 

ferramentas de GC, o que deixava claro o fato de elas estarem restritas a apenas 

algumas áreas e alguns processos. Além do treinamento, o aculturamento 

desempenha papel significativo por interferir diretamente na eficácia e na 

continuidade do processo de implementação. O “aculturamento contribui para mudar 

a cultura organizacional que gera resistências à adoção de práticas de gestão do 

conhecimento” (BATISTA, 2004, p. 73). 
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Outro aspecto relevante no processo de institucionalização da GC é a 

avaliação contínua e sistemática da sua estratégia. Observou-se que o Serpro e o 

Banco do Brasil contavam com sistema de avaliação.  

Batista (2004) também orientou sobre a necessidade de haver um 

sistema de reconhecimento no sentido de apoiar a estratégia de GC e auxiliar na 

sua institucionalização. Entre as organizações analisadas, iniciativas nesse sentido 

ainda eram muito incipientes. O Banco do Brasil adotava a valorização de 

conhecimentos essenciais para a organização com impacto na remuneração e na 

ascensão profissional, o que incentivava o compartilhamento de conhecimento. 

Quanto ao efetivo compartilhamento do conhecimento, Batista (2004) 

ressalta ser imprescindível adotar um plano de comunicação bem estruturado e 

executável para que todos os colaboradores tomem ciência dos objetivos do 

trabalho e dos projetos em desenvolvimento. Verificou-se grande preocupação do 

Serpro e Banco do Brasil em informar aos seus funcionários sobre as práticas e os 

projetos de GC que estavam sendo implementados, para fomentar uma participação 

ativa. 

Em síntese, os resultados da pesquisa mostraram uma tendência ao 

crescimento do número de práticas de GC; entretanto, Batista (2004, p. 74) alerta: 

 
[...] para que tal “massificação” da gestão do conhecimento ocorra de maneira 
consciente, com bases sólidas e resultados concretos na administração 
pública, é fundamental preencher uma lacuna: os dirigentes de órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta, assim como as 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.  

 

2.2.6.3 - Pesquisa IPEA 2005  

 

Após a publicação da pesquisa em 2004, resenhada no item anterior, com 

seis organizações da Administração Indireta, verificou-se a necessidade de analisar 
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a situação da GC em órgãos da Administração Direta. Assim, o IPEA propôs ao CT-

GCIE a realização de outra pesquisa (BATISTA et al., 2005).  

Em 2005, o IPEA publicou o TD 1095, com uma análise sobre a 

implementação de práticas de GC, desta vez, em 34 organizações públicas, a saber: 

- 28 órgãos da administração direta, dentre os quais 23 Ministérios, a 

Casa Civil da Presidência da República (CC/PR); a Controladoria-Geral da União 

(CGU) e os Comandos Militares (Aeronáutica, Exército e Marinha); e 

 - Seis empresas estatais do Executivo Federal Brasileiro: Banco do Brasil 

(BB); Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Caixa Econômica 

Federal (CEF); Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT); e Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul). Dentre elas, quatro 

já haviam participado da pesquisa de 2004. 

O TD consistiu em uma pesquisa, na qual se analisaram práticas de GC 

na administração pública direta (governo federal), foram abordadas estratégias de 

implantação, comparou-se a situação do governo brasileiro com os países-membros 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

participantes de pesquisa realizada em 2002. O trabalho propôs recomendações e 

diretrizes para a política de governo eletrônico em GC, e apresentou recomendações 

para a elaboração e implementação de uma política de GC para o setor público. 

Cabe esclarecer que os resultados da pesquisa realizada pela OCDE, 

com a participação de 20 países e 132 instituições governamentais, mostraram que, 

em 2003, as organizações públicas, com raras exceções, se encontravam muito 

atrasadas na implementação da GC em comparação às empresas privadas 

(BATISTA, 2015). 
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Durante a fase de coleta de dados, optou-se por realizar reuniões com as 

organizações envolvidas para orientar sobre o preenchimento do questionário, ao 

invés de enviá-los por mala direta. Foram mais de 100 horas de reuniões e 

participaram cerca de 150 pessoas, que ajudaram a responder as questões. 

Elaborou-se, também, uma lista com 26 práticas de GC a partir de 

exemplos concretos observados em organizações de todo o mundo, abrangendo 

aplicações, técnicas, processos e ferramentas.  

Juntamente com a lista com descrição de cada uma das práticas, 

solicitou-se que fosse indicado, dentro de uma escala de 0 a 4, o estágio de 

implantação e o alcance pretendido dentro da organização. Quanto ao estágio de 

implantação, as escalas indicavam as seguintes opções: 0 - não existem planos de 

implantação; 1 - planejadas para o futuro; 2 - estão em processo de implantação; 3 - 

já estão implantadas; 4 - já estão implantadas e apresentando resultados 

importantes e relevantes. Quanto ao alcance que se pretende obter dentro da 

organização, desde que exista pelo menos um plano de implantação dessas 

práticas, a escala indicava as opções: 0 - não existem; 1 - apenas iniciativas 

isoladas; 2 - restrito a alguns departamentos; 3 - no âmbito de uma diretoria ou 

divisão; 4 - amplamente disseminada na organização. 

Batista et al. (2005) classificaram as práticas em três categorias, de 

acordo com a Figura 9. 
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Figura 9 - Categorias de Práticas de Gestão do Conhecimento do Estudo 
 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 
                     Fonte: Adaptado de Batista et al. (2005, p. 12) 

 

 

A pesquisa foi feita inicialmente com os órgãos da administração direta, 

observando-se os seguintes resultados, de acordo com as categorias classificadas 

das práticas de GC (BATISTA et al., 2005): 

Entre as práticas relacionadas à gestão de Recursos Humanos, observou-

se, conforme a Tabela 1, um nível incipiente de adoção pelos órgãos analisados. 

Somente dois tipos de iniciativas (Fóruns e Comunidades de Prática) haviam sido 

implantados e apenas uma (Educação Corporativa) já apresentava dados 

considerados importantes em mais de um terço das organizações. Em contrapartida, 

não havia planos de implantação de quatro tipos de iniciativa (Narrativas, Mentoring, 

Coaching e Universidade Corporativa) em mais da metade das organizações. 
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Benchmarking 
Memória organizacional 
Inteligência organizacional 
Mapeamento do conhecimento 
Gestão por competências 
Banco de competências organizacionais 
Banco de competências individuais 
Gestão do capital intelectual 

Portais/intranets/extranets 
Sistemas de workflow 
Gestão de conteúdo 
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 
Data Warehouse 
Decision Support Systems (DSS) 
Balanced Scorecard (BSC) 
Data Mining 
Customer Relationship Management (CRM) 
Key Performance Indicators (KPI) 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
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Tabela 1 - Práticas na Área de Recursos Humanos  
    

Em % Estágio de Implantação 

Prática Já produz 
resultados 

importantes 
[4] 

Implantada 
[3] + [4] 

Planejada 
ou em 

implantação  
[1] + [2] 

Não existem 
planos  

[0] 

Fóruns / Listas de discussão 33 75 17 8 
Comunidades de prática 13 55 38 4 
Educação corporativa 38 46 33 21 
Narrativas 8 29 12 59 
Mentoring 8 25 21 54 
Coaching 4 25 12 63 
Universidade corporativa 8 16 12 72 

    Fonte: Batista et al. (2005, p. 16) 

 
No estágio de implantação das práticas relacionadas a processos 

facilitadores da GC, a Tabela 2 mostra que ‘Melhores práticas’ e ‘Benchmarking’ 

obtiveram os melhores resultados, refletindo, assim, o reconhecimento dessas 

organizações sobre a importância do compartilhamento e da disseminação do 

conhecimento. A maior parte das práticas encontrava-se em fase de implantação ou 

apenas planejada em praticamente metade das organizações pesquisadas. 

Entretanto, a ocorrência de práticas de fato implantadas e produzindo resultados não 

chegou a atingir 50% das organizações. 

 

Tabela 2 - Práticas Relacionadas a Processos Facilitadores de GC  
 

Em % Estágio de Implantação 

Prática Já produz 
resultados 

importantes 
[4] 

Implantada 
[3] + [4] 

Planejada 
ou em 

implantação  
[1] + [2] 

Não existem 
planos  

[0] 

Melhores práticas 13 46 36 8 
Benchmarking 13 38 38 24 
Memória organizacional 8 33 50 17 
Inteligência organizacional 8 30 58 13 
Mapeamento do conhecimento 4 25 58 17 
Gestão por competências 8 21 50 29 
Banco de competências organizacionais 4 17 54 29 
Banco de competências individuais 4 12 63 25 
Gestão do capital intelectual 0 8 25 67 

    Fonte: Batista et al. (2005, p. 22) 

 

Na categoria de práticas relacionadas à base tecnológica e funcional de 

suporte à GC, observa-se, na Tabela 3, que apenas três (GED, Data warehouse e 

Data mining) estavam em processo de implantação ou planejadas em pelo menos 
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metade das organizações pesquisadas. Somente duas práticas (Portais e Sistemas 

de workflow) já tinham sido de fato implantadas em cerca de 50% das organizações. 

 
Tabela 3 - Práticas Relacionadas à Base Tecnológica e Funcional de Suporte à GC  

 

Em % Estágio de Implantação 

Prática Já produz 
resultados 

importantes 
[4] 

Implantada 
[3] + [4] 

Planejada 
ou em 

implantação  
[1] + [2] 

Não existem 
planos  

[0] 

Portais / intranet / extranet 29 50 50 0 
Sistemas de workflow 21 46 37 17 
Gestão de conteúdo 8 29 42 29 
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 8 25 67 8 
Data warehouse 4 12 59 29 
Decision Support Systems (DSS) 8 8 29 63 
Balanced Scorcard (BSC) 
Data mining 

4 
4 

8 
4 

29 
54 

63 
42 

Customer Relationship Management (CRM) 
Key Performance Indicators (KPI) 

0 
0 

4 
0 

25 
33 

71 
67 

Enterprise Resource Planning (ERP) 0 0 25 75 
    Fonte: Batista et al. (2005, p. 27) 

 

O segundo grupo a ser analisado foi o das seis empresas estatais. 

Observou-se que seis práticas - Educação Corporativa, Portais/Intranet, 

Universidade corporativa, Fóruns/Listas de Discussão, Melhores Práticas e Balanced 

Scorecard -, já estavam sendo implantadas em todas as organizações. Em contraste 

com os órgãos da administração pública, destacou-se também a adoção da prática 

de ‘Universidade Corporativa’, seguida da adoção de melhores práticas, Balanced 

Scorecard, Sistemas de Workflow, Benchmarking, Coaching, Mapeamento do 

Conhecimento, Inteligência Organizacional e Data Warehouse. 

Ao analisarem a pesquisa de forma geral, Batista et al. (2005) 

apresentaram as seguintes observações: 

- boa percepção da importância da GC dentro dos ministérios, sendo que 

40% deles consideravam o tema estratégico para a organização; 

- as iniciativas de GC na maioria dos ministérios (92%) já estavam, de 

alguma forma, sendo analisadas, planejadas ou aplicadas. Essa iniciativa de 
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introduzir a GC no ministério, em grande parte (36%), partiu da iniciativa da alta 

administração; 

- quanto ao grau de formalização, apenas 28% das organizações 

indicaram alguma forma de estruturação, tal como uma pessoa, área responsável ou 

grupo formal de trabalho; e 

- apesar da relativa importância dada ao tema e da elevada percepção da 

alta administração sobre a relevância da GC, dentro dessas organizações o tema 

ainda era um conceito abstrato discutido por pequenos grupos informais (64%). 

O estudo conclui que os esforços de GC mostravam-se em níveis muito 

distintos e que as grandes empresas estatais equiparavam-se aos níveis das 

organizações públicas dos países pertencentes à OCDE. O mesmo se observou em 

alguns poucos ministérios, dentre os 23 analisados. A maior parte deles apresentava 

iniciativas e resultados incipientes em relação ao tema. 

Batista et al. (2005), ao compararem os resultados dessa pesquisa com o 

estudo realizado em 2002 com a OCDE, observaram as seguintes semelhanças e 

diferenças importantes em relação à implementação de  práticas de GC: 

- a exemplo dos países membros, várias iniciativas de GC estavam sendo 

implementadas nos ministérios e nas empresas estatais; 

- assim como na pesquisa da OCDE, os servidores dos órgãos da 

administração direta brasileira estavam tendo mais oportunidades formais de 

desenvolver seu conhecimento, por meio de treinamentos, encontros e seminários; 

- práticas não tradicionais, como mentoring e coaching, ainda eram raras 

ou inexistentes na maioria das organizações, com exceção das estatais, em que a 

utilização dessas práticas estava aumentando; 
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- quanto a outras ferramentas mais informais, os resultados da pesquisa 

da OCDE mostraram que estavam sendo mais utilizadas, enquanto que nos 

ministérios do governo federal, apenas metade já adotava esse tipo de prática, 

enquanto a outra metade não tinha ou a planejava para o futuro. Em contrapartida, 

nas empresas estatais, tais práticas já estavam sendo amplamente utilizadas; 

- a maioria dos países-membros da OCDE apresentava tecnologia para 

implementar níveis básicos de Governo Eletrônico para compartilhamento de 

conhecimento tanto interna como externamente; 

- tanto os países-membros da OCDE quanto os ministérios e as empresas 

estatais estavam tomando uma série de iniciativas para facilitar o compartilhamento 

de informações e conhecimento com outras organizações; e 

- havia desinteresse dos ministérios em criar uma estrutura de apoio aos 

processos de GC. 

 

2.2.6.4 - Pesquisa IPEA 2015 

 

Em 2015, o IPEA publicou o TD 2066, com o título de “Gestão do 

conhecimento na Organização Pública: resultados da pesquisa IPEA 2014 - grau de 

externalização e formalização” (BATISTA, 2015). 

O estudo, realizado em seis etapas no período de dezembro de 2013 a 

agosto de 2014, consistiu em analisar o nível de externalização e formalização da 

GC em 81 organizações do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 

Público, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS).  Também buscou comparar o que mudou nos últimos dez anos em 
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18 organizações da administração direta do Executivo Federal, que participaram das 

pesquisas realizadas em 2004. 

Na primeira etapa, de 12 a 18 de dezembro de 2013, o IPEA convidou 98 

organizações para participarem da pesquisa. Por meio de ofício, propôs a realização 

de uma reunião para cada instituição separadamente, a fim de apresentar o tema 

GC, relatar as ações do instituto nesta área, expor os objetivos da pesquisa, orientar 

o preenchimento do questionário e combinar o prazo de entrega. Das organizações 

convidadas, 96 aceitaram o convite. 

Na segunda etapa, a coordenação da pesquisa realizou reuniões com 89 

organizações, no período de fevereiro a julho de 2014, compostas por duas partes: 

uma apresentação oral; e um momento para esclarecimento de dúvidas. 

Na terceira etapa, realizada entre março e agosto de 2014, as 

organizações responderam o questionário e enviaram ao IPEA.  

Das 89 organizações visitadas, 81 responderam os questionários e os 

enviaram ao IPEA, por e-mail ou pelo correio. 

A quarta etapa, no período de agosto a setembro de 2014, consistiu na 

inserção das respostas em banco de dados pela equipe do projeto.  

Nos meses de setembro e outubro de 2014, ocorreram as quinta e sexta 

etapas, nas quais foram feitas análises dos resultados e redação do relatório de 

pesquisa, respectivamente. 

O resultado da pesquisa considerou apenas as 74 organizações da 

administração pública federal, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. As 

demais instituições pesquisadas - cinco do Ministério Público, do TCU e do ONS - 

foram analisadas separadamente. As organizações também foram divididas em três 

grupos: 
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- as que estavam em estágio inicial, ou seja, que não consideravam a GC 

como tema estratégico no curto prazo para a organização, que contavam com 

iniciativas incipientes ou simplesmente não tinham nenhuma ainda. Constatou-se 

que este grupo era formado por 48 organizações, dentre as quais dez tinham 

participado do estudo realizado em 2004; 

- as que estavam no estágio intermediário, isto é, mostravam nível 

razoável de comprometimento estratégico com a GC e apresentavam iniciativas 

recentes de implementação. Totalizou-se 21 organizações, das quais 11 haviam 

participado do estudo de 2004; e  

- as que se encontravam em estágio avançado, ou seja, em que a GC 

fazia parte de suas prioridades estratégicas. Neste grupo, a alta e a média 

administração tratavam o tema com importância e os demais colaboradores 

compartilhavam parcialmente tal visão. Ademais, as iniciativas de GC eram 

implementadas de diversas formas. Eram cinco organizações, das quais três haviam 

participado da pesquisa de 2004: Banco do Brasil (BB); Eletrosul Centrais Elétricas 

S.A. (Eletrosul); e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

Os resultados (BATISTA, 2015) foram estruturados de modo a 

proporcionar uma visão das características desses grupos, mostrando, em especial: 

quais organizações introduziram o tema e o apoio dos diferentes níveis da 

organização; o grau de formalização; o processo de definição dos objetivos e 

aqueles mais recentes; as iniciativas de GC, como áreas e tipos de ações; alocação 

de recursos; ações em curso e planejadas; facilitadores; obstáculos; resultados 

observados; e o monitoramento e acompanhamento das iniciativas. 

Nem todos os tópicos puderam ser analisados nos três grupos, 

principalmente nas organizações do grupo 1, que não responderam algumas 
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questões devido à falta de informação dos respondentes ou porque as iniciativas 

ainda eram muito preliminares. 

Ao analisar os resultados da pesquisa em geral, realizada nas 74 

organizações da administração pública federal, dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, constatou-se que: 

- havia boa percepção da importância do tema, sendo que 47% delas 

confirmaram a necessidade de ter alguma forma de GC e 28% das organizações 

pesquisadas afirmaram que o tema faz parte de suas prioridades estratégicas; 

- apesar da boa percepção da relevância da GC nas organizações, o 

tema ainda representa um conceito abstrato em 52% delas, sendo discutido por 

pequenos grupos informais; 

- observou-se que a percepção da importância da GC nos diversos níveis 

hierárquicos ainda é baixa: cerca de 27% na alta administração, 19% nas chefias 

intermediárias; e 12% dos funcionários, de maneira geral; 

- quanto às iniciativas de GC, em torno de 82% das organizações já 

estavam, de alguma forma, sendo analisadas, planejadas, implantadas e utilizadas. 

Entretanto, um elevado índice de organizações, aproximadamente 18%, ainda não 

havia tomado qualquer iniciativa; 

- sobre o grau de formalização da GC, 47% indicaram alguma forma de 

estruturação, tal como uma área, um grupo de pessoas ou um grupo formal de 

trabalho, sendo que na maioria dos casos, cada área era responsável por suas 

ações isoladas; 

- apresentaram como principais facilitadores do processo de 

implementação da GC: i - existência de infraestrutura computacional, redes, 

servidores, etc.; ii - acesso a recursos bibliográficos impressos e eletrônicos sobre o 
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tema; iii - programa de capacitação para o pessoal; iv - possibilidade de acesso a 

consultores especializados; v - troca de experiências com outras organizações 

envolvidas nesse processo; e vi - sistemas de informática que apóiam o processo de 

GC; 

- também havia barreiras com alto grau de importância: i - dificuldade em 

capturar o conhecimento não documentado; ii - baixa compreensão sobre GC na 

organização; iii - falta de tempo ou recursos para compartilhar efetivamente o 

conhecimento na rotina diária; iv - ausência de incentivos para compartilhar 

conhecimento; v - falhas de comunicação; vi - o fato da GC e da informação não ser 

prioridade do governo; vii - inexistência de indicadores; viii - as organizações 

tenderem a concentrar esforços na tecnologia da informação e comunicação (TIC), 

em detrimento de questões organizacionais ou relacionadas às pessoas; ix - 

deficiências na capacitação de pessoal; e x - falta de comprometimento da alta 

direção; 

- sobre os resultados alcançados pelas organizações que tiveram alguma 

iniciativa de GC implantada, cerca de 55% informaram ter obtido algum sucesso; 

- aproximadamente 72% admitiram não ter ferramentas de 

acompanhamento para avaliar o progresso das práticas de GC. A maioria das que 

tinham, apontaram o feedback escrito ou verbal como principal ferramenta.  

A pesquisa mostrou um quadro bem heterogêneo em termos de 

externalização e formalização da GC. Observaram-se os seguintes aspectos entre 

as organizações em estágio avançado e as em estágio intermediário: 

- as organizações em estágio avançado de institucionalização já tinham 

progredido bastante no que diz respeito à implementação de maneira organizada, 

sistemática, intencional e estratégica, com objetivos, iniciativas, recursos alocados, 
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resultados e indicadores concretos. As organizações em estágio intermediário já 

apresentavam progressos nesta direção; 

- nas organizações em estágio avançado, a GC fazia parte das 

prioridades estratégicas, além de haver alta percepção da importância deste método 

de gestão. Nestes casos, havia uma área ou grupo de pessoas com 

responsabilidades e objetivos definidos de GC. Também contavam com programas, 

políticas e estratégias formalizadas; 

- nas organizações em estágio intermediário, as iniciativas eram variadas 

e visavam a organizar e disseminar conhecimento, formar redes colaborativas, 

mapear e desenvolver competências essenciais, reter o conhecimento e preservar a 

memória organizacional, promover o compartilhamento do conhecimento, aumentar 

a transparência e melhorar a gestão dos documentos. Ao contrário das organizações 

em estágio avançado, as iniciativas de GC eram implementadas de maneira isolada 

por áreas diversas da organização. 

Verificaram-se certas coincidências entre as organizações em estágio 

avançado e aquelas que estavam no estágio  intermediário, as quais contribuíam 

para o êxito da GC: 

- alinhamento organizacional e estratégia de conhecimento: i - o nível 

mais alto da organização dava alta prioridade às iniciativas; ii - identificação da base 

de conhecimento organizacional importante para a organização; 

- acesso ao conhecimento externo, por meio de: i - consultores 

especializados; ii - acesso a recursos bibliográficos impressos e eletrônicos sobre o 

tema; iii - busca por melhores práticas e benchmarking; e iv - troca de informações 

com outras organizações; 
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- infraestrutura computacional e sistemas de informática de suporte aos 

processos de GC; 

- desenvolvimento do capital intelectual; e 

- programa de capacitação para o pessoal. 

Para realizar uma análise comparativa das pesquisas realizadas em 2004 

e 2014, com o objetivo de identificar o que mudou em relação ao grau de 

externalização e formalização da GC na administração pública, primeiro, verificou-se 

o estágio de cada organização naqueles dois anos. Para isso, foram analisadas as 

respostas de 18 organizações da administração direta do Executivo federal que 

responderam os questionários em ambas as pesquisas. Em sequência, buscou-se 

identificar semelhanças e diferenças nas respostas fornecidas por essas 

organizações sobre tópicos atinentes à institucionalização da GC: i - quem introduziu 

o tema e o apoio dos diferentes níveis da organização; ii - o grau de formalização; iii 

- os objetivos mais recorrentes; iv - áreas e tipos de ações de GC; v - alocação de 

recursos; vi - facilitadores usados para iniciar/implantar processos de GC na 

organização; vii - obstáculos à implantação de processos de GC na organização; viii 

- resultados observados; e ix - monitoramento e acompanhamento das iniciativas. 

Cabe esclarecer que seis empresas - BB, Eletrosul, Petrobrás, CEF, ECT 

e Serpro - responderam o questionário em ambas as pesquisas, porém, devido a 

impossibilidade de recuperar os questionários respondidos em 2004, optou-se por 

não inseri-las nesta comparação. 

Das 18 organizações pesquisadas, constatou-se que: 

- em 2004, 12 estavam em estágio inicial, as quais não consideravam, no 

curto prazo, a GC como tema estratégico. Em 2014, metade delas permanecia 

nesse mesmo grupo; 



107 

 

- em 2004, seis encontravam-se em estágio intermediário, apresentando 

nível razoável de comprometimento estratégico com a GC e apresentavam 

iniciativas de curto prazo em fase de implementação. Em 2014, três permaneciam 

nesse grupo; 

- três organizações que, em 2004, estavam em estágio intermediário, em 

2014, retrocederam para o estágio inicial; e 

- seis organizações que estavam, em 2004, no estágio inicial, em 2014, 

avançaram para o intermediário. 

Conclui-se, portanto, que, em relação à externalização e formalização da 

GC, nove das 18 organizações pesquisadas mantiveram-se no mesmo estágio, três 

retrocederam e seis evoluíram, o que demonstra semelhança entre as duas 

pesquisas. 

Quanto à institucionalização da GC, são apresentadas no Quadro 14  

semelhanças e diferenças identificadas no estudo, referentes aos tópicos 

mencionados anteriormente: 

 
Quadro 14 - Semelhanças e Diferenças Referentes à Institucionalização da GC 

 
TÓPICOS CONCLUSÃO 

Importância da GC - Aumentou o índice de organizações que consideram a necessidade 
de ter alguma forma de GC; 
- Diminuiu o número das que têm este método de gestão como 
prioridade estratégica; 
- Diminuiu a percepção da importância da GC para a alta 
administração e chefias intermediárias; e 
- Continua baixa a percepção da importância da GC juntos aos 
servidores das organizações. 

Disseminação da 
estratégia 

- Permanecia baixa nas organizações em que existia uma estratégia 
explícita de GC. 

Introdução da GC 
na organização 

- Na maioria das organizações, a iniciativa era da alta diretoria, porém, 
em 2014, aumentou o número de organizações em que as iniciativas 
partiram de áreas com práticas isoladas. 

Grau de 
formalização 

- Na maioria das organizações, a GC continua um conceito abstrato 
discutido por pequenos grupos informais;  
- Aumentou o índice de organizações onde há uma área ou um grupo 
de pessoas com responsabilidades e objetivos definidos; e 
- Aumentou o número de organizações com programas, políticas e 
estratégias de GC por escrito. 
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Objetivos mais 
recorrentes 

- Em geral, as organizações continuavam com dificuldade na definição 
dos principais objetivos de GC; e 
- Aumentaram as áreas ou grupos com responsabilidades na área de 
GC, porém com pouca definição dos objetivos. 

Escopo das 
iniciativas de GC 

- Continuava pequeno o número de organizações que relataram 
iniciativas alinhadas aos objetivos específicos de GC; 
- Ainda predominavam práticas de GC ligadas à gestão da informação 
e a aspectos de tecnologia; e 
- Permaneciam poucas as iniciativas de GC vinculadas à gestão de 
pessoas. 

Alocação de 
recursos 

- Ainda era reduzida na maior parte das organizações. 

Obstáculos à 
implantação da GC 
na organização 

- Faltavam incentivos para capturar o conhecimento não codificado; e 
- Ainda era baixa compreensão sobre GC. 

Principais 
resultados 
observados 

- Os resultados alcançados, em 2014, continuavam sendo poucos e 
relacionados à gestão da informação. 
 

Monitoramento e 
acompanhamento 
de iniciativas 

- O número de organizações que não faziam o monitoramento e 
acompanhamento das práticas de GC continuava alto. 

  Fonte: adaptado de Batista (2015, p. 52) 

 

A análise comparativa dos resultados das duas pesquisas mostrou não ter 

ocorrido grande avanço na externalização e na institucionalização da GC nas 18 

organizações da administração direta. 

Observou-se que as organizações que estavam em estágio avançado de 

externalização e formalização da GC tinham progredido bastante no que tange à 

implementação da GC de forma organizada, sistemática, intencional e estratégica, 

com objetivos, iniciativas, recursos alocados, resultados e indicadores concretos. Já 

as que estavam em estágio intermediário, também apresentavam progressos nesse 

sentido. Entretanto, a maioria das organizações da administração pública federal 

encontrava-se ainda em estágio inicial, ou seja, elas não consideravam, no curto 

prazo a GC como tema estratégico, apresentavam iniciativas incipientes ou, 

simplesmente, não as tinham.  

Segundo Batista (2015), as práticas das 81 organizações pesquisadas 

apontam para uma relação clara e positiva entre o apoio e a formalização da GC no 

nível gerencial mais estratégico e os resultados obtidos. 
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III - METODOLOGIA 
 

3.1 - ABORDAGEM 

 

A metodologia empregada no presente estudo buscou investigar como 

ocorrem a retenção, a transferência e o compartilhamento do conhecimento 

adquirido e quais fatores influenciam esse processo, sob a ótica e a experiência in 

loco da pesquisadora, como servidora civil da Marinha há 26 anos, dentre os quais 

seis na OMC, e de servidores civis e militares desta ICT. 

Pela natureza da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, por se 

mostrar a mais adequada para responder à questão-problema, além de levantar 

elementos que facilitam a compreensão da aplicabilidade da GC na ICT pesquisada 

e possíveis fatores intervenientes. Dessa forma, baseando-se na orientação de 

Godoy (2006), este estudo não se preocupou com representatividade estatística, 

mas concebe a pesquisa qualitativa como “uma forma de investigação interpretativa 

em que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e 

entendem” (CRESWELL, 2010, p. 209).  

 

3.2 - TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa descritiva com a proposta de observar, 

descrever e analisar quais práticas são empregadas no sentido de promover a 

retenção, a transferência e o compartilhamento do conhecimento adquirido pela ICT 

e quais fatores influenciam sua efetivação. 

A pesquisa descritiva “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 61). 
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Ela não interfere no ambiente; seu objetivo é explicar os fenômenos, relacionando-

os com o ambiente. Trata, em geral, de levantamento das características de um 

fenômeno, de um fato, ou do estabelecimento de relações controladas (MICHEL, 

2009). 

Foram utilizados neste estudo como meios de investigação a pesquisa 

documental e de campo; a documental, com o levantamento de legislação, normas, 

procedimentos, boletins e demais registros da MB; e de campo, constituída de uma 

investigação empírica realizada em ambiente natural, através de entrevistas 

semiestruturadas e observação direta, com o intuito de investigar empiricamente 

evidências na ICT. 

A análise documental consistiu na consulta a documentos, registros 

pertencentes ou não ao objeto de pesquisa estudado, para fins de coletar 

informações úteis para o entendimento e análise do problema (MICHEL, 2009). 

 

3.3 - ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Na presente pesquisa adotou-se como estratégia metodológica o estudo 

de caso único interpretativo, através do qual se investigou a diversidade de um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real e com possíveis 

desdobramentos sob a ótica de quem os vivencia cotidianamente, no que tange à 

retenção, à transferência e ao compartilhamento do conhecimento e fatores 

influenciadores (YIN, 2010). 

Para Michel (2009, p. 53), “o estudo de caso consiste na investigação de 

casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito básico de entender fatos, 

fenômenos sociais”. Segundo essa autora, trata-se de uma técnica utilizada quando 
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se almeja estudar uma unidade, que pode ser uma instituição ou uma situação 

específica (YIN, 2010). 

Parafraseando Yin (2010), a escolha do estudo de caso único para esta 

pesquisa é eminentemente justificável por retratar um caso típico ou representativo, 

a partir do qual se pretende analisar como se caracteriza a GC, as práticas utilizadas 

e, com isso, procurar minimizar, tanto quanto possível, a perda de conhecimento 

proveniente da rotatividade e evasão de pessoal, tanto civil quanto militar. 

 

3.4 - UNIDADE DE ANÁLISE    

 

A unidade de análise deste estudo de caso será a Organização Militar 

Charlie (OMC), uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) da Marinha do Brasil 

(MB), localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. 

 

3.5 - CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Partindo do pressuposto que o conhecimento deve ser algo acessível a 

todos os integrantes de qualquer organização, e que não é possível alcançar o 

sucesso e a sustentação da vantagem competitiva com apenas alguns integrantes 

que o detêm, a seleção de sujeitos se deu seguindo critérios de acessibilidade e de 

representatividade, de modo a formar um elenco que permitisse uma investigação 

qualitativa proposital (“purposeful’) dentre profissionais de nível superior da unidade 

de análise. Os 12 entrevistados abrangem servidores civis e militares com diferentes 

formações profissionais, tempo de experiência e posição hierárquica ocupada. 

Buscou-se, com isso, gerar uma visão abrangente do tema sob diversas óticas, tanto 

de profissionais mais experientes quanto de recém-chegados, evitando 
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posicionamentos tendenciosos ou não condizentes com a realidade. Dessa forma, 

procurou-se selecionar sujeitos com a escolaridade mínima de nível superior, 

pressupondo, assim, que os mesmos tivessem alguma noção sobre o tema. 

 

3.5.1 - Apresentação dos Entrevistados 

 

O Quadro 15 apresenta algumas informações sobre o perfil dos 

servidores civis e militares que participaram desta pesquisa. Visando preservar a 

identidade dos entrevistados, seus nomes foram omitidos e, portanto, substituídos 

por E1, E2... (Entrevistado 1, Entrevistado 2...). Os nomes das pessoas 

mencionadas durante as entrevistas também foram substituídos por outros, não 

existentes na OMC. 

 
Quadro 15 - Perfil dos Entrevistados 

Sujeitos Servidor Nível de 
escolaridade 

Área de formação 
 

Tempo de 
serviço 
Na MB 

(em anos) 

Tempo 
trabalhado 

na OMC 
(em anos) 

E1 Militar Mestrado Engenharia da Computação 40 3 
E2 Militar Especialização Tecnologia da Informação 23 16 
E3 Militar Mestrado Ciências Navais 18 1 
E4 Militar Mestrado Ciências Navais 24 7 
E5 Militar Mestrado Ciências Navais 18 2 
E6 Militar Mestrado Licenciatura em Matemática 13 2 
E7 Civil Graduação Engenharia Civil 30 30 
E8 Civil Mestrado Engenharia de Sistemas 32 12 
E9 Civil Mestrado Engenharia Elétrica 31 31 
E10 Civil Mestrado Engenharia Elétrica 27 27 
E11 Civil Doutorado Economia 28 21 
E12 Civil Doutorado Engenharia Civil 31 31 

    Fonte: elaboração própria  

 

3.6 - COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

Com o objetivo de proporcionar maior credibilidade ao resultado da 

pesquisa, a coleta de evidências buscou a necessária triangulação, por meio de 
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entrevistas semiestruturadas, além de consulta a documentos de domínio público da 

organização, e observações diretas sobre práticas utilizadas e possíveis fatores 

intervenientes ao efetivo processo de GC no período delimitado. 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado (Apêndice A), foram 

gravadas e, em seguida, transcritas literalmente. Também foi entregue aos 

entrevistados uma lista contendo 26 práticas (Apêndice B), com base na pesquisa 

realizada pelo IPEA (BATISTA et al., 2005). 

Segundo Michel (2009, p. 68), “a entrevista é considerada um instrumento 

de excelência da investigação social, pois estabelece uma conversação face a face, 

de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária”. Yin (2010) ressalta que a eficácia das entrevistas no tratamento das 

questões humanas ou eventos comportamentais faz delas uma fonte essencial de 

evidências para os estudos de casos.  

Informações documentais representam importantes fontes de evidências 

para Yin (2010), desde que sejam usadas com cautela e não aceitas como registros 

literais de eventos ocorridos. Em estudos de casos, o uso de documentos visa 

principalmente corroborar e aumentar evidências de outras fontes. 

Na concepção de Michel (2009), as técnicas de observação direta são 

amplamente utilizadas na pesquisa de campo, como forma de verificar se a teoria 

estudada e as variáveis propostas, de fato, ocorrem e como se comportam em 

situações concretas e em ambientes reais, por meio da percepção de aspectos que 

muitas vezes seus integrantes não têm consciência, mas manifestam 

involuntariamente. 

Antes de realizar as entrevistas, a pesquisadora fez um pré-teste com um 

servidor da ICT para identificação de possíveis problemas de entendimento das 
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perguntas e se as mesmas apresentavam a consistência necessária para alcançar o 

objetivo da pesquisa.   

Na elaboração da entrevista, a pesquisadora não utilizou perguntas que 

envolvessem respostas consideradas ‘reservadas’ ou ‘secretas’, a fim de evitar 

situações constrangedoras, inverdades ou negativa de resposta.  

 

3.7 - TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

As evidências obtidas neste estudo foram tratadas e examinadas por 

meio de análise de conteúdo, definida por Bardin (2011, p. 15) como “um conjunto 

de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, 

que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados”. É usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, 

qualitativas e quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e atingir a 

compreensão de seus significados em um nível que vai além de uma leitura comum 

(MORAES, 1999). 

A matéria-prima da análise de conteúdo, de acordo com Moraes (1999, p. 

9) pode constituir-se de “qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não 

verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos 

autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, etc.” Entretanto, devido ao fato de 

tais dados chegarem ao pesquisador em estado bruto, é preciso processá-los para 

facilitar a compreensão, a interpretação e a inferência necessária. 

Segundo Silva, Gobbi e Simão (2005, p. 75), “a análise de conteúdo não 

obedece a etapas rígidas, mas sim a uma reconstrução simultânea com as 

percepções do pesquisador com vias possíveis nem sempre claramente balizadas”. 
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3.8 - LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As limitações desta pesquisa pautam-se, essencialmente, na própria 

estratégia da pesquisa, envolvendo um estudo de caso único, com abordagem 

qualitativa, dentro de uma ICT da Marinha, cujo resultado não pode ser generalizado 

para outras OM, outros órgãos da administração pública ou organizações privadas, o 

que abre possibilidade para novos estudos. 

As entrevistas foram realizadas no próprio local de trabalho dos 

entrevistados, o que pode ter influenciado nas respostas de determinadas 

perguntas. Por se tratar de um órgão militar, com cultura pautada na hierarquia e 

disciplina, certas respostas podem não exprimir integralmente as reais percepções 

dos entrevistados. Também não puderam ser apresentados dados ou informações 

de documentos com classificação de sigilo ‘reservado’ e ‘secreto’. 

Embora a pesquisadora, durante as entrevistas, tenha se preocupado em 

não emitir qualquer juízo de valor que pudesse influenciar os entrevistados, o fato de 

integrar o quadro de pessoal civil daquela OM gera uma limitação, tanto na utilização 

de registros considerados “reservados” quanto na elaboração das perguntas. 

Segundo Creswell (2010), estudar a própria organização do pesquisador pode 

acarretar comprometimentos na sua capacidade de revelar informações e criar 

difíceis questões de poder.             
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IV - RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Para melhor entendimento dos resultados desta pesquisa, a seguir será 

realizado um breve relato sobre o histórico da ICT, seu perfil e a relação da MB com 

a gestão do conhecimento. 

 

4.1 - ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

4.1.1 - Histórico 

 

A OMC, localizada na Ilha das Cobras, no Centro, cidade do Rio de 

Janeiro, foi criada inicialmente como Núcleo, por meio do Decreto, em 1975, 

passando a compor a estrutura orgânica do então Ministério da Marinha, hoje 

Comando da Marinha. Com a Lei nº 8.691/93, passou a ser reconhecida como órgão 

da área de Ciência e Tecnologia da Administração Pública Federal Direta (BRASIL, 

1993). 

A partir de 1º de janeiro de 1997, a OMC iniciou suas atividades como 

Organização Militar Prestadora de Serviços de Ciência e Tecnologia (OMPS-C) e em 

30 de março de 1999, foi qualificada como OMPS com autonomia de gestão.  

Ao utilizar critérios internacionais de excelência de gestão adotados por 

inúmeros países, denominados no Brasil de GesPublica e adaptado pela Marinha 

por meio do Programa Netuno, a OMC foi reconhecida na faixa bronze pelo Prêmio 

Nacional da Gestão Pública - PQGF, nos ciclos 2004, 2005, 2007 e 2010, com 

pontuações crescentes. 

Em 2008, a OMC passou à subordinação da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM). Diante dos incentivos à inovação e à 
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pesquisa científica e tecnológica, conforme preconizado na Lei nº 10.973/04, 

(BRASIL, 2004), regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 

(BRASIL, 2005b), e ainda, da alteração da missão e da organização, passou a ter 

um novo Regulamento a partir de 2011. 

 

  4.1.2 - Perfil da Organização 
 

A OMC é um Órgão Público da Administração Direta, qualificada como 

OMPS-C, com autonomia de gestão, subordinada à SecCTM e pertencente ao 

Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil. Presta serviços a 

órgãos da MB e extra-MB.  

Tem como missão contribuir para o desenvolvimento científico e 

tecnológico da Marinha do Brasil (MB) e do País.  

Para a consecução de seu propósito, cabem à OMC as seguintes tarefas:  

- realizar a avaliação operacional (AO) de sistemas e meios navais, que 

consiste em estimar a eficácia e a adequabilidade operacional do sistema por meio 

de experimentos controlados, com o maior realismo possível; 

- pesquisar e desenvolver procedimentos e táticas de emprego para os 

sistemas e meios navais;  

- pesquisar, projetar e desenvolver sistemas digitais para apoio ao 

processo decisório;  

- prestar assessoria técnica para a tomada de decisão aos diversos níveis 

de direção da MB;  

- pesquisar, projetar e desenvolver algoritmos e sistemas aplicáveis à 

segurança da informação e à criptologia;  
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- pesquisar, projetar e desenvolver sistemas de informação para apoio 

administrativo;  

- prover orientação técnica em áreas de conhecimento de sua 

competência, de acordo com as normas em vigor; e  

- prestar serviços tecnológicos, proteger o patrimônio intelectual e prover 

a transferência de tecnologia de interesse para instituições parceiras, bem como, 

delas receber, com a abrangência estabelecida nas respectivas políticas, diretrizes 

ou convênios e no Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Marinha.  

A estrutura da organização, conforme o Anexo desta pesquisa, é 

constituída pelo Diretor (OMC-01), Vice-Diretor (OMC-02), por um Gabinete (OMC-

03), pela Assessoria de Gestão Contemporânea (OMC-06), pela Assessoria de 

Comunicação Social (OMC-08), pelo Núcleo de Escritório de Ciência, Tecnologia e 

Inovação da MB/UFF (OMC-09) e três Departamentos: de Administração (OMC-10); 

de Engenharia de Sistemas (OMC-20); e de Apoio Tecnológico (OMC-30).    

Suas áreas de competência técnica são: Análise de Sistemas, Pesquisa 

Operacional, Engenharia de Sistemas, Segurança da Informação, Criptologia, 

Matemática e Estatística. 

Os valores elencados abaixo compõem o Código de Ética da OMC 

(BRASIL, 2013), que visa a estabelecer padrões morais e de comportamento 

profissional, concernentes a sua cultura institucional, como Organização do Sistema 

de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha.   

- Comprometimento - manifestado na qualidade dos serviços prestados, 

na atenção à realização de objetivos e metas estabelecidas, em uma atitude 

colaborativa voltada para o trabalho em equipe, que, aliando diferentes 
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competências, irá propor e implementar soluções efetivas para os problemas e 

desafios encontrados;  

- Confiança mútua - todo indivíduo tem direitos e deveres para consigo e 

com os outros. Adesão aos compromissos assumidos, honestidade, integridade e 

sinceridade nas relações são condições que reforçam a confiança mútua, essencial 

para o trabalho em equipe;  

- Atendimento às Partes Interessadas - tratar de maneira respeitosa e 

cordial, procurando aperfeiçoar os processos de comunicação e de relacionamento, 

em busca da satisfação das Partes Interessadas - clientes, Comandos Superiores, 

fornecedores, parceiros e colaboradores - buscando um atendimento de excelência;  

- Responsabilidade - somos responsáveis pela preservação e segurança 

do patrimônio humano, material e cultural deste Centro; pela boa gestão desse 

patrimônio; e pelo cumprimento de leis e normas internas, conforme as 

determinações em vigor, incluindo os princípios expressos neste Código de ética;  

- Valorização do Colaborador - o colaborador, figura central da 

organização, será valorizado pela sua qualificação, competência e desempenho, 

reconhecido sempre pelo seu mérito, pela disciplina, pela perseverança e pela 

capacidade de relacionamento e estimulado a atualizar-se e aumentar seu 

conhecimento continuamente;  

- Profissionalismo - as relações entre os colaboradores da OMC devem 

ser conduzidas de forma atenciosa e respeitosa e absolutamente desvinculada de 

qualquer preconceito, cultivando dessa forma um ambiente saudável, onde todos 

manifestem total comprometimento em manter o padrão profissional praticado;  

- Criatividade - a criatividade, fundamento da prática científica e da 

inovação, será estimulada continuamente, como o recurso preferencial de Pesquisa 
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e Desenvolvimento (P&D), para resolver os problemas de pesquisa e os impasses 

que surjam entre o exercício dessa atividade e as visões e o bem-estar da 

sociedade; e 

- Rigor Científico - as ações de P&D pautar-se-ão pela exatidão e 

precisão nos procedimentos do método científico e por extremado zelo no 

processamento, na armazenagem e na distribuição de dados e evidências 

científicas, sem tolerância para qualquer distorção ou viés.  

 
4.1.3 - A Marinha e a Gestão do Conhecimento 
 

A Marinha brasileira é uma instituição permanente e regular, pertencente 

à administração pública direta, que tem como alicerce estruturante os princípios da 

hierarquia e da disciplina (HONORATO, 2014). Suas Organizações Militares (OM) 

devem ser conduzidas com base na coordenação de atividades de servidores civis e 

militares e na alocação de recursos organizacionais, a fim de alcançarem os 

objetivos estabelecidos de uma forma eficiente e eficaz (BRASIL, 2013). Porém, 

diante dos recorrentes ‘desembarques’ e aposentadorias de pessoal, em que se 

constata considerável perda de ‘know how’ e capital intelectual, pelo fato de muitas 

informações, conhecimentos críticos, detalhes e processos de trabalho ainda 

estarem guardados na mente dessas pessoas (BRITO et al., 2012), torna-se cada 

vez mais perceptível o reconhecimento da importância da GC pela MB no sentido de 

tentar minimizar os impactos de tais perdas, como se observa na nota publicada no 

Boletim de Ordens e Notícias, mais conhecido como Bono, nº 188, de 14  de março 

de 2016, a saber: 

 
“Gestão do Conhecimento - no desenvolvimento da civilização humana, 
constatamos que o conhecimento vem sendo caracterizado como um bem 
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de valor estratégico; sobretudo, na atualidade, quando passa a denominar o 
período em que vivemos: a Era do Conhecimento. 
No entanto, na medida em que o conhecimento se expande, a sua 
disponibilidade e aplicação exigem adequada gestão, à semelhança dos 
outros valores existentes em uma organização. Desse modo, é mandatória 
uma gestão específica para esse valor, que inclua um elenco de processos 
destinados à criação, documentação, disseminação, aprimoramento e 
emprego (BRASIL, 2016, p. 1). 
 

No ambiente da Administração Naval brasileira, a GC é desenvolvida pelo 

Programa Netuno, que busca a institucionalização de boas práticas de gestão, a fim 

de proporcionem melhoria contínua dos processos inerentes às atividades das OM 

(HONORATO, 2014). 

O Programa Netuno foi elaborado com base no Programa GesPública, 

estabelecido no âmbito do Governo Federal, por meio do Decreto nº 5.378, de 23 de 

fevereiro de 2005 (BRASIL, 2005a). Trata-se de um “processo administrativo 

destinado a aprimorar a gestão das Organizações Militares (OM) e, 

consequentemente, proporcionar à Marinha do Brasil as melhores condições para 

estar pronta e adequada à estatura político-estratégica exigida pelo País” (BRASIL, 

2011).  

O Instrumento para Avaliação da Gestão Pública (IAGP) é um conjunto de 

orientações e critérios para avaliação da gestão, que tem por referência o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública (MEGP) e os conceitos e fundamentos preconizados 

pelo programa GesPública. Este instrumento é utilizado para avaliação das 

organizações que aderiram ao programa, como é o caso da MB, bem como para a 

avaliação dos Relatórios de Gestão das organizações que se candidatam ao Prêmio 

Nacional da Gestão Pública (BRASIL, 2011). 

A figura 10 representa graficamente o MEGP, indicando as relações entre 

os critérios, servindo, também, para explicitar os relacionamentos existentes entre os 



122 

 

blocos e entre os critérios, evidenciando o enfoque sistêmico do modelo de gestão 

(BRASIL, 2011). 

Figura 10 - Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 

Fonte: Brasil (2011, p. 4-4). 
 
 

- Liderança - analisa os procedimentos, critérios e métodos utilizados pela 

administração da OM (Comandante, Imediato e Chefes de Departamento) na 

tomada, comunicação e condução das principais decisões em todos os níveis da 

organização;  

- Estratégia e Planos - examina o processo de formulação das estratégias 

administrativas, os desdobramentos em planos de ação e o sistema de medição 

adotado para acompanhamento da evolução de suas implementações; 

- Cidadãos - examina como a organização, no cumprimento das suas competências 

institucionais, identifica os usuários dos seus serviços e produtos, conhece suas 
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necessidades e avalia a sua capacidade de atendê-las, antecipando-se a elas. 

Aborda também como ocorre a divulgação de seus serviços, produtos e ações para 

fortalecer sua imagem institucional e como a organização estreita o relacionamento 

com seus usuários, medindo a sua satisfação e implementando e promovendo 

ações de melhoria; 

- Sociedade - examina como a organização aborda suas responsabilidades perante 

a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, serviços 

e produtos e como estimula a cidadania. Examina, também, como a organização 

atua em relação às políticas públicas do seu setor e como estimula o controle social 

de suas atividades pela Sociedade e o comportamento ético; 

- Informação e conhecimento - examina a gestão e a utilização das informações, a 

partir dos métodos e ferramentas aplicados para identificá-las, de forma a torná-las 

disponíveis e utilizá-las dentro da OM; 

- Pessoas - avalia as condições existentes no ambiente de trabalho e a capacitação 

e desenvolvimento da força de trabalho, buscando verificar se propiciam a melhoria 

do desempenho, a participação, e o crescimento das pessoas e da OM. 

- Processos - examina a gestão dos processos principais e de apoio visando a 

operação eficaz e eficiente dos mesmos e a melhoria contínua; e 

- Resultados - avalia a evolução do desempenho da organização em todos os 

critérios anteriores, fazendo uso de informações comparativas de outras 

organizações semelhantes e a evolução dos indicadores da própria OM. 

Entre os seus oito critérios de autoavaliação, elencados acima, existe o 

da Gestão do Conhecimento e Informações, ao qual é atribuído maior peso, 

sobretudo por abranger, mesmo que indiretamente, os demais.   
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(...) há uma relação bastante importante entre o critério Informação e 
Conhecimento e todos os demais, porque as informações e o conhecimento 
são a matéria-prima de todas as práticas contempladas naqueles critérios, 
fomentando a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento, 
facilitando a implementação integrada e harmônica das soluções e 
providências sob a responsabilidade da OM (BRASIL, 2011, p. 4). 
 
 

Entretanto, independentemente de relatórios e do reconhecimento da 

Marinha acerca da relevância da GC, este estudo tem por objetivo analisar se, de 

fato, existem e quais são as práticas efetivamente utilizadas no cotidiano de uma 

ICT. Segundo alguns autores, organizações altamente hierarquizada, como as 

militares, por exemplo, podem trazer em sua cultura, de forma bastante arraigada, 

influências que interfiram negativamente na GC. Rocha Neto e Salinas (2011), ao 

investigarem a ambiência para inserção de processos sistemáticos de GC no 7º 

Distrito Naval (DN), constataram que pouco se tem produzido nas organizações 

públicas hierarquizadas com gestão verticalizada, como as Forças Armadas. Esses 

autores, ao acrescentarem que a GC resulta na acomodação e perda de senso de 

urgência, no que tange à capacitação e criação do conhecimento, citam, ainda, 

algumas limitações constatadas em suas pesquisas: i - a rigidez da hierarquia como 

impedimento; ii - atividades de rotina que dificultam os processos de GC; iii - falta de 

boa vontade por parte das pessoas em compartilhar seus conhecimentos e 

competências; iv - hierarquia e cultura engessada; v - grande quantidade de militares 

temporários (militares da reserva e recrutas); vi - falta de tempo para realizar 

atividades de instrução em detrimento das demais atividades; e vii - dificuldades 

inerentes à carreira militar, como eventos, cerimônias e atividades extra-MB. 
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4.2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.2.1 - Conhecimento Prévio e Relevância da GC na ICT 

 

Esta parte da pesquisa teve como objetivo verificar o conhecimento prévio 

dos entrevistados sobre GC e sua relevância, se já tinham ouvido falar sobre o tema 

na própria ICT ou fora dela e de que forma. 

Todos os entrevistados, ao serem indagados se já tinham ouvido falar 

sobre gestão do conhecimento na ICT, responderam afirmativamente, porém, a 

maioria de maneira superficial. 

Em seguida, foram questionados sobre a forma ou circunstância em que 

tinham ouvido falar sobre a gestão do conhecimento. 

E5 relatou que já teria ouvido falar sobre GC em reuniões do Conselho de 

Gestão, as quais ocorrem mensalmente na ICT, com a presença do vice-diretor, 

chefes de departamento, gestores, relatores e secretário, com o objetivo de analisar 

documentos atinentes a prestações de contas referentes ao mês anterior e discutir 

assuntos diversos sobre gestão.  

 
Através da OMC-06 [Assessoria de Gestão Contemporânea] principalmente, 
nas reuniões do Conselho de Gestão, em que eles falam sobre Gestão do 
Conhecimento, e através dos relatórios também. (E5) 
 
É, esse tópico dentro da OM é relativamente recente, isso porque fui eu que 
levantei esse assunto aqui, ainda na época do Almirante Gonçalves. Numa 
apresentação no Conselho de Gestão em relação à evasão de pessoal, 
perda de pessoal, em relação à aposentadoria e transferência para reserva. 
Eu apresentei esse nosso problema e falei que a gente não tinha 
ferramentas que minimizassem essa nossa perda. Apresentei a questão da 
gestão do conhecimento. (E9) 

 

E2 afirmou ter ouvido falar que a ICT estava pretendendo fazer um GT 

[Grupo de Trabalho], com o intuito de estudar o assunto. 
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E6 relatou sobre a preocupação da ICT em registrar atividades realizadas 

na área de gerenciamento de projetos. 

Outros informaram que já tinham ouvido falar, porém de forma bastante 

superficial, em conversas com colegas de trabalho e sobre a iniciativa de um 

servidor da OMC-30 [Departamento de Apoio Tecnológico]. De qualquer forma, 

mostraram desconhecimento sobre a implementação de práticas ou ações voltadas 

para a GC. 

 
Já ouvi sim, mas não efetivamente. Não é algo que a gente tenha 
implementado. Falam, assim, da importância da gestão do conhecimento, 
se preocupam com a gestão do conhecimento, mas efetivamente o que se 
faz nos projetos é registrar as informações, os códigos, [para] não se perder 
ali. (E6) 
 
Das pessoas, dos funcionários, das discussões, eu mesma, da parte da 
área de conhecimento. Como eu trabalhei com data mining, então eu sei a 
importância da gestão do conhecimento. (E11) 
 
Já ouvi falar na iniciativa da OMC-30 [Departamento de Apoio Tecnológico], 
pelo servidor civil Michel, há cerca de 3 anos. Foi apresentada à direção, 
mas até então, nada foi feito. (E12) 

 

Quanto à percepção dos entrevistados em relação à relevância da GC 

para a ICT, a maioria respondeu que existe essa percepção, alguns não souberam 

explicar e outros informaram que existe mais especificamente por parte de algumas 

pessoas e setores, de forma isolada, e não da organização como um todo. 

 
Não. Não consigo observar isso. Hoje, a organização está muito mais 
preocupada com a área técnica e cada um [em] se capacitar mais, a fim de 
melhorar o desempenho individual e, claro, da divisão e da OM como um 
todo. Mas a gestão do conhecimento, a multiplicação desse conhecimento, 
eu acho que a instituição ainda não pensa nisso. (E2) 
 
Sim, pelo pessoal da OMC-06, na parte de gestão contemporânea, eu já 
ouvi diversas vezes eles falarem sobre esse assunto nas reuniões do 
conselho. Eu participo mensalmente das reuniões. Agora, eu acho que está 
muito setorizada só na área da OMC-06. Não sei se a Direção e a Vice-
Direção têm a mesma visão compartilhada. (E5) 
 
Não, não vejo como uma preocupação institucional. Pode até ser que seja, 
mas eu não percebo. [...] Eu senti isso no João porque houve essa 
preocupação de patentear, registrar... É quando houve várias visitas, a ideia 
de banners que foram feitos, talvez, em conjunto com a direção da OM, pra 
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fazer com que uma visita, ao chegar à OMC, percebesse que cada setor 
tinha um conhecimento e compartilhamento. (E8) 
 
 

Em seguida, questionou-se qual era a opinião pessoal dos entrevistados 

sobre a importância da GC para aquela ICT e todos se posicionaram como algo 

importante. Vários foram os argumentos: melhorar a produtividade; a importância do 

conhecimento para a ICT, que tanto investe em seu pessoal; melhorar a retenção e 

a transferência do conhecimento na ICT, levando-se em consideração a rotatividade 

de militares e o inevitável desligamento de todos, algum dia. 

 
Eu acho necessário porque há aqui um conhecimento estabelecido que, se 
for mais bem gerido, acredito que a gente vai conseguir melhorar o índice 
de produtividade. É que, no momento, ele está muito espalhado e 
concentrado em áreas isoladas. Está disperso e isolado. (E1) 
 
Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, antes da capacitação, da 
especialização do militar ou do servidor civil, tinha que [...] dar mais atenção 
a essa área da gestão do conhecimento, uma vez que, o militar, em 
especial, ele é rotativo na OM. Então, ele vem, passa um determinado 
tempo na OM, tem um conhecimento e vai embora, sem ter essa 
preocupação de registrar seu conhecimento tácito, ou seja, aquilo que está 
na [sua] cabeça, o que ele aprendeu diante de dificuldades, porque a gente 
é assim. Só diante das dificuldades que a gente aprende muita coisa. Então, 
tudo isso é conhecimento tácito. A pessoa vai embora e esse conhecimento 
vai com ela. O que chega, não tem conhecimento de nada disso, vai sofrer, 
vai ser penalizado até ter esse conhecimento e daqui a pouco essa pessoa 
vai embora. (E2) 
 
Eu concordo e acredito que é imprescindível que a gente tenha uma forma 
melhor de gestão do conhecimento. Uma ICT, onde o conhecimento é um 
dos nossos maiores ativos e porque a gente dispõe das pessoas por um 
tempo limitado. Faz-se um investimento muito alto nelas pra não reter esse 
conhecimento. (E3) 
 
Acho muito importante. Estou aqui há 2 anos e 2 dois meses, já estou indo 
para uma outra OM. Então, faz parte da nossa carreira essa questão da 
temporalidade, por isso é muito importante ter registrado porque a 
rotatividade é alta entre os gerentes. (E5) 
 
Eu acho que o conhecimento, e o que eu entendo mais também pelas 
experiências, é muito importante de ser passado e registrado. A gente 
percebe que, por vezes, temos pessoas que se tornam indispensáveis 
porque elas retêm todo o conhecimento. Há pessoas que têm o interesse 
que isso aconteça, até porque [...] ela vale muito mais. (E6) 
 
Eu acho isso importante pra OM como Ciência e Tecnologia, porque ela 
divulga o bom nome da OM e também gera a expectativa de produção de 
serviços, de bens e de estímulo para que haja investimento na OM. (E8) 
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E9 ressalta sua preocupação com o futuro da OM diante da perda do 

capital intelectual existente hoje, com a saída de oficiais, seja por requisitos de 

carreira ou por transferências para a reserva remunerada, e as aposentadorias de 

servidores civis. 

 
Com certeza, até porque fui eu que levantei esse problema na organização. 
Só para se ter uma ideia, nós temos uma perda muito grande de oficiais, 
não só pela transferência, mas também pelos requisitos de carreira. E o 
nosso pessoal civil também está envelhecido como em todo serviço público. 
Só para se ter uma ideia, em 2020, nós vamos ter apenas 17 servidores 
civis aqui na OMC, bem, que não tenham cruzado o tempo. É que, 
necessariamente, cruzar o tempo, não quer dizer que o cara vá para casa. 
Que não tenha cruzado o tempo desses 17, dez desse último concurso que 
foi feito em 2010. Então, o grosso desse conhecimento vai ser perdido. (E9) 
 

 

E11 também confirma a importância da GC, mas alerta para a 

necessidade da adesão de toda Marinha, no sentido de buscar integrar as 

informações e o conhecimento existente nas OM. 

 
Eu acho a gestão do conhecimento importante, mas tem que ter uma... A 
direção tem que realmente se dedicar, ver a importância, isso a nível 
institucional. Então, como eu trabalho na Marinha... Quando você fala 
Marinha, você fala em diversas organizações militares, onde cada uma tem 
o domínio de determinado tipo de conhecimento e seria importante a 
integração de todo esse tipo de informação. (E11) 

 

Ao indagar sobre o posicionamento da alta direção acerca do assunto, 

alguns relataram sobre a criação de um Grupo de Trabalho (GT), em 2013, a pedido 

de um antigo diretor, com o objetivo de discutir sobre o tema, o que denota alguma 

percepção da importância do tema, pelo menos, para parte da organização e para a 

alta direção.  

 
[...] ele [antigo diretor da ICT] pediu para que fosse criado um Grupo de 
Trabalho no final de 2013, para discutir essa questão da gestão do 
conhecimento dentro da OMC. Esse GT [Grupo de Trabalho] foi criado em 
setembro de 2013, já na época da gestão do Almirante Carlos, e nós 
tivemos quatro meses para apresentar o trabalho final. Foi apresentado, 
mas isso ainda está em discussão aqui na OM. O Almirante Carlos saiu, o 
Almirante Marinho [atual diretor] tomou conhecimento desse trabalho, se 
interessou, mas como ele está recente aqui na instituição, ainda está vendo 
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a melhor forma de tentar implementá-lo dentro da OM. Vamos dizer que 
começou praticamente em 2013 essa discussão.  (E9) 
 
Eu fiz parte de um grupo de trabalho, há mais ou menos dois anos. Foram 
quatro componentes, eu era um deles. Teve como resultado desse grupo de 
trabalho um relatório, que ainda não foi aprovado pela direção, mas que tem 
sido até consultado por alguns e usado, parte desse relatório, em 
documentos que estão sendo produzidos pela própria OMC. Então, ainda 
que esteja em caráter informal, mas foi uma aplicação demandada 
oficialmente pela OMC. Esse grupo foi constituído por portaria. Foi assim 
que eu tomei conhecimento, me aprofundei um pouco mais por ser membro 
desse grupo. (E10) 

 

 

Entretanto, o fato do referido relatório não ter sido aprovado até hoje, 

demonstra que o nível de importância varia de acordo com a alta direção da OMC, 

que é temporária, uma característica comum a todas as organizações militares. Essa 

mudança de integrantes da alta direção explica o fato de que, mesmo após a criação 

de um GT, há quase três anos, e a conclusão do estudo, por meio de um relatório, 

nenhuma ação sugerida ainda tenha sido implementada. Verificou-se, ainda, que 

nem todos os entrevistados tinham ciência desse estudo, devido à falta ou pouca 

divulgação sobre o assunto dentro da ICT.  

Diante dessa realidade, foi questionado se havia alguma percepção da 

atual direção sobre a relevância da GC. E3 me respondeu que é intenção do novo 

diretor implementar a GC na ICT. Alguns confirmaram a existência de tal 

preocupação, embora ainda se mostre incipiente, insuficiente para que haja 

iniciativas voltadas para implementação de uma estrutura formal. Desta forma, 

conclui-se que o tema ainda não faz parte de suas prioridades estratégicas. 

 
 [...] o Almirante Marinho [atual diretor] tomou conhecimento desse trabalho, 
se interessou, mas como ele está recente aqui na instituição, ainda está 
vendo a melhor forma de tentar implementá-la dentro da OM. Vamos dizer 
que começou praticamente em 2013 aqui essa discussão. A administração 
atual já me falou várias vezes, o Almirante Marinho, da importância dessa 
gestão do conhecimento organizacional.  
 (E9). 
 
Atualmente, o diretor passou a mencionar que vai implantar a gestão do 
conhecimento na OM. Esse novo diretor. Pra 2016 (E12), 
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4.2.2 - Como se caracteriza a GC na ICT   

 

E10 explicou como se caracteriza a GC dentro da ICT, ou seja, com a 

existência de ‘traços’ pulverizados, ou seja, práticas que, melhor gerenciadas, 

poderiam contribuir bastante para uma gestão eficiente e eficaz do conhecimento 

existente na ICT.  

E9 e E10 aproveitaram para mencionar a ideia de criar um Núcleo de 

Gestão do Conhecimento, como uma estrutura formal, sugerida no relatório do GT. 

 
Formal, não. Inclusive, esse GT fala na criação de um núcleo de gestão do 
conhecimento dentro daqueles pilares, dentro do estudo teórico, e que nós 
trabalhamos aqui com quatro grandes áreas, que seriam: gestão por 
competências; a gestão do capital intelectual; aprendizagem organizacional; 
e a inteligência competitiva. Foram as quatro grandes áreas que nós 
dividimos para montar um processo. (E9) 
 
Na verdade, na OMC, há traços de gestão do conhecimento, que estão 
pulverizados, melhor dizendo, está fragmentada aqui na organização, com 
traços na OMC-10 [Departamento de Administração], especificamente no 
RH, na OMC-13 [Divisão de Recursos Humanos], na Capacitação, que hoje 
está na OMC-30 [Departamento de Apoio Tecnológico], tem alguma coisa, 
ainda que não satisfatória, na própria OMC-24 [Divisão de Planejamento e 
Controle de Projetos], quando a gente pede que, ao final de cada relatório, 
no relatório de encerramento, conste ali pareceres dos gerentes. [...] 
existem traços de gestão do conhecimento na organização, mas ainda em 
caráter não institucionalizado, não estruturado. E a proposta desse grupo de 
trabalho é iniciar um Núcleo de Gestão do Conhecimento, que utilizaria um  
portal da gestão do conhecimento para implementar essas práticas e 
congregá-las de modo a serem aproveitadas organizacionalmente. (E10) 

 

 
Buscando compreender melhor como se caracteriza a GC na ICT, foi 

perguntado sobre a existência de algum monitoramento desses tais ‘traços’ ou 

práticas. A maioria respondeu que desconhecia qualquer forma de monitoramento. 

E11 informou sobre a existência de alguns indicadores, mas que não estão 

diretamente associados a práticas de GC. 

Dentre os indicadores utilizados pela OMC, os que mais se aproximam da 

GC são: 
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- Atualização em Conclaves (IAC), que tem por objetivo mensurar o 

número de pessoas atualizadas, por meio de participação em conclaves e 

congressos, indicados pela OM, em relação aos programados para o referido ano. A 

programação de conclaves e intercâmbios é feita anualmente, sempre para o ano 

seguinte, e autorizada pelo Estado-Maior da Armada (EMA), por meio de portaria, 

conforme preconizado no EMA-120 (BRASIL, 2009), da MB; 

- Treinamento Técnico do PATE (ITTPATE), refere-se ao número de 

treinamentos técnicos realizados, dentre os eventos planejados para o ano, de 

acordo com o Programa Anual de Treinamento Técnico (PATE) da OM; 

- Adestramento do PAD (IAPAD), que mede o nível de adestramento do 

corpo técnico da OMC, quanto ao número de adestramentos realizados, dentre os 

eventos programados para o ano, de acordo com o Programa Anual de 

Adestramento (PAD) da OM;  

- Capacitação (ICAP), que tem como propósito quantificar o nível de 

capacitação do corpo técnico da OMC, por meio da junção das notas anuais obtidas 

em conclaves, adestramentos e treinamentos técnicos; e 

- Disseminação Tecnológica (IDT), que busca avaliar o índice de 

disseminação tecnológica, apresentada por oficiais e servidores civis de nível 

superior, por intermédio de apresentações de trabalhos científicos, como artigos 

publicados em conclaves e em periódicos, e palestras proferidas para público extra 

OMC. 

E10 confirmou a inexistência de indicadores diretamente relacionados à 

GC, mas informou que há intenção de incluir no planejamento estratégico (PE) da 

ICT. Na ocasião, o PE estava sendo analisado pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM). Isso significa que, embora a GC não 
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faça parte das prioridades estratégicas da OMC, percebe-se que já existe alguma 

preocupação com o alinhamento organizacional e a estratégia de conhecimento. 

 
Hoje não existe, mas no planejamento estratégico, que nós atualizamos 
agora, de 2016 até 2020, inclusive tem metas de gestão do conhecimento, 
de implementação, e alguns indicadores a respeito disso. No nosso 
planejamento estratégico já vem alguma coisa. Comandante Nícolas se 
preocupou com isso. (E10) 

 

 
4.2.3 - Formas de Retenção do Conhecimento 

 

Ao se questionar sobre a existência de ações ou mecanismos na ICT que 

poderiam ajudar a registrar o conhecimento adquirido durante e após a execução 

das atividades, verificou-se a existência de alguns, utilizados para registro de 

informações gerenciais. 

 
A gente tem o Redmine [Software livre. Atua como ferramenta colaborativa 
de gerenciamento de projetos].  A gente coloca tudo o que se faz lá. Tem o 
SVN [Apache Subversion], onde ficam os códigos e o histórico. Existem os 
relatórios de desempenho, onde a gente vai gravando as experiências. 
Inclusive. Os relatórios de desempenho são muito importantes, acho, para a 
Gestão do Conhecimento. [...] Ele é trimestral. Neles são narrados 
principalmente os pontos positivos e negativos e as experiências colhidas 
no projeto. O problema é que isso vai para o encarregado de divisão, para o 
chefe do departamento e fica ali. Ele não é divulgado para os outros 
projetos, entendeu? Então a gente faz aqui o relatório de desempenho, e eu 
vejo o que a nossa equipe aprendeu, mas eu não sei o que as outras 
equipes aprenderam. (E1) 

 
É registrado nessa ferramenta, no SAPA [Sistema de Acompanhamento 
de Projetos e Atividades]. Além disso, tem o relatório de desempenho 
trimestral, que está longe de ser uma ferramenta de gestão do 
conhecimento ou algo que sirva de insumo pra gestão do conhecimento. 
(E2) 
 
Como eu disse, a gente tem alguns vieses, como o SAPA, que é um 
repositório de relatórios; tem algumas informações, mas elas têm que ser, 
assim, garimpadas. Não estão de pronto uso, de fácil acesso. Então, ela 
pode ser mais bem trabalhada. (E10) 

 

Observou-se, também, a disponibilidade de informações e documentos, 

dentro da OMC, como Normas e Procedimentos, que auxiliam na execução das 
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atividades, o que é importante, sobretudo para aqueles que estão ingressando na 

ICT e ainda não conhecem as normas e, até mesmo, as atividades para as quais 

são designados. 

 
Tem o próprio SAPA [Sistema de Acompanhamento de Projetos e 
Atividades], há o SisCoFinP [Sistema de Controle Financeiro de Projetos], 
há o SIG-ICT [Sistema de Informações Gerenciais das Instituições de 
Ciência e Tecnologia], o próprio SIGDEM [Sistema de Gerência de 
Documentos Eletrônicos da Marinha]. [A gente consegue...] A biblioteca era 
uma fonte muito grande, e é uma fonte muito boa. Está sem bibliotecário 
agora, mas eu visitei, doei livros. [...] Todo processo de execução está na 
intranet da OMC. É o pessoal do ADQS [Apoio ao Desenvolvimento e 
Qualidade de Software] que fazia, mas no momento está parado. Mas era 
muito bom. Eu, quando cheguei aqui, abri a página e estudei ali. Esse é o 
processo da OMC. (E1) 
 
Sim. Existem procedimentos e, no caso da Divisão de Pesquisa 
Operacional, há um facilitador. Nós adestramos, demos um conhecimento 
muito específico para o nosso gerente administrativo, que [é] o suboficial 
Murilo, no sentido de contribuir para o gerenciamento administrativo dos 
projetos para que o gerente pesquisador possa dedicar-se integralmente à 
pesquisa e desenvolvimento, à entrega no prazo dos produtos. Então, esse 
facilitador na gerência, na consulta e no trato da administração do projeto 
contribui muito. (E4) 
 
Tem na parte da ADQS [Atividade de Desenvolvimento de Qualidade de 
Software], tem os fluxogramas para iniciar o projeto, quais são as etapas 
que tem que fazer. (E5) 
 
As Ordens Internas. [Não sei se...] E tem os procedimentos operacionais. 
Eu acho que atende para ver como é o funcionamento de algumas 
atividades aqui. (E9) 
 
Muito mais administrativa do que técnica. O aspecto técnico fica muito 
prejudicado, embora seja uma orientação eminentemente técnica, o aspecto 
técnico é pouco privilegiado. (E10) 
 
 

E8 concordou que os procedimentos ajudam bastante na execução das 

atividades, sobretudo administrativas, mas que ainda não são suficientes, 

principalmente para aquele que está iniciando na área de gerenciamento de 

projetos. Para preencher tal lacuna, o entrevistado sugere a adoção de um 

treinamento para todos que ingressam na ICT, na área de gerenciamento de 

projetos, que tem a ver com a atividade fim da organização. 
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Existe na intranet procedimentos para documentação. Então, por exemplo, 
eu vou iniciar um projeto; quais são os documentos necessários para iniciar 
um projeto? Eu vou confeccionar alguma parte. Existem lá padrões e 
modelos. Então, existe essa orientação. Não existe um treinamento, mas 
existe a orientação. Na parte técnica, isso que eu ia frisar. Por exemplo, um 
curso de gerência de projeto. Isso foi uma lacuna que eu enxerguei quando 
eu cheguei à OM. Algumas gerências careciam desse recurso. Então,  
foram dados alguns treinamentos, mas muito superficiais, de gerência de 
projetos em si. Isso é importante. Por quê? Porque, mais cedo ou mais 
tarde, você acaba sendo gerente de algum projeto e a preocupação não é 
só financeira e burocrática, é muito mais da estratégia, do contato com o 
cliente, de como você proceder com os atritos que sofrem em relação ao 
objeto que está sendo tratado, como também os custos, o orçamento, os 
prazos. Então, essa gerência, é importante ter uma orientação institucional, 
ou seja, vestir a camisa da OM. Como é que eu devo proceder, sendo OMC 
lá fora? (E8) 
 
 

Entretanto, foi possível constatar que tais ferramentas não são 

utilizadas com o intuito de servir de fonte de conhecimento para outras pessoas. 

O SAPA, por exemplo, é utilizado obrigatoriamente por gerentes, ajudantes e 

integrantes de equipes de projetos, simplesmente para manter um histórico, 

controlar cronogramas e resguardar-se de quaisquer eventualidades, como não 

cumprimento de algum item firmado no Termo de Compromisso (TC), uma 

espécie de contrato assinado pelas partes (OMC como contratada e contratante). 

A maioria dos entrevistados não demonstrou aderir a uma cultura preocupada 

com a retenção de conhecimento, orientada para a transferência de suas 

experiências, para a possibilidade de outras pessoas lerem e se aprimorarem a 

partir de tais registros. 

 
E nessa ferramenta, o SAPA, os gerentes de projeto estão muito mais 
preocupados em registrar tudo que ocorre em âmbito gerencial para que, 
um dia, se “pegar”: Ôpa, eu estou respaldado!. Isso aqui eu informei ao 
cliente! Ou seja, a preocupação dele é muito maior em se respaldar do que 
contribuir, do que gerar insumo pra uma base de gestão do conhecimento. 
(E2) 
 
Mas com relação aos projetos em si, o conhecimento adquirido nos 
projetos, eu não conheço nenhum mecanismo. [...] Tudo é registrado com o 
enfoque de gerenciamento de projeto, mas não especificamente com 
relação ao conhecimento, retenção de conhecimento, obtenção e difusão do 
conhecimento.  É mais para monitorar o andamento do projeto. (E3) 

 



135 

 

É, existem alguns procedimentos operacionais para você fazer algumas 
atividades, mas não levando em consideração as experiências 
anteriores. (E7) 
 

Tal preocupação também não foi verificada na confecção dos relatórios de 

desempenho, feitos trimestralmente, e de encerramento, no final de cada projeto, 

pelos gerentes. 

 
É feito o relatório de encerramento, as informações digitais são guardadas, 
são feitos backups pelo setor responsável, mas no futuro, para se 
reaproveitar, eu não vejo isso acontecer. (E7) 

 

A pesquisadora quis saber também se a retenção interfere no 

compartilhamento e na transferência do conhecimento na ICT.  

 
As informações não são liberadas para qualquer um ver. Caso haja 
necessidade. É o que eu falei. O projeto é reativado, aí a área na rede do 
projeto antigo é liberada pelo pessoal da informática. De repente, a 
documentação que não está disponível vai ser liberada para aquela pessoa. 
Isso se houver interesse em consultar, o que já aconteceu. (E7) 
 
É... eu acredito que exista uma classificação. Então, pelos sistemas em que 
não haja restrição, o acesso é franqueado aos funcionários da OM, mas 
para sistemas restritos, existe um acesso permitido apenas a quem tem um 
grau de segurança apropriada. [...] Eu já tive acesso a alguns documentos 
de outros projetos. Eu não verifiquei toda a gama de projetos, mas eu 
comecei a ver que, como eles são públicos, ou seja, não está cifrado, e o 
documento está disponível como anexo, eu acredito que eu possa acessar. 
Não sei se todos, mas a maioria dos documentos eu acesso. Então, eu 
posso ver o prazo, eu posso ver um TC [Termo de Compromisso], eu posso 
ver alguns documentos ali, como foi o andamento, a entrega, o histórico. 
Então, eu acredito que, pelo SAPA, não há nenhuma restrição. (E8) 
 
Olha só, se existe em relação a projetos. Você tem o SAPA [Sistema de 
Acompanhamento de Projetos e Atividades], que é um sistema 
administrativo em que você vê todos os projetos que estão em andamento, 
em execução na OMC. Quer dizer, estão disponíveis nesse sistema, quem 
quiser ver, o sistema está disponível. (E9) 
 
 

A pesquisadora verificou que é possível ter acesso aos documentos de 

outros projetos, ainda que isso dependa de autorização, como nos casos de projetos 

com maior grau de sigilo ou já encerrados. A interferência concentra-se mais na falta 

de um tratamento adequado das informações, como no caso das lições aprendidas, 
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por exemplo, no sentido de criar uma forma ou um mecanismo de divulgação. De 

acordo com os relatos dos entrevistados, o que ocorre é que cada gerente faz o seu 

relatório, como cumprimento de uma determinação e uma forma de se resguardar; o 

documento tramita por setores responsáveis pela análise do mesmo e é arquivado 

no SAPA. Em geral, cada equipe se concentre somente em seus documentos, o que 

dificulta possível aprendizado com as demais. É muito comum uma equipe ou um 

profissional não conhecer o trabalho que os outros estão desenvolvendo, o que leva 

a dificuldades e retrabalhos desnecessários. 

 
A gente faz o relatório, depois incentiva-se que sejam divulgados os muitos 
conhecimentos obtidos nas palestras, aqui na OM, mas na prática, não 
existe muita motivação, costume das pessoas em assistirem a essas 
palestras. Existe um mecanismo, mas eu acredito que não esteja sendo 
eficaz. (E3) 
 
Sim, existe um filtro. A OMC, como é multidisciplinar, tem certa 
estanqueidade entre setores e muitas vezes entre projetos. (E4) 
 
Bom, eu faço o relatório, passa pelo encarregado de divisão. Agora, o que 
eu vejo é o seguinte: os relatórios de encerramento estão divulgados no 
SAPA, mas, por exemplo, a dificuldade [por] que estou passando, como é 
que eu vou descobrir que também é dificuldade em outro projeto? Não tem 
isso. (E6) 

 
Não, eu diria que aquilo não tem nem assim um tratamento, ainda que fosse 
tendencioso, nem isso existe. Fica ali, nasce ali e morre ali. Não tem uma 
disseminação. (E10) 
 
 
 

4.2.4 - Transferência e Compartilhamento do Conhecimento  

 

Esta parte da pesquisa buscou levantar quais as ações e os mecanismos 

utilizados na ICT no sentido de promover a transferência e o compartilhamento do 

conhecimento.  

Em geral, a transferência ocorre de maneira informal e, na maior parte 

das vezes, dentro da própria equipe ou grupo de trabalho. Nas divisões com maior 

efetivo de pessoal, a integração interequipes é mais visível, sempre partindo de 
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iniciativas individuais de alguns encarregados ou gerentes, e facilitada pelo bom 

relacionamento entre as pessoas. 

 
Na minha divisão, eu acho que não é feita de forma formal. Não é feito 
formalmente, não existe um mecanismo predeterminado, não que eu 
conheça. Talvez até exista e eu não esteja cumprindo. Mas o que eu faço 
na minha divisão é, entre o pessoal da produção de desenvolvimento, eu 
tento sempre trocar eles de função para que tenham uma visão geral, à 
medida do possível, e para os militares da minha divisão, no caso só a 
tenente Liana e o cabo Fabrício, a gente tem feito on the job trainig. A gente 
se reúne no almoço, umas duas ou três vezes por semana e faz uma 
aulinha. A gente aprende alguma coisa ali em conjunto. (E3) 
 
[...] Existem assessores que trabalham mais no projeto. Então, por exemplo, 
eles têm uma dificuldade; então isso aí o Júnior sabe resolver. Pá! Então, 
isso, fulano sabe resolver. Pá! Entre eles há uma troca, porque eles já 
sabem. “Esse cara é bom nisso!” Então, eu sinto, por exemplo, é o 
Guilherme, de configuração, é o Alessandro de interface, é o Júnior de 
código.  (E6) 
 
Não tem um processo formal, entendeu? [...] Você pode dizer o seguinte. As 
pessoas novas, que fizeram concurso, foram colocadas como ajudantes de 
gerente. Isso é uma transferência de conhecimento? É. Acontece desta 
forma. Mas de um projeto para o outro... (E7) 
 
É muito informal. Surge uma necessidade, em conversa até de corredor e 
de cafezinho, até o conhecimento interpessoal de um com outro, pode 
calhar de estar propício a essa troca de experiência. E a pessoa: Ah, eu sei 
que ele tem essa função, ele já atuou nessa área e ir lá procurar. Mas não 
tem um canal formal. Não tem nada que formalize. Então, a precariedade é 
muito grande nesse aspecto. (E10) 
 
Só conversas informais. [...] Existe um relacionamento muito bom em todos 
os níveis, até no nível de execução; os desenvolvedores, as pessoas da 
área de geoprocessamento, as pessoas de infraestrutura. Eles 
compartilham muito. (E11) 
 
 

E8 e E9 mencionaram a prática de proferir palestras na organização como 

forma de transferência do conhecimento. 

 
A transferência do conhecimento ocorre quando há necessidade de você 
dar uma palestra no auditório, explicando uma determinada tecnologia. Eu, 
por exemplo, já tive oportunidade de falar sobre vulnerabilidade de 
sistemas, como fazer avaliação de segurança. Já houve palestras de 
criptografia, certificação digital. Então, isso passa para todos os outros 
membros que não vivem o dia a dia da segurança: como é o uso da 
certificação digital, [como] posso usar isso nos sistemas, na criptografia, a 
vulnerabilidade dos sistemas. Ou seja, eu fiz isso, houve divisões que 
deram palestras no auditório sobre suas atividades fim, ou seja, mesmo não 
vivendo a atividade que esta divisão tem, assistindo à palestra, eu tenho um 
insight da ferramenta ou do conhecimento que ela utiliza pra gerar os seus 
projetos. [...] Um exemplo, eu posso ter usado num projeto um determinado 
conhecimento. Eu não vou divulgar os dados desse projeto, mas eu posso 
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dar palestras e treinamentos para toda a OM a respeito da ferramenta que 
eu utilizei pra fazer produzir o conhecimento daquele projeto. (E8) 
 
A gente tem, vamos dizer, algumas áreas do conhecimento, com alguns 
responsáveis por elas aqui dentro do nosso programa de adestramento, que 
têm que desenvolver pelo menos duas apresentações tema durante o ano.  
Vou dar um exemplo: eu sou responsável pela área de propriedade 
intelectual e inovação. Então, dentro do programa de adestramento da 
OMC, eu tenho que fazer duas apresentações durante o ano relativas a 
esse tema. Não necessariamente eu. Eu posso trazer pessoas que tenham 
conhecimento dessa área e fazer as apresentações dentro da OMC. Estão, 
existe o nosso programa de adestramento. Existe o programa de 
adestramento técnico e de adestramento geral. No programa de 
adestramento técnico há algumas áreas do conhecimento, como 
propriedade intelectual, segurança da informação. [...] Transferência do 
conhecimento, hoje, aqui, é basicamente por meio dessas palestras, essas 
apresentações, que fazem as pessoas quando voltam do doutorado, do 
mestrado e, também, com esse nosso plano de adestramento, em que a 
gente tem que fazer essas apresentações. Não existe uma coisa formal, tipo 
uma mentoria, uma técnica assim mais específica, não existe aqui. Somente 
as pessoas mais antigas, se elas querem passar alguma coisa, fica muito a 
critério de cada um. (E9) 
 
 

Os entrevistados foram questionados sobre a forma de transferência do 

conhecimento em casos de movimentações ou desligamentos, principalmente para a 

pessoa que assumirá a nova função. 

 
Depende da situação. Às vezes, a pessoa tem que sair antes do outro 
chegar. Isso é da vida. Agora mesmo o Paulo está saindo, mas ele está 
tendo tempo de passar tudo para mim. Ele era o gerente do projeto. Vai ser 
desligado, acho que na semana que vem. [...] Todo tempo é sempre 
apertado. Não dá para medir, porque também tem a capacidade de 
absorção de cada um. Há um tempo razoável aí de, talvez, uma semana 
para passar. (E1) 
 
Geralmente, uma ou duas semanas no máximo. Aí a pessoa fica 
acompanhando, olha o SIGDEM [Sistema de Gerência de Documentos 
Eletrônicos da Marinha], que na parte administrativa é interessante porque 
tudo que ele já teve acesso, o novo pode consultar, e tem o SAPA. (E2) 
 
Geralmente é de forma rápida por conta da necessidade do serviço. Um 
desembarca e o outro assume a função. (E3) 
 
Depende da situação. Às vezes, a pessoa nem tem oportunidade de passar. 
Às vezes, a gente fala: Ah, recebi da gaveta. Porque o outro já 
desembarcou e quando o cara vai para a função preencher o buraco, 
aquela função já está desguarnecida. Não tem passagem nenhuma, só 
pelos documentos. Às vezes tem tempo de convivência, às vezes, não. 
Sabe que vai desembarcar, então, vou botar alguém já para ficar te 
acompanhando, durante dois meses, um mês. (E5) 
 
Depende. Se você tem a sorte de achar aquele que você vai substituir. Por 
exemplo, quando eu embarquei, o Comandante Tarso ainda estava aqui. Aí 
é essa questão. Você tem o aprendizado do projeto, tem aprendizado do 
processo, tem aprendizado de como é a gerência, o que é uma gerência de 
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projetos, que você nunca trabalhou. É um turbilhão de informações. [que a 
pessoa vai...] Você acaba ficando assim. Tem que ter uma pessoa de 
confiança na sua equipe. [...] Ou quando você é movimentado, muitas 
vezes, a pessoa já desembarcou e você não... Nunca aconteceu comigo, 
mas... (E6) 
 
Te vira, negão! É, porque normalmente quando a pessoa sai, você não tem 
um... Ah, vou passar isso. Normalmente, você tem dois ou três dias, quatro 
dias... (E7) 
 
Existe até um termo, uma expressão naval que “não existe função mal 
passada, existe função mal recebida”. Ou seja, quem está recebendo a 
função é que se encarregue de tentar absorver o máximo de informação 
que o seu antecessor está passando ou pode passar. Não existe uma 
preocupação de quem está deixando o cargo, seja por aposentadoria ou 
para outra condição. Eles estão muito mais preocupados com a sua vida 
futura do que em manter, em deixar um legado de conhecimento para a 
organização que ele está deixando. (E12) 

 

Em casos de perda de pessoal, decorrentes de movimentações, 

aposentadorias ou até falecimentos, a conhecida ‘passagem de função’ ocorre de 

forma variada. Em alguns casos, há algum tempo para apresentar as novas 

atividades ao substituto; em outros, há pouquíssimo tempo, cerca de dias; mas 

também é muito comum o militar ou servidor civil que irá assumir a nova função não 

chegar a conhecer seu antecessor. Tal situação é recorrente em organizações 

militares, haja vista que a maioria das movimentações se dá de forma 

extemporânea, o que não ocorre em casos de aposentadoria. Observa-se, portanto, 

que nos casos de movimentações, em geral, não há tempo suficiente para uma 

transferência razoável de conhecimento e experiências adquiridas na organização. 

Essa falta de planejamento gera uma perda de conhecimento que pode ser 

minimizada ou não por iniciativas individuais, tanto de quem sai, quanto de quem 

assume a função. 

O compartilhamento do conhecimento, na maioria das vezes, também 

ocorre informalmente, variando de equipe para equipe, de gerente para gerente, e 

de indivíduo para indivíduo. O compartilhamento dentro de cada equipe ocorre com 

maior facilidade, o que não se verifica tanto entre equipes distintas. 
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O que acontece muito é a troca interpessoal, [em que] a gente conversa. 
(E1) 
 
Muito incipiente, muito pouco. [...] Eu acho que isso é de cada equipe. Isso 
é uma coisa individual, [depende] da forma de cada gerente conduzir. [...] 
Eu procuro homogeneizar o conhecimento pra que não se criem nichos de 
conhecimento. E eu posso ter também flexibilidade com a minha equipe. [...] 
Interprojetos, praticamente eu não vejo. (E2) 
 
Não. Tem a retenção nos relatórios, mas compartilhamento com as outras 
equipes, não tem. Entre a equipe, sim. [...] A gente compartilha muita coisa 
por e-mail. Leitura. Tem um grupo de discussão também, que a gente faz 
parte, lá, no exterior. Eu me cadastrei logo que saí do mestrado e eles se 
cadastraram também. Então, a gente recebe informação. (E5) 

 

Ao serem questionados sobre a existência de formas de incentivo ao 

compartilhamento de conhecimento com outras organizações, clientes, 

fornecedores, universidades ou parceiros, verificou-se que alguns têm conhecimento 

de contatos estabelecidos entre a OMC com outras organizações, outras Marinhas, 

e outros não. Os contatos mais comuns ocorrem por meio de acordos de 

cooperação entre a MB e Marinhas de outros países, onde se busca o intercâmbio 

de conhecimento em diversas áreas. A OMC também coordena as atividades 

executadas no NucEscCTIMB/UFF (Núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e 

Inovação da Marinha do Brasil na Universidade Federal Fluminense), criado por 

meio de um acordo de cooperação entre a SecCTM e a UFF. Nele, alguns projetos 

já foram desenvolvidos com a contribuição de servidores civis e militares da OMC, e 

integrantes do corpo docente e discente da UFF.  

 
Tem essa troca. A gente sempre faz cursos, as pessoas se conhecem. 
Muita gente aqui dá aula. Então, vai e volta. O pessoal faz mestrado, 
doutorado. [...] A gente tem uma parceira com a UFF [Universidade Federal 
Fluminense]. Tem lá o Centro Tecnológico da Marinha, do qual a gente 
participa.  (E1) 
 
Bom, os mecanismos que existem são esses que a gente vê aqui no dia a 
dia. Somente o que eu tive contato, desde que eu cheguei, foram só esses 
contatos de alto nível, de alto escalão, que são Reuniões de Estados-
Maiores, em que se trocam informações com outras Marinhas. Com 
instituições, eu não cheguei a presenciar. Eu já escutei falar que no 
passado isso tenha ocorrido, mas não cheguei a presenciar. (E3) 
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A menos que o projeto utilize uma universidade como parceira, como existe. 
É, às vezes você faz um projeto em parceria com uma universidade. Aí, sim, 
acredito que se troquem informações. (E7) 
 
Não existe um compartilhamento. O que existe, para facilitar essa troca, é o 
acordo de cooperação que a SecCTM fez tanto com a UFF [Universidade 
Federal Fluminense] e com a UFRJ [Universidade Federal do Rio de 
Janeiro], com a COPPE [Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia]. Criando escritórios da Marinha dentro dessas 
universidades. [...] Então, essa forma aí a gente teve bons resultados na 
UFF, porque, na verdade, eu posso dizer que a gente, a OMC, é a 
responsável pelo núcleo, pela gerência do escritório na UFF. Esse Acordo 
de Cooperação está mudando agora para Protocolo de Intenções, mas eu 
não sei exatamente como é que vai funcionar esse Protocolo. Mas é uma 
forma interessante, até para você direcionar pesquisas e tudo, porque é 
uma dificuldade quando a gente manda alunos cursarem nas universidades, 
é que as universidades querem desenvolver pesquisas que sejam de 
interesse da Marinha. Com esse acordo, a gente não conseguiu ainda 
chegar. Já houve algumas vitórias junto à UFF, principalmente, mas não 
conseguimos definir isso claramente. [...] A gente tem, às vezes, 
intercâmbios no exterior. A gente já mandou pessoas para França. [...] 
Desenvolvemos coisas com a Petrobras, fizemos apresentações com a 
Petrobras. Já chegamos a ter visitas aqui da Odebrechet e também fizemos 
apresentações para eles. Também tivemos a visita da Polícia Federal. (E9) 
 
Existe uma troca, por exemplo, com outras organizações. A OMC trabalha 
com o IPqM [Instituto de Pesquisa da Marinha]. Algumas coisas foram 
trocadas com o IPqM. Nós temos uma ligação com as universidades, mas 
isso é mais a parte do escritório, não uma troca. Nós não tivemos nenhuma 
troca. Foram serviços. Não é uma troca de conhecimento. Quando a gente 
parte da troca do conhecimento, eu vejo isso como uma coisa da instituição, 
que tem mecanismo para compartilhamento do conhecimento. Você tem 
atividades voltadas para isso, você vê a garantia, o repositório de 
informação, onde você garante ali o acesso. Fora isso, é muito difícil ter 
entre instituições. É difícil ter isso na instituição. (E11) 
 

 

4.2.5 - Fatores Facilitadores e Inibidores da Retenção, Transferência e 

Compartilhamento do Conhecimento 

 

Foi questionado se os entrevistados conseguem detectar fatores, dentro 

da ICT, que facilitam o processo de retenção do conhecimento. E1 respondeu que a 

OMC dispõe de certa estrutura, o que facilita esse processo. Os demais fizeram 

sugestões que poderiam otimizá-lo. 

 
Existe uma infraestrutura. Como eu falei, tem o Redmine, tem o SVN, tem 
os relatórios trimestrais, tem o SAPA, tem o SisCoFinP [Sistema de Controle 
Financeiro de Projetos]. Tudo isso, de alguma forma, juntando, a gente vai 
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mantendo o conhecimento. A prova disso é que a OMC está aqui desde 75 
e ela vai caminhando. (E1) 
 
Processos de retenção do conhecimento se dariam pela gravação de 
palestras durante as apresentações no auditório ou em outras áreas, a 
aplicação de exercícios práticos do conhecimento. Nós não temos um 
ambiente adequado para isso. Mesas grandes em níveis distintos, com um 
quadro negro, com um projetor, com computadores para cada um, porque a 
maior parte do nosso trabalho é feito em computadores. Então, não existe 
essa preocupação, desde quando a OMC foi criada até hoje, e isso está 
levando a perdas sucessivas de conhecimento. Comandante Mendes, que 
está aqui há 30 anos, se refere a pesquisadores que eu fico com muita 
vontade de ter conhecido. Vejo que era um manancial de conhecimento e 
não há nenhum registro do conhecimento dessas pessoas. [...] Hoje, eu 
acredito que entrevistas, com registros em película, em filmes, seriam muito 
interessantes, nos mesmos moldes que estão os documentários da History 
Channel, da Discovery. Nós ficamos vidrados pela energia que aquela 
pessoa passa, nos fascina o conhecimento. (E4) 
 
Eu acho que, principalmente, um fator que seria essencial é tempo, ou ter 
uma pessoa dedicada pra isso, que é um profissional da área de gestão do 
conhecimento que fosse passando nos projetos. [...] Botar, de repente, um 
workshop, um espaço aberto pra isso. De repente, os mais antigos vão 
contar um pouco sobre as experiências deles e os mais modernos tirarem 
as dúvidas. (E5) 
 
 

E8 inicia sua resposta com uma sugestão. Na sua concepção, respeitar 

as normas, como procedimentos, facilita o processo de retenção. De fato, a OMC 

tem procedimentos operacionais que preconizam o registro de todo o histórico dos 

projetos, incluindo lições aprendidas, que devem ser apresentadas no relatório de 

encerramento, além de sistemas que ajudam a manter esse controle. 

Em seguida, E8 relatou, não um fator facilitador, mas inibidor do processo 

de retenção do conhecimento, que é a dificuldade ou resistência que as pessoas 

têm em registrar suas experiências. 

 
O principal dele é respeitar as normas de documentação, porque, quando 
você respeita as normas de documentação padrão, qualquer pessoa... Eu 
quero receber informação do sistema tal... Ele sabe que documentos ele 
precisa acessar pra ter aquela informação porque a OM tem uma norma, 
um padrão de documentação que todos seguem.                                           
[...] Diz uma velha prática que produzir um resultado é emocionante, 
documentá-lo é chato, impactante. Então, todas as equipes de 
desenvolvimento... Isso é uma prática comum em processamento de dados. 
É gostoso você desenvolver, testar e fazer o cliente feliz. Agora, documenta 
tudo isso. Ih, documentar... Nossa, aí, pronto!  Então, normas e padrões, 
templates são necessários, porém existe uma resistência natural da equipe 
de fazê-lo. Então, em regra geral, por questões de norma, a OM tem o 
SAPA e tem MPS-BR, tem o SVC, o controle de versões, que, de uma 
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maneira geral, obrigam o usuário a fazer alguma forma de documentação. 
Então, pode ser que haja setores que essa documentação não seja 
completa e harmônica, mas ela tem, então, sempre é possível recuperar. 
(E8) 

 

E2, E9, E12 sugerem uma mudança da cultura organizacional, mais 

voltada para o incentivo, não só à retenção, mas à transferência e ao 

compartilhamento. E2 sugere o elogio como forma de reconhecimento. Entretanto, 

E9 faz uma observação interessante, que é a possibilidade de perda de 

conhecimento ao compartilhá-lo com alguém, o que é um equívoco. Possivelmente, 

este seja o receio de muitos, o que acaba por inibir a transferência e o 

compartilhamento de conhecimento entre as pessoas.  

 
Dá trabalho, a gente tem outras tarefas em paralelo. Agora, a instituição 
tinha que pensar numa forma de motivar as pessoas a contribuírem. [...] A 
instituição tinha que pensar em uma forma de motivar as pessoas a fazerem 
isso. [...] Por exemplo, dinheiro aqui é difícil. Elogio seria uma boa, 
excelente alternativa. Dia de licença. Agora, elogio, acho que é o melhor 
deles. Uma nota em Plano do Dia. Isso, pra grande parte das pessoas, seria 
o melhor de todos. (E2) 
 
É uma questão de cultura. Tem que incentivar isso. De repente, tem que 
passar informações que isso é importante. [...] apesar de perder um pouco 
do conhecimento, ela vai se sentir produtiva dentro da organização, vendo 
que o conhecimento não vai ficar só com ela, vai ser transmitido. É você cria 
uma cultura dentro da organização que permita que as pessoas possam 
desenvolver isso da melhor forma.  Então, essa questão de comunidades de 
práticas, as pessoas conversando, trocando informações, isso vai saindo 
naturalmente, às vezes no cafezinho. (E9) 
 
Registrar é um posicionamento institucional. A partir do momento em que a 
instituição se posiciona, no início a coisa pode parecer de forma obrigatória, 
mas aquilo depois se traduz em “isto é assim”. (E12) 
 
 

Quanto a fatores facilitadores da transferência do conhecimento, E1 

respondeu que o fato da OMC ser uma organização pública, onde não há 

possibilidade de perda de emprego, como geralmente ocorre em empresas privadas, 

inexiste o fato das pessoas terem receio de transferir parte do seu conhecimento.  

 
Aqui na OMC eu não vejo isso, essa necessidade de reter. Até porque todo 
mundo tem o mesmo tipo de trabalho, é órgão público. Ninguém vai perder 
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o emprego. Então, eu não vejo isso. Agora, como eu já falei, a transmissão 
do conhecimento é no dia a dia, passo a passo. (E1) 
 
 

Mais uma vez o aculturamento e o incentivo da organização foram 

mencionados como sugestão para facilitar também a transferência do conhecimento. 

E3 acrescenta que esse aculturamento deve ter como alvo, não só o transmissor, 

mas também o receptor do conhecimento. O entrevistado acredita que não adianta 

motivar as pessoas a transferirem ou compartilharem suas experiências se não 

houver interessados em aprender. Essa doação não depende exclusivamente de 

incentivos da organização, mas, principalmente, da demonstração de interesse das 

pessoas em receber. 

 
Primeira coisa, criar a cultura para que isso ocorra. Eu acredito que a 
maioria das pessoas fica feliz em passar conhecimento. [...] O incentivo das 
duas partes, do receptor e de quem vai passar o conhecimento. [...] se 
houvesse um aculturamento e as pessoas se interessassem em obter 
aquelas informações que estão sendo passadas, eu acho que isso aí já 
ajudaria muito a melhorar a disseminação do conhecimento. (E3) 
 
 

Para alguns entrevistados, a transferência do conhecimento depende do 

fator humano, da boa vontade daquele que, um dia, iniciou sua carreira e enfrentou 

as mesmas dificuldades e que precisou contar com a ajuda de profissionais mais 

experientes. Isso gera uma consciência, uma generosidade capaz de transcender 

gerações, fazendo com que o profissional iniciante de hoje se torne o profissional 

sênior amanhã, disposto a ajudar aqueles que estiverem ingressando na profissão 

ou na organização. 

 
Acho que entender, lembrar, na verdade, que passou talvez a mesma 
dificuldade de quem está vindo. Ele teve essa dificuldade também e que 
alguém, de certa forma, o ajudou a galgar outros níveis e graus de 
conhecimento, que hoje permitem desempenhar a função dele 
satisfatoriamente. Então, é refletir um pouquinho sobre o passado e saber 
que a dificuldade do colega hoje foi a sua no passado. (E10) 
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Ao indagar sobre fatores facilitadores do compartilhamento do 

conhecimento, mais uma vez, verificou-se a necessidade de trabalhar questões 

humanas, como incentivar a boa vontade das pessoas e maior integração entre 

membros de outras equipes, outras divisões. Embora o relacionamento em geral se 

mostre bastante amistoso, alguns entrevistados demonstraram necessidade de 

maior contato com outros grupos, saber o que estão desenvolvendo e, 

possivelmente, tirar dúvidas quando necessário. Isso demonstra que não existe 

desinteresse das pessoas por adquirirem novas experiências, novos conhecimentos.  

Essa aproximação pode estreitar relações, elevar a empatia e a confiança, o que 

facilita muito o intercâmbio de informações e experiências.  

 
O que eu acho que deveria ser feito: eu quero conhecer o que é feito nos 
outros projetos; quem são as equipes; quais são os potenciais que existem. 
Porque, quando nós não conhecemos, não podemos nem usar nem 
compartilhar. (E4) 
 

 
Em seguida, ao levantar fatores inibidores, verificou-se que alguns afetam 

tanto a retenção quanto a transferência e o compartilhamento do conhecimento. O 

mais comum é a ideia de que, se o indivíduo mantiver o monopólio de seu 

conhecimento, isso lhe proporcionará certo status, que o diferenciará dos demais, e, 

consequentemente, mais influência e poder, independentemente de sua posição 

hierárquica dentro da organização. Outro fator refere-se ao extremo oposto, como 

receio de se expor, de ser alvo de críticas, diante de alguma demonstração de 

desconhecimento. Nesses casos, é comum a pessoa não emitir comentários, muito 

menos fazer perguntas ou solicitar esclarecimentos, sobretudo quando não existe 

uma relação de confiança entre os envolvidos. 

 
As pessoas não gostam muito de dizer. Escondem um pouco o que sabem 
fazer pra ficar com aquele status. Eu sou o bonzão. Ou então, se eu falo 
alguma coisa e não é bem aquilo, alguém pode vir a criticar. A dificuldade 
que eu vejo maior é essa. (E1) 



146 

 

 
A gente percebe que, por vezes, temos pessoas que se tornam 
indispensáveis porque elas retêm todo o conhecimento. Há pessoas que 
tem o interesse que isso aconteça, até porque ela vale muito mais. [...] De 
status e também financeiro. Se ela é contratada, por exemplo, ela é uma 
pessoa indispensável e ela não será nunca descartada. Contudo, isso é 
preocupante pra organização (E6). 
 
Porque é aquele negócio... Conhecimento é uma fonte de poder. Quanto 
mais você transfere esse conhecimento, você perde o seu poder. Você 
dissemina, ele aumenta, em compensação você perde um pouquinho esse 
poder. Eu vejo algumas pessoas com esse interesse e outras, não. São 
pessoas que, normalmente, têm aquela necessidade de se sentir... (E9) 
 
Ao compartilhar conhecimento, você está, de certa forma, abrindo mão de 
um certo poder.  [...] eu acho que essa é a visão correta da gestão do 
conhecimento. Mas as pessoas têm uma visão deturpada em relação a isso. 
Esse egoísmo, que é intrínseco, inerente à natureza humana, elas querem 
mesmo é ser... ‘Só eu sei!’ Não como um vetor, um multiplicador, um 
disseminador de informação, mas, sim, ser quase que uma “eminência 
parda” daquele assunto, quase que inacessível. (E10) 
 
 

Outro fator apresentado é a ideia de que as pessoas não estão 

interessadas em obter conhecimento. E3 volta a mencionar que esse desinteresse 

dos possíveis receptores acarreta uma desmotivação que compromete a qualidade 

dos registros e inibe iniciativas de quem poderia estar contribuindo com a 

transferência e compartilhamento de suas habilidades e experiências. Nesses casos, 

é comum o indivíduo praticamente ‘fechar-se em copas’, não expor seu 

conhecimento, o que prejudica a organização, sobretudo quando ele a deixa. Para 

evitar esses casos, é importante gerar uma cultura mais focada na experimentação 

de novos conhecimentos. 

 
[Quanto] à retenção do conhecimento, não ocorre por falta de motivação de 
quem obteve esse conhecimento em passar, porque ele acredita que 
ninguém está interessado. É uma coisa que não é de graça, dá trabalho 
para fazer, e você não tem plateia, ninguém vai ver aquilo. Por que fazer um 
relatório detalhado? (E3) 
 
O que atrapalha é a falta de interesse do indivíduo. Os indivíduos, de uma 
forma geral, não estão interessados no que o outro projeto tem a oferecer. 
Não estão interessados em conhecer as capacidades instaladas, o 
conhecimento gerado por outras equipes. (E4)  
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Tentando entender se esse aparente desinteresse, na verdade, era fruto 

de inibição ou receio das pessoas em mostrar possíveis fragilidades, como o próprio 

desconhecimento, por exemplo, foi indagado se naquela organização havia 

tolerância a erros e se as pessoas mostravam suas falhas nos relatórios, como 

lições aprendidas.  

 
As falhas, os erros, as perdas... Nunca vi um relatório que indicasse 
caminhos falhos que foram percorridos, e que tivessem que ser 
abandonados. O meu relatório tem. [...] O método científico prevê que, 
também, os insucessos sejam registrados, de modo a evitar que algum 
pesquisador caminhe por esse trilho e chegue às mesmas conclusões que 
já chegaram antes. Então, o que se deveria fazer, é registrar também as 
falhas como nós aqui, neste tutorial, fazemos. As limitações, as falhas, os 
erros, mas existe um consciente... Atividades que não dão certo são 
demeritórias. (E4) 
 
No meu projeto, a gente põe lições aprendidas, tanto positivas quanto 
negativas. [...] Acho que muita gente nem põe lição aprendida nenhuma. 
Põe xxx ali. (E5) 
 
É, as lições aprendidas, há pouco tempo que eu tenho usado isso melhor. 
Inicialmente, lições aprendidas, a gente não incluía nada, mas houve uma 
cobrança, uma orientação de um encarregado de divisão, o que realmente 
foi correto, que ele está cobrando que as pessoas coloquem. E ele quer que 
sejam coisas específicas, técnicas. Está cobrando que os relatórios não 
sejam inócuos; relatórios que não tenham milhões de páginas, mas que 
apresentem informações substanciais. (E6) 
 
 O registro do erro é importantíssimo, porque o erro previne o que vai 
acontecer depois. Olha, não faça isso porque isso aqui vai dar errado. O 
erro significa um legado de história pra que você não tenha um tempo 
perdido de cometer o mesmo erro e simplesmente ignorar o que pode 
acontecer. Então, o registro do erro é importante. [...] Eu acho que a 
componente vaidade e a componente pessoal humana criam resistência pra 
fazer isso. Só que eu acho que essa resistência é inócua. Eu não tenho 
nenhum receio de dizer: Ih, errei nisso! Eu próprio já fiz isso várias vezes. 
Pelo contrário, no mundo da segurança da informação, as empresas, 
quando ocorre alguma violação, elas rapidamente procuram divulgar que 
houve violação e estão tomando providências, porque se a sociedade toma 
conhecimento que ocorreu um erro e ela acobertou, isso é demérito para a 
instituição. Então, reconhecer o erro, na verdade, reforça a imagem que a 
empresa tem que, uma vez detectado o problema, ela está correndo atrás 
pra corrigir o problema. Então, ela tem o compromisso em fazer certo. (E8) 
 
 

De acordo com a exposição dos entrevistados, a OMC, apesar de ser 

uma organização militar prestadora de serviços, ou seja, de ter a preocupação e o 

compromisso de prestá-los com o máximo de qualidade possível, existe tolerâncias 

a erros. Em nenhum momento, relatou-se qualquer tipo de punição ocasionada por 
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falhas não intencionais. Portanto, conclui-se que essa intolerância é uma questão 

pessoal. Observou-se receio de exposição, tanto por erros quanto por dúvidas, 

devido à hierarquia. Para alguns, principalmente militares, representam fragilidades 

que preferem não demonstrar, tanto para seus superiores hierárquicos quanto para 

os mais modernos. Outros já veem os erros e as dúvidas com mais tranquilidade, 

como um processo natural do aprendizado. Depende muito mais do profissional do 

que da organização propriamente dita.  

 
Em alguns casos, sim. Depende muito do pesquisador.  Vejamos, há oficiais 
que se impõem de forma taxativa, até muitas vezes agressiva.                                        
[...] Com certeza, inibe. O indivíduo vai tentar essa informação por meio de 
outras fontes, que não esse oficial. Contudo, isso, com o tempo, tem 
melhorado muito. As sucessivas gerações têm-se mostrado mais afetas à 
pesquisa. Acredito que as pessoas que trabalham na OMC deveriam ter 
muito mais um aspecto de pesquisador, de livre debate, do que puramente 
hierárquico, porque isso traz o engrandecimento de todos. (E4) 
 
Interfere, com certeza. Porque às vezes você fica até... Ah, não, eu vou 
fazer essa pergunta para o mais antigo... Ele vai achar que eu não sei nada. 
Como é que um Corveta não sabe isso? Então, às vezes a hierarquia coíbe 
as pessoas de fazerem perguntas. Ou você está perguntando demais ou 
não, você já deveria saber isso, alguma coisa do tipo. (E5) 
 
Existe e até pior, o mais antigo perguntando para o mais moderno. Ele 
acha, se eu sou Fragata e ele é Corveta, eu tenho que saber mais do que 
ele. Por que eu tenho que perguntar para ele? Ainda que eu tenha 
consciência que ele sabe mais do que eu, eu não vou lá por questão de 
vaidade. Tem o contrário, também. Já vi o mais antigo ir lá perguntar ao 
mais moderno e atender prontamente, mas o mais moderno ir procurar o 
mais antigo...  [...] são aspectos, claro, são características do ser humano. 
Mas, sim, por ser uma organização militar, a hierarquia é bem explícita. 
(E10) 
 
 

Também se observou que existe uma concepção de que o 

compartilhamento do conhecimento explícito deve ser predominante ao tácito. Sem 

desmerecer a importância da codificação do conhecimento, para desenvolver o 

know how e a experiência, é imprescindível promover a aprendizagem prática, a 

observação, o diálogo e a interação entre as pessoas.  Também, deve-se levar em 

consideração que nem todas as experiências vividas pelos indivíduos, boas ou más, 

acertos ou erros, são expostas em documentos. Por esse motivo, o contato pessoal 
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viabiliza a transferência e o compartilhamento do conhecimento tácito. Essa 

constatação ficou evidente ao se indagar sobre a relevância da passagem de função 

e da continuidade das atividades, por meio de contato prévio entre a pessoa que 

está passando e o que irá recebê-la. E4 respondeu que o mais importante é a 

qualidade dos registros a que este profissional terá acesso para inteirar-se das 

novas atividades. E12 concorda com o peso do conhecimento explícito para o 

aprendizado daqueles que estão assumindo a nova função.   

 
Eu não concordo com isso. Eu concordo que os processos devam ser 
registrados da forma mais simples e com maior conteúdo possível para que 
qualquer pessoa, a qualquer tempo, possa assumir. Eu sempre uso a 
máxima de que, se hoje eu falecer, qualquer pessoa consegue estar no meu 
lugar; porque se preparar ou preparar alguém para a atividade é muito 
irreal, nunca vai acontecer. Por exemplo, estava num navio uma vez e fiz 
um relatório completo, passei para o meu sucessor. Anos depois, encontrei 
com ele e ele reclamou de mim, que eu não tinha passado nada pra ele. 
Apesar de eu ter preparado, apesar de eu ter escrito tudo com ele, inclusive 
as características psicológicas de cada funcionário, ele achou que estava 
incompleto. Ou seja, nunca há um grau de satisfação daquele que assume. 
Contudo, quanto mais registrado estiver o processo, mais registrado estiver 
o conhecimento adquirido, melhor será. (E4) 
 
É o seguinte, alguém tem que sentar naquele lugar e ter todas as condições 
de fazer aquilo. Nós não estamos falando de nada artístico. Ah, o cara está 
ali e vai esculpir um Davi de Michelangelo, da capela Sistina. Não é isso. É 
um trabalho que eu considero ridículo. Vamos dizer assim, se alguém pode 
receber instruções e fazer, mas se o cara não tem nem as instruções, se 
torna uma dificuldade imensa. Se passar a informação. Olha só, você é 
chefe, você é responsável pelas tarefas que são executadas no seu 
departamento, seção, divisão, o diabo a quatro. Essa história que faltou 
alguém ou na ausência de alguém, a tarefa não pode ser cumprida, isso 
não existe. Isso não existe em lugar nenhum. E se você acha que isso 
acontece em uma Coca-Cola, uma Petrobras, Sul América, numa Shell... 
Não acha de jeito nenhum. Porque tudo lá, algum alucinado do setor de 
Organização & Métodos foi lá, escreveu aquilo tudo. (E12) 
 
 

Em síntese, após a compilação e análise das entrevistas, verificaram-se 

manifestações dos seguintes fatores facilitadores para a retenção, transferência e 

compartilhamento do conhecimento na OMC: 

- boa percepção da importância sobre o tema; 

- todos confirmaram a necessidade de ter alguma forma de GC; 
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- percepção de que já existe uma preocupação, ainda que incipiente, com 

o alinhamento organizacional e estratégia de conhecimento. Segundo um dos 

entrevistados, que participou da elaboração do novo Planejamento Estratégico, a 

GC está sendo inserida; 

- quanto a iniciativas, verificou-se que a ICT já estava analisando o 

assunto, por meio da criação de um GT e em algumas reuniões, embora não 

houvesse muita divulgação sobre o estudo nem sobre o resultado; 

- existência de infraestrutura computacional, redes, servidores, etc.; 

- existência de programa de capacitação para o pessoal, embora esteja 

precisando de aprimoramento, como inclusão de treinamentos mais voltados para as 

atividades, normas e procedimentos da ICT. Também, verificou-se necessidade de 

mais cursos, como de gerenciamento de projetos, sobretudo para quem está 

‘embarcando’ na OM; 

- práticas de codificação de dados, informações e conhecimento, por meio 

de normas, procedimentos, relatórios e em sistemas, ainda que precisem de 

aprimoramento; 

 - alocação de recursos, na maioria das vezes, voltados para capacitação, 

cursos de pós-graduação e conclaves; e 

- atividades multidisciplinares e diferentes níveis de experiências, o que é 

propício à geração de conhecimento. 

Contudo, foram levantados alguns fatores inibidores, que acabam 

dificultando uma efetiva GC, tais como: 

- o tema ainda não faz parte das prioridades estratégicas da ICT; 
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- apesar da boa percepção da relevância da GC na organização, o tema 

ainda representa um conceito abstrato discutido por algumas pessoas e alguns 

setores, não pela organização como um todo; 

- em análise mais profunda sobre a importância da GC entre os níveis 

hierárquicos, observou-se que ainda é baixa pela alta administração. Ela varia de 

acordo com os integrantes da alta direção, que são temporários. Essa rotatividade, 

que é bem característica das organizações militares, acaba acarretando a 

descontinuidades de certos propósitos e ações; 

- Inexistência da formalização da GC, com alguma forma de estruturação, 

como, por exemplo, uma área ou um grupo de pessoas. O GT sugeriu a criação de 

um Núcleo, que não foi criado até o momento. Atualmente, cada área é responsável 

por suas ações isoladas; 

- falta de ferramentas adequadas para melhor difusão e compartilhamento 

do conhecimento; 

- falta de conscientização geral dos integrantes da ICT quanto à 

importância da codificação adequada, da transferência e do compartilhamento do 

conhecimento, principalmente com relação aos possíveis benefícios, tanto para os 

profissionais quanto para a organização como um todo; 

- nem todos os registros são feitos conscientemente com o objetivo de 

contribuir para o conhecimento de terceiros. Em muitos casos, são feitos para 

cumprir procedimentos; 

- falta de incentivos por parte da organização para a captura do 

conhecimento não codificado, de um trabalho mais efetivo voltado para a 

conscientização da importância dos registros e da disseminação das lições 

aprendidas; 
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- histórico de troca de experiências com outras organizações, embora 

pudessem ser mais frequentes, no sentido de buscar um intercâmbio maior de 

conhecimento, segundo os entrevistados; 

- falta de tempo para exercer a retenção, a transferência e o 

compartilhamento do conhecimento entre as equipes; 

- falhas de comunicação: é muito comum uma equipe não conhecer as 

atividades que as outras estão desenvolvendo;  

- pouca tolerância a erros, mais por parte das pessoas do que da 

organização. Em geral, elas preferem não demonstrar desconhecimento, por 

interpretá-lo como uma espécie de fragilidade profissional; 

- utilização de uma hierarquia forte, status baseado no cargo e no poder 

formal; 

- inexistência de indicadores voltados para GC; 

- Inexistência de ferramentas de acompanhamento para avaliar o 

progresso de práticas de GC;  

- predominância do compartilhamento do conhecimento explícito sobre o 

tácito. Para que se desenvolva o know how e a experiência, também é importante 

promover a aprendizagem prática, a observação, o diálogo e a interação entre as 

pessoas; 

- poucos espaços formais e informais para compartilhar, refletir e gerar 

novos conhecimentos. Ambiente físico ou layout das áreas de trabalho que restringe 

as práticas de compartilhamento do conhecimento; 

- falta de recompensas transparentes e formas de reconhecimento que 

poderiam incentivar as pessoas a compartilharem mais seus conhecimentos; 
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- alguns indivíduos retêm conhecimento por acreditarem que isso lhes 

atribui status e poder; 

- a retenção de informações e conhecimento propriamente dita não chega 

a interferir no compartilhamento. O que não existe é um tratamento adequado 

desses registros e um mecanismo que incentive e viabilize a consulta por parte das 

pessoas; 

- falta de uma orientação voltada para um preparo efetivo das pessoas 

para possíveis perdas de outros profissionais, decorrentes de movimentação, 

aposentadoria, falecimento, etc. Essa ausência de planejamento pode comprometer 

a qualidade e a execução de atividades importantes e até imprescindíveis para a 

organização; e  

- as pessoas geralmente não gostam e demonstram certa resistência à 

atividade de registrar, o que compromete a qualidade das codificações e dificulta a 

retenção adequada do conhecimento. 

  

4.2.6 - Práticas de Gestão do Conhecimento 

 

Esta parte da pesquisa teve como objetivo verificar quais práticas de GC 

os entrevistados identificaram como sendo utilizadas na OMC. Para isso, foi 

apresentada uma lista contendo 26 práticas de GC, com base na pesquisa do IPEA 

(BATISTA et al., 2005), agrupadas em três categorias: i - gestão de recursos 

humanos, do item 1 a 6; ii - processos organizacionais facilitadores da GC, do item 7 

a 15; e iii - base tecnológica funcional de suporte à GC, do item 16 a 26. As práticas 

de Mentoria e de Tutoria, embora estejam separadas no gráfico abaixo, pertencem 

ao item 5, conforme a pesquisa do IPEA. 
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Na Figura 11, está apresentado o resultado da utilização dessas práticas 

na OMC, de acordo com a opinião dos entrevistados e a observação da 

pesquisadora. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2.7.1 - Práticas Relacionadas a Recursos Humanos 

 

Entre as práticas apresentadas, pode-se observar no gráfico que um total 

de oito pessoas indicou a Educação Corporativa como ‘utilizada’ e ‘pouco utilizada’ 

na OMC. Como exemplos, citaram: 

- cursos rápidos realizados na própria Marinha, voltados para o 

conhecimento da área naval, como doutrinas táticas e procedimentos operativos, 

dentre outros; 

- cursos indicados pela OMC, como os diversos cursos de Propriedade 

Intelectual, oferecidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), 

alguns presenciais e outros à distância; e 

- adestramentos realizados anualmente na OMC, de acordo com o seu 

Programa de Adestramento. 

Universidade corporativa foi a segunda prática mais indicada, com o total 

de seis pessoas, que citaram como exemplo os cursos oferecidos pela Escola de 

Guerra Naval, dos quais já participaram  integrantes da OMC, tais como:  

- Curso de Estado-Maior para Oficiais (C-EMOI);  

- Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS); 

- Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM); 

- Curso Superior (C-SUP); e 

- Pós Graduação em Estudos Marítimos, em nível de Mestrado 

Profissional – ‘stricto sensu’, dentre outros. 

Quanto às práticas de mentoria (“mentoring”) e tutoria (“coaching”), seis 

pessoas responderam como práticas adotadas pela OMC, citando o exemplo do 

Orientador Técnico. Trata-se da designação de um Oficial ou servidor civil de nível 
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superior, formalizada por meio de portaria, para orientar outro Oficial ou servidor civil 

que esteja frequentando curso de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), por 

indicação da OM. Para a pesquisadora, esse acompanhamento se restringe ao 

referido curso. Não abrange atividades profissionais desempenhadas pelo 

orientando dentro da ICT. 

As demais práticas (Fórum, Listas de Discussão e Comunidade de 

Práticas) caracterizaram-se por um nível de adoção baixo. A maioria informou não 

utilizar tais práticas. De fato, não são práticas utilizadas e incentivadas pela 

organização; no máximo, por alguns projetos ou equipes. 

 

 4.2.7.2 - Práticas relacionadas a Processos Facilitadores da GC 

 

Memória organizacional e Lições Aprendidas foram as práticas mais 

indicadas, como ‘utilizadas’ e ‘pouco utilizadas’, por um total de dez pessoas. Foram 

citados, como exemplos, os Relatórios de Desempenho, feitos trimestralmente por 

equipes de projetos; e os Relatórios de Encerramento de Projetos, onde constam as 

lições aprendidas.  

Recentemente, a pesquisadora verificou que foi atribuído maior destaque 

às Lições Aprendidas pelo Escritório de Projetos. Criou-se uma ‘Aba’ no SAPA, para 

todas as equipes de projetos registrarem as suas experiências. Desta forma, ficarão 

disponíveis para outras equipes acessarem. O grande desafio é conscientizar as 

pessoas da relevância desses registros, tanto para quem os faz quanto para os lê, 

como fonte de aprendizado. 

Melhores práticas ou repositório do conhecimento foram indicados por 

nove respondentes, embora como ‘pouco utilizadas’. Além dos Relatórios de 
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Desempenho e de Encerramento, foram citados: Procedimentos Operacionais, 

Ordens Internas; e registros diversos sobre todos os projetos gerenciados pela 

OMC. Tais registros são feitos a partir do contato inicial com o possível cliente até o 

encerramento do projeto. 

O banco de competências individuais foi mencionado por seis pessoas 

como ‘pouco utilizado’, das quais uma sugere a utilização do SIG-ICT para essa 

finalidade e outra informa que está sendo elaborada uma tabela de competência. 

Portanto, conclui-se que a prática ainda não foi efetivamente implantada. 

O mapeamento ou auditoria do conhecimento, segundo cinco 

respondentes, é utilizado pela OMC, porém somente um informou de que forma, ou 

seja, por meio de registros de relacionamentos com clientes, que é o Relatório de 

Avaliação de Satisfação do Cliente (RASC). 

Quanto às demais práticas, foram indicadas pela maioria como não 

utilizadas, embora um entrevistado tenha citado os registros de softwares no INPI e 

a gestão de relacionamento com o cliente como atividades executada na OM, 

atinentes à gestão do capital intelectual/gestão de ativos intangíveis. 

 

 4.2.7.3 - Práticas relacionadas à Base Tecnológica e Funcional de Suporte à GC.  

 

A intranet foi citada por todos os respondentes como utilizada, bem como 

a Gestão eletrônica de documentos, por meio do SIGDEM. 

Key performance indicators (KPI) foram indicados por 11 participantes 

como utilizados, tendo sido citados os indicadores utilizados pela Assessoria de 

Gestão Contemporânea e pelo Escritório de Projetos da OMC. 
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Dez entrevistados informaram que a ICT utiliza sistemas de workflow, tais 

como o SIGDEM, o SisCoFinP e o SIG-ICT. 

Embora 10 pessoas tenham informado a utilização do Customer 

Relationship Management (CRM), dois deles citaram a Seção de Atendimento ao 

Cliente e atividades pertinentes, porém sem a utilização de um sistema específico. 

As demais atividades foram apontadas como ‘não utilizadas’ na ICT. 

De acordo com a observação da pesquisadora, as práticas mais 

representativas da OMC são: 

 i – Intranet, na qual se concentram várias informações e documentos 

importantes. As informações variam, desde o nome, telefone e setor de trabalho de 

todos os integrantes da ICT a normas, procedimentos, boletins e demais registros 

para consulta; e 

ii – Gestão Eletrônica de Documentos e Sistemas de Workflow, como o 

SIGDEM, o SisCoFinP e o SIG-ICT.  
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V - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

5.1 - CONCLUSÕES 
 

Este estudo procurou explanar como se caracteriza a GC em uma das 

Instituições de Ciência e Tecnologia da Marinha Brasileira, com base no 

levantamento de práticas por ela utilizadas e fatores intervenientes, de acordo com a 

percepção de seis militares e seis servidores civis, somada à pesquisa documental, 

observação direta e vivência cotidiana da pesquisadora. 

Ao analisar como se caracteriza a GC, por meio de associações aos 

ativos intangíveis e às sete dimensões mencionadas anteriormente neste estudo, 

constata-se que, embora a GC não se apresente como uma das prioridades 

estratégicas da OMC, existe a percepção da sua relevância para a organização, 

tanto por parte da alta direção quanto de seus integrantes.  

Na área de RH, embora exista um programa de capacitação, ele precisa 

de aprimoramento, como inclusão de programas de treinamento mais voltados para 

as atividades, normas e procedimentos da ICT, além de cursos, como o de 

gerenciamento de projetos, sobretudo para aqueles que ingressam na ICT.  

A infraestrutura tecnológica existente, como sistemas de informação, 

rede, é mais utilizada para fins de controle gerencial. De uma forma geral, ocorre 

retenção de informações, mas não existe a concepção por parte dos entrevistados 

que esses sistemas também podem ser melhor aproveitados como fontes de 

conhecimento. Para que isso aconteça, é preciso um trabalho conjunto, tanto da alta 

direção quanto de todos os chefes de departamentos, encarregados e gerentes, no 

sentido de promover a conscientização e o aculturamento de todos os integrantes da 
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organização. Também não existe uma estrutura formal que possa assessorar a 

direção nesse processo, bem como monitorar as práticas adotadas. 

Quanto à estrutura externa, que envolve relação e aprendizado, por meio 

de transferência e compartilhamento do conhecimento com outras organizações, 

parceiros, clientes, fornecedores e instituições de ensino, não se observaram 

grandes ganhos, possivelmente pela falta de maior divulgação. 

A suposição inicial sobre a existência de algumas práticas voltadas para 

retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento na ICT foi confirmada, 

tanto quanto a necessidade de implantação de novas ferramentas e práticas 

gerenciais. 

Ao associar as práticas apontadas pelos entrevistados com os resultados 

da pesquisa realizada pelo IPEA, em 2005, verificou-se que as menos utilizadas são 

aquelas relacionadas à gestão de RH, destacando-se a educação corporativa, que 

não é exercida exatamente na OMC, mas em outras organizações da Marinha. As 

demais práticas são utilizadas de forma isolada por algumas pessoas ou grupos 

dentro da ICT, o que mostra certa similaridade com a pesquisa realizada por esse 

instituto em 2015, quanto à formalização da GC. Não existe atualmente um grupo de 

pessoas ou um grupo formal de trabalho que possa assessorar a direção no sentido 

de promover uma gestão eficiente do conhecimento.  

Dentre as práticas relacionadas a processos facilitadores da GC, 

destacaram-se memória organizacional, melhores práticas ou repositório do 

conhecimento, seguidos de banco de competências individuais e mapeamento e 

auditoria do conhecimento. Embora não tenha sido mencionado por nenhum dos 

entrevistados, atualmente, a forma mais confiável de verificar as competências de 

cada servidor civil e militar é por meio da consulta à Caderneta Registro. Nela, 
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consta o seu histórico desde o ingresso na MB, como funções exercidas, cursos, 

além de elogios, punições, etc. Todavia, sua consulta e autorização para tal é 

restrita à Divisão de RH.  Um dos entrevistados sugere que tais competências sejam 

disponibilizadas por meio de um sistema, o SIG-ICT. 

Embora as lições aprendidas sejam utilizadas nos relatórios referentes 

aos projetos, é preciso conscientizar todos os gerentes e ajudantes da relevância 

desses registros para alavancar o conhecimento, tanto para quem as faz quanto 

para que as lê.  

As práticas mais utilizadas pela ICT referem-se à base tecnológica de 

suporte à GC, como intranet e gestão eletrônica de documentos, citadas por todos 

como utilizadas pela OMC, seguidas de Key Performance Indicators e sistemas de 

workflow. Embora o Customer Relationship Management tenha sido indicado por 

dez entrevistados, é necessário esclarecer que não existe um sistema específico, 

mas uma Seção de Relacionamento com o Cliente e a notória preocupação da 

direção em atendê-los satisfatoriamente. Isso é comprovado pelo fato de que todos 

os clientes são visitados e entrevistados periodicamente por integrantes da seção, a 

fim de verificarem o andamento dos projetos e se os serviços ou produtos estão 

sendo desenvolvidos de acordo com suas expectativas e necessidades. 

Neste levantamento, verificou-se também que várias práticas de GC ainda 

não são utilizadas pelas OMC. Em um estudo realizado na ICT, sugeriu-se a criação 

de um portal, o que poderá se tornar um valioso instrumento para retenção, difusão 

e compartilhamento do conhecimento.  

O estudo também revelou a percepção de vários fatores inibidores do 

processo de retenção, transferência e compartilhamento do conhecimento, a maioria 

ligada a fatores humanos e organizacionais, entre os quais cabe destacar a ideia  de 
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poder e status estar fortemente associada ao monopólio de conhecimento, o que 

desestimula a sua transferência e compartilhamento. No outro extremo oposto, 

existe o receio de exposição, no que tange às próprias limitações e 

desconhecimento, o que pode aumentar a suscetibilidade a críticas. Tal concepção é 

mais comum quando se refere a profissionais com posições hierárquicas diferentes. 

Cabe ressaltar que disponibilizar sistemas inteligentes não é o suficiente. 

Não há como atingir um patamar de eficiência e eficácia da GC, no sentido de 

direcionar o futuro da organização e minimizar os impactos das inevitáveis perdas de 

pessoal, se não houver um trabalho sinérgico por parte de todos os integrantes da 

organização. 

Esta concepção parece tornar-se uma realidade cada vez mais presente 

nos altos escalões da Marinha brasileira. Em um documento chamado ‘Orientações 

do Comandante da Marinha’ (ORCOM), expedido em 2016, determina-se a criação 

de um sistema de GC e sua implantação em todas as ICT. 

 

5.2 - RECOMENDAÇÕES 

 

A OMC tem um histórico de inúmeras conquistas e dispõe de fatores que 

ajudaram a torná-la uma ICT prestadora de serviços, não só para a Marinha, como 

também para outras organizações da Administração Pública Federal. Por este 

motivo e pela própria atividade que exerce justificam a necessidade de uma política 

de implantação de GC. A promoção e o incentivo à capacitação já fazem parte de 

sua cultura, mas, tanto quanto possível, é preciso atentar para a preservação do seu 

capital intelectual, conquistado durante décadas de investimento e trabalho. É 
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importante entender que o conhecimento é o seu bem mais valioso e se ele não tiver 

um tratamento adequado, será drasticamente dilapidado. 

Devido às limitações típicas da abordagem qualitativa sobre o tema em 

uma das nove ICT da MB, sugere-se a aplicação do problema e objetivos desta 

pesquisa em outras ICT da MB, incluindo análise do grau de maturidade e criação 

de um modelo de GC, englobando o programa Netuno, sistemas e práticas 

adequados à MB. 

Outra sugestão vai no sentido de que pesquisas sobre o mesmo tema 

sejam encetadas nas outras Forças Armadas e nos órgãos civis da Administração 

Pública brasileira. 
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GLOSSÁRIO 

 

BONO 
 

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

C-EMOI Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários, destinado a 
Oficiais Intermediários, no posto de Capitão- Tenente de todos os 
Corpos e Quadros da MB. 
 

C-EMOS Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores, destinado a Oficiais 
Superiores nos postos de Capitão de Corveta e Capitão de Fragata. 
 

Conclave Representação de curta duração, com programação em que sejam 
apresentados, tratados e discutidos temas de relevância para o país 
e para a MB, constituindo-se em conferências, congressos, 
convenções, seminários, assembleias, sessões, reuniões de 
qualquer espécie, encontros, viagens de estudo, visitas, simpósios, 
exposições e feiras. É classificado em: governamental, quando trata 
de assuntos de interesse do país, ou quando o militar ou servidor 
civil compõe representação do governo brasileiro; ou não 
governamental, quando trata de assuntos exclusivos da MB. 
 

C-PEM Curso de Política e Estratégia Marítimas, destinado a complementar 
a qualificação de Oficiais e servidores civis de nível superior da 
Marinha, bem como civis convidados, para o exercício de cargos da 
Alta Administração Naval. 
 

C-SUP Curso Superior, voltado para o estudo de disciplinas e assuntos 
variados para diversos Corpos, visando ao desempenho de funções 
de assessoria de alto nível, com ênfase nas doutrinas e nas 
estruturas administrativas da Marinha. 
 

Desembarque Saída de alguém de tripulação. 

Intercâmbio Representação decorrente de relacionamento com outras Marinhas 
ou países, nas áreas operativa, administrativa, assistencial, 
científica e tecnológica, pautada nos princípios de interesse comum 
e reciprocidade, envolvendo a designação de representantes. 
 

MPS-BR Melhoria de Processo do Software Brasileiro, do CMMI (Capability 
Maturity Model Integration), este criado pelo SEI (Software 
Engineering Institute), órgão integrante da universidade norte 
americana Carnegie Mellon. Trata-se de um modelo com enfoque 
voltado para a capacidade de maturidade de processos de software. 
 

OMPS-C Organização Militar Prestadora de Serviços de Ciência e Tecnologia. 
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Plano do Dia Publicação diária da OM, onde são informadas as ordens do dia, 
acontecimentos futuros e informações de interesse da OM. 
 

PMBOK Project Management Body of Knowledge. É um guia voltado práticas 
de gerenciamento de projetos, organizado pelo PMI, considerado a 
base do conhecimento sobre o assunto por profissionais da área. 
 

RM2 Reserva de 2ª Classe da Marinha. Refere-se à classe de militares 
temporários, composta por cidadãos que, na forma da Estatuto dos 
Militares e da legislação e regulamentação que tratam do Serviço 
Militar, tenham sido incluídos ou reincluídos na RM, mediante 
nomeação, demissão da Marinha ou licenciamento do Serviço Ativo 
da Marinha. 
 

Redmine Software livre. Atua como ferramenta colaborativa de gerenciamento 
de projetos. 
 

SAPA Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades. Tem como 
objetivo controlar e permitir a qualquer momento acessar 
informações referentes aos projetos da OMC, como identificação, 
histórico, indicadores, equipe, orçamento, fases de acordo com o 
cronograma, assim como documentos diversos. 
 

SIGDEM Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos da Marinha. 
Desenvolvido para realizar comunicações dentro e entre 
Organizações Militares de forma padronizada, segura e rápida.  
 

SIG-ICT Sistema de Informações Gerenciais das Instituições Científicas e 
Tecnológicas da Marinha. O sistema está dividido em módulos que 
contemplam as seguintes atividades: administração de pessoal 
(módulo de pessoal); administração financeira (módulo financeiro); 
gestão de projetos (módulo projetos); gestão estratégica e de 
indicadores (módulo estratégico); e administração da OMPS-C 
(módulo OMPS). 
 

SisCoFinP Sistema de Controle Financeiro dos Projetos. Visa a controlar e 
permitir, a qualquer momento, o acompanhamento do saldo dos 
projetos da OMC. Nele, os documentos tramitam, constam históricos 
e ciência das pessoas envolvidas. 
 

Tripulação Termo utilizado na Marinha para referir-se a militares e servidores 
civis de uma OM. 
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ANEXO 

ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO MILITAR CHARLIE (OMC) 

 

 

Fonte: Regimento Interno da Organização Militar Charlie
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APÊNDICE A 

 ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1. Identificação do entrevistado: nome (a ser codificado); militar ou civil; nível de 
escolaridade; área de formação; tempo de serviço na MB; e tempo de serviço na 
ICT. 

2. Conhecimento prévio de GC. 

3. Relevância da GC na ICT. 

4. Formas de retenção do conhecimento. 

5. Formas de compartilhamento do conhecimento. 

6. Transferência do conhecimento em casos de movimentações e desligamentos. 

7. Fatores facilitadores da retenção, transferência e compartilhamento do 
conhecimento. 

8. Fatores inibidores da retenção, transferência e compartilhamento do 
conhecimento. 

9. Identificação de práticas de GC na ICT. 
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APÊNDICE B 

LISTA DE PRÁTICAS 

 

As respostas devem ser fornecidas com os seguintes enquadramentos:  
1 - Prática não utilizada; 2 - Prática pouco utilizada; 3 - Prática utilizada; e 4 - Prática muito utilizada.  
Caso a prática seja utilizada, mesmo que pouco, mencionar o nome adotado na ICT. 
 

PRÁTICA DESCRIÇÃO RESPOSTA 

1 
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. 

 

Observação: 

___________________ 

2 Comunidades de 
prática 

Grupos informais e interdisciplinares de 
pessoas unidas em torno de um interesse 
comum. São auto-organizadas a fim de 
permitir a colaboração de pessoas internas e 
externas à organização, facilitando a 
transferência de melhores práticas e acesso 
a especialistas, assim como reutilização de 
modelos, do conhecimento e aproveitamento 
das lições aprendidas. 

 

        

Observação: 

___________________ 

3 Educação 
corporativa 

Compreende processos de educação 
continuada, estabelecidos com vistas à 
atualização do pessoal de maneira uniforme 
em todas as áreas da organização. Pode ser 
implementada sob a forma de universidade 
corporativa, sistemas de ensino à distância, 
etc. 

 

Observação: 

___________________ 

4 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 

 

Observação: 

___________________ 

5 

Mentoria 
(mentoring) 

Modalidade de gestão do desempenho na 
qual um expert participante (mentor) modela 
as competências de um participante 
indivíduo ou grupo, observa e analisa o 
desempenho e retroalimenta a execução das 
atividades do indivíduo ou grupo. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

Tutoria 
(coaching) 

Modalidade onde um profissional mais 
experiente, podendo ser um superior na linha 
hierárquica, faz parte de um processo 
planejado de orientação, apoio, diálogo e 
acompanhamento de um participante menos 
experiente, alinhado às diretrizes 
estratégicas. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 
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6 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 a 
desenvolver comportamentos, atitudes e 
conhecimentos mais amplos como 
habilidades técnicas mais específicas. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

7 
Melhores práticas 
ou repositórios de 

conhecimento 

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. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

8 Benchmarking 

Busca sistemática no mercado das melhores 
referências para comparação com os 
processos, produtos e serviços da 
organização.  

 

 
Observação: 
 
___________________ 

9 Memória 
Organizacional 

Grupo de práticas que 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 ocorreu, o que se 
esperava que ocorresse, 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 adquiridas e as 
melhores práticas documentadas na base de 
conhecimentos. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

10 
Sistemas de 
inteligência 

organizacional 

Também conhecidos 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 a 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. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

11 
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. 

 

 
 
Observação: 
 
___________________ 
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12 Sistemas 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 a 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. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

13 
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. 

 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

14 
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 mais ampla, incluindo informações 
sobre conhecimento tácito, experiências, 
habilidades negociais e processuais. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

15 

Gestão do capital 
intelectual / 

Gestão dos ativos 
intangíveis 

São recursos intangíveis, 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; e 
política de propriedade intelectual. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

16 Portais, intranets e 
extranets 

Portais (gateways) ou outros sistemas 
informatizados que capturam e difundem 
conhecimento e experiência entre 
trabalhadores /departamentos. 

Intranet é uma rede que serve às 
necessidades de informações internas de 
uma empresa, utilizando ferramentas da 
internet com navegação fácil e barata, além 
de recursos de busca, o que facilita o 
compartilhamento de informações e 
conhecimento. 

Basicamente, a extranet é uma rede que 
conecta duas ou mais empresas de forma 
que possam compartilhar informações de 
modo seguro. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 
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17 Sistemas de 
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.  

 

 
Observação: 
 
___________________ 

18 Gestão de 
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. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

19 
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.  

 

 
Observação: 
 
___________________ 

20 Data Warehouse 
(DW) 

Tecnologia de rastreamento de dados com 
arquitetura hierarquizada disposta em bases 
relacionais, permitindo versatilidade na 
manipulação de grandes massas de dados.  

 

 
Observação: 
 
___________________ 

21 Decision Support 
Systems (DSS) 

Sistema de suporte à decisão, como o 
próprio nome diz, consiste em aplicativos 
que dão apoio à tomada de decisão, por 
meio de dados consolidados, geralmente 
extraídos do data mining. O SSD pode dar 
suporte à análise e resolução de um 
problema específico, avaliar a oportunidade 
estratégica ou dar suporte a operações em 
andamento. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

22 Balanced 
Scorecard (BSC) 

Indicador de desempenho balanceado é um 
conceito de gestão de negócios que 
transforma os dados, financeiros ou não, em 
um roteiro detalhado que auxilia na 
mensuração de desempenho organizacional. 
Trata-se de uma estrutura para definir, 
implementar e gerenciar a estratégia de 
negócios de uma empresa vinculando os 
objetivos a medidas eficazes em diversas 
áreas: financeira; de processos internos; de 
treinamento e aprendizagem; e de clientes. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

23 
Data Mining ou 
mineradores de 

dados 

É um processo que permite identificar ou 
garimpar dados novos, potencialmente úteis, 
compreensíveis e mais estruturados, dentro 
de um conjunto maior e genérico de dados 
padrões válidos, o que proporciona maior 

 

 
Observação: 
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confiança quando se pretende tomar 
decisões. 

___________________ 

24 
Customer 

Relationship 
Management 

(CRM) 

Refere-se à gestão de relacionamento com 
clientes, que utiliza processos e dispositivos 
de TI. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

25 Key Performance 
Indicators  (KPI) 

Indicadores de natureza financeira ou não, 
utilizados para auxiliar na definição e no 
monitoramento dos objetivos 
organizacionais. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

26 
Enterprise 

Resource Planning 
(ERP) 

Conhecido também como sistema integrado 
de gestão empresarial (SIGE) ou sistema 
corporativo, consiste em um software que 
abrange o planejamento, gerenciamento e 
uso de todos os recursos da organização. 

 

 
Observação: 
 
___________________ 

Fonte: elaboração própria.  

As práticas estão elencadas em três categorias: i - Gestão de RH - 1 a 6; ii - processos facilitadores 
da GC - 7 a 15; e iii - base tecnológica e funcional do conhecimento - 16 a 26. 
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