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RESUMO 

 



 

 

Esta dissertação aborda o tema da gestão do conhecimento na administração 

pública federal, no caso, o Centro Tecnológico do Exército – CTEx, subordinado ao 

Ministério da Defesa. O referencial teórico explora além da GC, os temas da cultura 

organizacional e da aprendizagem organizacional.  A pesquisa de campo propõe, 

através da utilização de métodos mistos, uma abordagem quanti-qualitativa para 

conhecer o grau em que esse Centro de Pesquisa se encontra em relação às 

práticas e processos de gestão do conhecimento. Além da aplicação adaptada de 

um questionário do Método OKA- Organizational Knowledge Assessment, a parte 

qualitativa baseou-se na triangulação entre seis entrevistas semiestruturadas, 

observação direta do pesquisador e uso de fontes documentais públicas e internas. 

O tratamento e a análise das evidências foram feitos com base em análise de 

conteúdo categorial. Foi constatado que a cultura organizacional e a falta de 

conhecimento mais profundo em relação às técnicas de GC por parte dos 

funcionários desse Centro explicam a pouca formalização das práticas de GC 

adotadas.  Observou-se também que a tecnologia da informação e comunicação do 

CTEx está aquém das necessidades de um sistema abrangente de GC. Algumas 

das dificuldades observadas encontram eco em outras organizações públicas, 

fazendo com que este trabalho desperte novas discussões a respeito deste 

importante tema.  

 

Palavras-chave: gestão do conhecimento, práticas gerenciais, Método 
Organizational Knowledge Assessment – OKA, administração pública. 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

 

This research explores the issue of implementing and using knowledge 

management practices in a technological research center of the Brazilian Federal 

public administration, namely the Army’s Technological Center, under the Ministry of 

Defense. The theoretical foundations of this Master’s thesis mainly focus on 

knowledge management, but also explore issues linked to organizational culture and 

organizational learning.   In the methodology, the fieldwork uses a mixed methods 

approach, under a quali-quantitative view, aiming at knowing how that research 

center carries out KM practices and processes. Besides the application of an 

adapted questionnary from OKA – Organizational Knowledge Assessment Method, 

the qualitative analysis was based on the triangulation of six semi-structured 

interviews, direct observation and an array of public documents and archival records. 

The treatment and analysis of the evidences were made using content analysis, 

under a categorial type. It can be concluded that the organizational culture and the 

lack of a deeper knowledge about KM techniques by the workers can explain the low 

degree of formalization of the adopted KM practices. Furthermore, CTEx’ information 

and communication technology lies behind of the needs of an encompassing KM 

system and, thus, some invested is needed in that area. Some observed weak points 

are similar to other ones found in public civil organizations, suggesting new 

possibilities of further studies on this issue. 

 

Keywords: knowledge management, management practices, Organizational 

Knowledge Assessment - OKA Method, public administration.  
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO INICIAL 

O Centro Tecnológico do Exército - CTEx foi criado  com a intenção de 

capacitar os pesquisadores em projetos de pesquisa e desenvolvimento em material 

de emprego militar – MEM. Muitos desses projetos envolvem a capacitação em 

tecnologias altamente  especializadas,  tais como mísseis, foguetes, blindados, 

explosivos, dispositivos de visão noturna e tecnologia da informação. 

A denominação atual, Centro Tecnológico do Exército - CTEx, foi formalizada 

pelo Decreto no 84.095, de 16 de outubro de 1979. O CTEx é uma organização 

militar diretamente subordinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia, cuja 

missão pode ser sintetizada na pesquisa e desenvolvimento de materiais de 

emprego militar de interesse da Força Terrestre.  

Por necessidade estratégica, esse Centro de Pesquisa foi criado de maneira 

que as Forças Terrestres pudessem dominar as tecnologias de fabricação de 

componentes sensíveis para a defesa nacional, pois a independência quanto a 

equipamentos estratégicos, tais como os de material de emprego militar - MEM, é 

considerada fundamental para a soberania nacional. 

No CTEx trabalham militares de carreira, engenheiros, na sua maioria 

formados no Instituto Militar de Engenharia – IME; bem como  especialistas civis,  

muitos com mestrado e doutorado.   

Em 1985, a quantidade de engenheiros com mestrado e doutorado não 

passava de uma dezena. Hoje, o CTEx possui em seus quadros  aproximadamente 

189 engenheiros . Dentre estes, 82 (43%) possuem pós-graduação em nível de 

mestrado e 39 (21%) de doutorado. Vemos na tabela 1 abaixo o quadro de 
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distribuição dos profissionais ligados a área de pesquisa civil e militares, lotados no 

CTEx. 

Quadro 1 : Quadro de Pesquisadores  de Nível Superior no CTEx 

GRADUAÇÃO  37 32 %  

MILITARES MESTRADO 61 53 %  

DOUTORADO 18 16 %  

TOTAL 116   

GRADUAÇÃO 31 42 %  

CIVIS MESTRADO 21 29 %  

DOUTORADO 21 29 %  

TOTAL 73   

SOMA GERAL    

GRADUAÇÃO 68 36 %  

MESTRADO 82 43 %  

DOUTORADO 39 21 %  

TOTAL 189   

 

 Atualmente, diversos engenheiros estão terminando doutorado e mestrado 

em várias universidades importantes  tais como a Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação em 

Engenharia (COPPE-UFRJ) e o IME, dentre outros, o que tem capacitado o CTEx a 

atender as necessidades do Exército de atualização da tecnologia utilizada em  
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material de emprego militar – MEM, que em sua maioria pertence a empresas 

estrangeiras. 

Para poder fazer frente à necessidade crescente de atualização tecnológica, a 

capacitação dos engenheiros, tanto civis quanto militares, torna-se prioritária, pois o 

domínio dessa tecnologia é muito complexo e de utilização muito específica. 

Em decorrência da natureza multidisciplinar que envolve os projetos 

desenvolvidos pelo CTEx, torna-se prioritário o desenvolvimento de uma política de 

gestão adequada, envolvendo o projeto, o desenvolvimento e a produção, de 

produtos e serviços de material de emprego militar MEM. 

1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

  Como a tecnologia embutida nestes equipamentos militares é de domínio de 

poucas empresas, na sua grande maioria estrangeiras, que por razões comerciais 

preservam este conhecimento e não repassam totalmente aos seus clientes, todo o 

conhecimento adquirido nas fases de pesquisa e desenvolvimento destes 

equipamentos deve ser devidamente documentado para posterior reutilização. 

Também se deve levar em consideração a alta velocidade de mudanças nas 

tecnologias utilizadas, fazendo com que tal dinamismo leve à necessidade e à 

preocupação das Organizações Militares em se manterem constantemente 

atualizadas em relação às estratégias e tendências mundiais no que se refere ao 

desenvolvimento e projeto dos equipamentos de material de emprego militar - MEM. 

Um problema constante, na área de desenvolvimento e pesquisa de MEM é 

que muitos produtos não possuem demanda que justifique sua produção em escala 

comercial, levando a que poucas empresas se interessem em desenvolver 

determinados projetos de pesquisa no Brasil.  
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As empresas internacionais fornecedoras principais de produtos e serviços 

nessa área impõem dificuldades para a transferência do know-how dos seus 

produtos (software e equipamentos). Tais fatos devem ser levados em consideração, 

pois os pesquisadores, para aprenderem a operar e conhecerem as aplicações dos 

equipamentos, que, em sua maioria, são importados, necessitam de cursos 

especializados, tempo para capacitação e investimentos elevados. Desse modo, a 

perda de um especialista torna-se uma preocupação institucional.  

Quando as pessoas, por algum motivo, desligam-se de uma organização, elas 

levam  seu conhecimento adquirido e isso pode acarretar graves prejuízos, levando 

a problemas como  perda estratégica de vantagem competitiva e não retorno de 

capital investido em treinamento. Outro problema que costuma ocorrer é que a 

pesquisa realizada anteriormente estabelece determinados parâmetros técnicos, os 

quais, ao não serem aproveitados, ocasionam redundância de procedimentos com a 

respectiva perda de produtividade. Esta situação impacta no aumento do tempo de 

desenvolvimento de atividades de pesquisa.  

A condição de não dependência de tecnologia estrangeira, a necessidade de 

constante atualização em decorrência de novas tecnologias utilizadas, além dos 

fatores que envolvem a manutenção e conservação dos equipamentos de material 

bélico já adquiridos e em uso, fortalecem a necessidade de o CTEx possuir 

mecanismos para que todo o conhecimento adquirido nas diversas fases do ciclo de 

vida desse material de emprego militar possa ser mapeado, catalogado,  

armazenado e disseminado no momento adequado. 

A gestão do conhecimento (GC) é um processo que ajuda as organizações a 

identificar, selecionar, organizar, distribuir e transferir a informação e conhecimento 

especializado que fazem parte da memória da organização e que normalmente 
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existem dentro delas de forma não estruturada. Ela coloca ênfase na identificação 

do conhecimento, explicitando-o de tal maneira que o mesmo possa ser 

compartilhado de modo formal e, assim, ter seu valor alavancado, devido à sua 

reutilização (HANSEN et al., 1999). 

Quando não existem práticas organizacionais de gestão de conhecimento ou 

quando as pessoas saem de uma organização e levam seu conhecimento consigo, 

existe uma perda de valor que poderá trazer problemas para a organização. Uma 

transmissão inadequada do conhecimento gerado pelas atividades de pesquisa 

ocasiona um enfraquecimento de sua capacidade produtiva e competitiva. 

 Com a saída de um especialista altamente qualificado, existirá perda do capital 

intelectual e de todo o investimento utilizado para sua capacitação, acarretando um 

aumento do tempo para o desenvolvimento de novos projetos,  pela não utilização 

de tecnologias anteriormente absorvidas e utilizadas. Esses problemas, que ocorrem 

por uma gestão inadequada do conhecimento, implicam o enfraquecimento da 

memória organizacional. Uma meta vital da gestão do conhecimento é o de reter na 

organização esse valioso know-how, através de práticas adequadas de gestão. 

Em um levantamento entre empresas europeias, feito pela KPMG Peat 

Marwick, em 1998, descobriu-se que quase metade das empresas informou ter 

sofrido um revés significativo devido à perda de funcionários-chave (TURBAN et 

al.,2004). 

Para a melhoria de processos visando um gerenciamento do conhecimento é 

importante primeiramente conhecer quais as práticas de GC que estão sendo 

utilizadas (SANTOS, 2001). 
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Para tal, é necessário medir, pois sem medições válidas e confiáveis torna-se 

muito difícil desenvolver uma política de gestão que atenda às necessidades da 

organização. 

A sustentação de um programa de gestão do conhecimento em uma 

organização somente poderá ter sucesso se a mesma fizer um diagnóstico para que 

ela possa conhecer essas práticas de gestão (FRESNEDA, 2006). 

  Desse modo, surge a questão que esta dissertação pretende responder: 

Qual o grau de utilização das práticas de gestão do conhecimento nas 

divisões técnicas do Centro Tecnológico do Exército - CTEx? 

1.3.    OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1  Objetivo Principal 

Descrever o grau de utilização das práticas de gestão do conhecimento 

utilizadas nas divisões técnicas do Centro Tecnológico do Exército - CTEx. 

1.3.2  Objetivos Intermediários 

• Identificar a existência, no CTEx, de infraestrutura tecnológica adequada 

(hardware e software), que permita a gestão do conhecimento e 

compartilhamento de melhores práticas. 

• Identificar as metodologias utilizadas nas divisões do CTEx que privilegiem a 

retenção, o processamento e a disseminação da GC. 

• Conhecer qual o nível de competência e grau de explicitação de GC ,  que os 

pesquisadores do CTEX aplicam em seus  processos de desenvolvimento e 

as  melhores práticas adotadas. 

1.4.   DELIMITAÇÃO 

1.4.1.   Temporal 

 A partir de 2005 até julho de 2010. 

1.4.2.  Geográfico-funcional 

A pesquisa foi realizada na sede do Centro de Pesquisa do Centro 

Tecnológico do Exército – CTEx, em Guaratiba, mais especificamente nos 
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Laboratórios de Química; Divisão de Tecnologia da Informação; Divisão de 

Materiais; Divisão de Mísseis e Foguetes; e Divisão de Sistemas. 

1.4.3.   Teórica 

Esta dissertação contempla quatro componentes teóricos principais: cultura e 

memória organizacional; a aprendizagem organizacional; o capital intelectual e a 

contribuição de dois trabalhos realizados pelo  pesquisador Baptista do IPEA, no 

período de 2004 a 2005, denominados Textos 1022 e 1095, onde se discute o 

conceito da gestão do conhecimento e sua importância para a Administração Pública 

Federal.  

Nessa pesquisa são identificadas algumas práticas de sucesso e são 

abordadas diversas mudanças que estão ocorrendo na gestão pública no que se 

refere à implantação de práticas de GC em órgãos da Administração Direta, em 

empresas estatais do Executivo Federal Brasileiro, em organizações públicas de 

saúde e em instituições federais de ensino superior (BAPTISTA, 2004, 2005). 

 No primeiro trabalho (BATISTA et al., 2004), foi realizada uma  pesquisa em 

seis empresas estatais do governo federal: Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica 

Federal (Caixa), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

e Banco Central do Brasil (Bacen). No segundo, foi realizada uma pesquisa em 28 

órgãos da administração direta e em outras seis empresas estatais do Executivo 

Federal Brasileiro (BATISTA, 2005). 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.5.1 Para a organização 

Uma vez entendido que o CTEx é, antes de tudo, um centro de conhecimento, 

esta pesquisa visa o fortalecimento da cultura da aprendizagem e o 
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compartilhamento do conhecimento. Enfatiza a importância do desenvolvimento de 

práticas que venham a propiciar maiores ganhos de produtividade nos projetos de 

pesquisa e desenvolvimento sob a responsabilidade do CTEx.  

De alguma forma o CTEx necessita identificar o conhecimento  das práticas e 

os métodos de GC utilizados em suas divisões de pesquisa, padronizando-os de 

maneira uniforme, para criar, armazenar, processar e disseminar  todo o 

conhecimento gerado nas atividades de pesquisa, de forma que auxilie: 1- na 

alavancagem de seus processos, devido à redução da redundância de atividades 

baseadas no conhecimento; 2- na reutilização de técnicas já disseminadas, 

implicando, com isso, menores custos de P&D; 3 - no aumento da produtividade; 4- 

em menores prazos de consecução dos projetos;  5 –  no aumento da segurança 

estratégica, pelo domínio e mapeamento de todas as fases do projeto;  6 - na  

economia de escala; 7 - em maior facilidade de manter parcerias com a iniciativa 

privada e com as demais Forças do Ministério da Defesa;  8 – no domínio 

estratégico da alta direção em conhecer como estão as práticas de documentação e 

utilização seu capital  intelectual; e 8 – inovação de novos produtos e serviços. 

Os problemas de evasão de pesquisadores podem ser sentidos tanto na 

esfera pública quanto privada. No caso em discussão, no âmbito das Forças 

Armadas Terrestres, tendo como referência o Centro Tecnológico do Exército – 

CTEX, há problemas tanto no que concerne ao funcionário civil quanto ao militar. Na 

esfera militar, o problema se agrava, pois, para capacitar um Capitão, em nível de 

Doutorado, são necessários, em média, 14 anos, e um Tenente com Mestrado, em 

média 8 anos, tendo como referencial sua entrada no Instituto Militar de Engenharia 

- IME.  Recentemente, aconteceu a evasão de vários funcionários civis e militares, 

uns passando para iniciativa privada, outros em concurso público , além de casos de 
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saída por aposentadoria e por transferência para outros órgãos. No caso de militares 

a questão das transferências é institucional. Em setembro de 2010 foi realizada uma 

pesquisa interna na Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) do CTEx e foi 

constatado que, num período de 05 anos, houve uma evasão de profissionais de 

nível superior de 58% somente na DTI, o que confirma a importância estratégica de 

reter de maneira apropriada o conhecimento gerado pelas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento do CTEx. 

1.5.2. Para a Academia 

Esta dissertação visa aumentar a discussão sobre esse tema, buscando 

contribuir para um aprofundamento maior, criando novos espaços para estudos a 

respeito das práticas de gestão de conhecimento na Administração Pública, 

principalmente nas organizações governamentais subordinadas ao Poder Executivo 

Federal, notadamente nos centros de pesquisa subordinados à DCT – Diretoria  de 

Ciência e Tecnologia do Ministério da Defesa. 
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2.0. REFERENCIAL TEÓRICO 

A literatura incita à reflexão e à discussão sobre a importância do 

entendimento e da implantação dos conceitos, princípios, modelos e ferramentas de 

gestão do conhecimento (GC) como um novo paradigma para a boa gestão e o 

sucesso das organizações. 

A importância de utilizar-se um sistema de gestão do conhecimento (SGC) é o 

de reter esse know-how, que poderá não mais estar disponível, em decorrência de 

saída de um determinado funcionário. Toda organização deve observar que a perda 

de capital intelectual afeta diretamente sua produtividade e capacidade de 

desenvolvimento tecnológico.  

Terra e Gordon(2002) afirmam que a estruturação do conhecimento permite a 

solução eficaz e eficiente de problemas, propiciando um aprendizado dinâmico e 

viabilizando o planejamento estratégico, além de ser um grande auxiliar na tomada 

de decisão, possibilitando o compartilhamento de modo formal e tendo seu valor 

alavancado devido à sua reutilização. A organização deve observar que o 

conhecimento precisa ser compartilhado e deve ser capaz de crescer, visto que ele 

é dinâmico. 

Alavi (2000) corrobora tal afirmação, declarando que o conhecimento não está 

sujeito a retornos decrescentes, pois ele é sempre atualizado e, mesmo quando não 

usado, não diminui. As pessoas estão permanentemente adicionando mais 

conhecimento, aumentando o seu valor.   

  O conhecimento advém da experiência e se desenvolve ao longo do tempo 

através da absorção da contribuição de mentores e também do aprendizado formal. 

Paralelamente isso, inúmeras organizações desenvolvedoras de software 

comercializam soluções empíricas (plataformas e sistemas informacionais), com o 

objetivo de proporcionar o adequado suporte tecnológico à implantação de soluções 
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de gestão do conhecimento por parte das organizações; entretanto, esse novo 

modelo de gestão tem provocado pouco eco no âmbito das organizações públicas 

brasileiras, e, quando encontra um locus adequado, tem recebido um tratamento 

indevido, tanto em termos de difusão de seus pressupostos e da articulação de seus 

interlocutores quanto em relação ao nível de profundidade dos temas tratados 

(FRESNEDA e GONÇALVES, 2006). 

A importância da gestão do conhecimento, como fator de sucesso das 

organizações e da reprodução do capital, já é evidenciada desde o início dos anos 

90, quando Drucker (1993, p. 15) assinala que  

hoje o recurso realmente controlador, o fator de 
produção absolutamente decisivo, não é o capital, a terra 
ou a mão de obra, é o conhecimento... o valor é criado 
pela produtividade e pela inovação, que são aplicações 
do conhecimento ao trabalho.  

 

Terra e Gordon(2002) afirmam que as organizações de pesquisa devem buscar 

uma forma de disseminação do conhecimento a todos os seus colaboradores, 

transformando essa missão em um esforço coletivo onde o conhecimento adquirido 

através da pesquisa possa ser compartilhado, evitando com isso a redundância de 

esforços já delineados. 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

A expressão “gestão do conhecimento” ainda provoca um intenso debate 

sobre o seu significado, aplicação e abrangência. Entretanto, todos os estudiosos 

dos sistemas, práticas e modelos associados à gestão organizacional reconhecem o 

seu potencial, e, simultaneamente, a sua natureza complexa, multidimensional e 

evolutiva. 

 Existem várias abordagens conceituais para a gestão do conhecimento, de 

acordo com Cândido e Silva Filho (2003): 
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 – a) de Sveiby (1998), orientada para a gestão da informação, para a aprendizagem 

organizacional e para definição e utilização de competências; 

– b) de Wiig (1999), baseada nas práticas de exploração do conhecimento e sua 

adequação a partir de práticas de gestão específicas;  

– c) de Leonard-Barton (1998), com foco em atividades que envolvem: 1) busca de 

soluções criativas de forma compartilhada; 2) implantação e integração de novas 

metodologias e ferramentas nos processos atuais; 3) prática de experimentos, a 

partir de protótipos e projetos-piloto para desenvolvimento de competências; 4) 

importação e absorção de metodologias e tecnologias externas; 

– d) de Nonaka e Takeuchi (1997), baseada nos processos de conversão do 

conhecimento, a partir das práticas de socialização (tácito para tácito);  

externalização (tácito para explícito); combinação (explícito para explícito); e 

internalização (explícito para tácito); e 

– e) de Edvinson e Malone (1998), baseada em três tipos de recursos 

organizacionais e seus inter-relacionamentos que geram o capital intelectual de uma 

organização: capital humano, capital organizacional e capital do cliente.  

Para Davenport e Prusak (1998, p. 6), conhecimento é definido como: 

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, ele costuma estar embutido não só 
em documentos ou repositórios, mas também em 
rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

 De uma forma ou de outra, as definições se referem às melhores formas de 
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como as organizações criam, compartilham e utilizam tanto o conhecimento 

disponível explicitamente quanto o conhecimento que reside na mente de seus 

membros. Um entendimento claro sobre essa questão é oferecido por Teixeira Filho 

(2000, p. 22), que define a GC como “uma coleção de processos que governam a 

retenção,disseminação e utilização do conhecimento para atingir plenamente suas 

metas”. 

Embora a GC, como tópico de estudo, esteja em plena construção teórica e 

metodológica, é possível apontar contribuições significativas que tecem os 

fundamentos sobre os quais ela se desenvolve.  

2.1.1 Dados, Informação e Conhecimento 

Para obter-se um melhor entendimento do que venha a ser gestão do 

conhecimento é apresentada uma descrição dos conceitos de dados, informações e 

conhecimento. Nessa mesma linha, Castells (1999) já anuncia a superação da 

sociedade industrial afirmando que a tecnologia concentrada nas tecnologias da 

informação remodela dados, informações e conhecimento. 

Conforme Davenport e Prusak (1998, p. 2), dados são “um conjunto de fatos 

distintos e objetivos, relativos a eventos”, sendo que, “em um contexto 

organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de 

transações”. Os dados nada dizem sobre a própria importância ou relevância. 

Porém, são importantes para as organizações – em grande medida, certamente, 

porque são  “matéria-prima essencial para a criação de informação” (DAVENPORT 

e PRUSAK, 1998, p. 3). 

Informações “são dados interpretados, dotados de relevância e propósito” 

(DRUCKER, 1999, p. 32). De forma complementar, Senge (1999, p. 487) afirma que 

“informações são dados com relevância à situação do receptor”, demonstrando “o 
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importante papel do ser humano ao converter dados em informações”. Segundo 

Davenport e Prusak (1998, p. 4), “a informação visa a modelar a pessoa que a 

recebe no sentido de fazer alguma diferença em sua perspectiva ou insight”. 

 Assim como a informação provém dos dados, o conhecimento deriva das 

informações. Da mesma forma, Davenport e Prusak (1998, p. 5) afirmam que os 

“dados tornam-se informação, quando o seu criador lhes acrescenta significado”, 

sendo que este significado pode ser agregado por meio de cinco processos: a) 

contextualização; b) categorização; c) cálculo; d) correção; e) condensação. 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que, para que a informação se 

transforme em conhecimento, os seres humanos precisam fazer a transformação 

que vai agregar valor à informação, por meio de quatro processos: comparação; 

consequências; conexões e conversação. 

É fato que, independentemente do ramo de atuação ou porte, as 

organizações dependem, cada vez mais, de informações e conhecimento, onde 

estes são considerados os principais e mais valiosos patrimônios que uma 

organização pode possuir, pois estão diretamente vinculados a qualquer atividade 

desempenhada e a qualquer nível hierárquico. 

De acordo com Melo (1987), a informação surge da organização das 

relações entre dados, ou seja, os dados considerados de forma organizada 

adquirem valor e se tornam informação. Assim, é a coleção de dados que descreve 

ou integra um corpo de conhecimento. A partir dessa realidade, esse autor chega ao 

conceito de dado como sendo a expressão ou conhecimento de um fato isolado. 

Davenport e Prusak (1998) apresentam outras definições para esses 

componentes, afirmando que o conhecimento não é dado nem informação apesar 

de estarem devidamente relacionados à informação, pois essa envolve o dado com 
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um objetivo específico, enquanto o conhecimento envolve os mecanismos para 

disseminação dessa informação. 

Leonard-Barton (1998) complementa que o conhecimento é uma criação das 

pessoas e somente a elas pertence, e que uma organização não pode prescindir 

das pessoas, pois elas são a fonte de criação do conhecimento, devendo os 

indivíduos ser apoiados de maneira que sua criatividade gere conhecimento, 

cabendo às organizações catalogar, transferir, assimilar e utilizar esse 

conhecimento. 

A valorização do conhecimento e sua aplicação nas organizações motivaram 

o surgimento da gestão do conhecimento. Para Nonaka e Takeuchi (1997), a 

necessidade de gerenciar o conhecimento nas organizações incitou 

questionamentos sobre os tipos de conhecimento e como eles se combinam.  

Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) afirmam que: a) “o conhecimento, ao 

contrário da informação, diz respeito a crenças e compromissos. O conhecimento é 

uma função de uma atitude, perspectiva ou intenção específica”; b) “o 

conhecimento, ao contrário da informação, está relacionado à ação.” É sempre um 

conhecimento “com algum fim”; e c) “o conhecimento, como a informação, diz 

respeito ao significado.É específico ao contexto e é relacional.” 

2.1.2 O Conhecimento Tácito e Explícito  

O conhecimento explícito é representado pelas políticas, diretrizes de 

procedimento, manuais, relatórios, desenhos, produtos, estratégias, metas, missão, 

competências básicas da empresa e a infraestrutura da tecnologia da informação. É 

o conhecimento que foi codificado (documentado) em uma forma que pode ser 

distribuída para as pessoas sem exigir interação interpessoal, ou pode ser 

transformado em um processo ou em uma estratégia. O conhecimento explícito 
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também é conhecido como conhecimento com vazamento, pela facilidade com que 

ele flui de uma pessoa, documento ou empresa, já que pode ser documentado de 

forma rápida e precisa (ALAVI, 2000). 

Em relação ao conhecimento tácito, Davenport e Prusak (1998) afirmam que 

o conhecimento tácito é o acúmulo de experiências, mapas mentais, insights, 

perspicácia, conhecimento especializado, know-how, segredos de negócio, conjunto 

de capacidades, a compreensão e o aprendizado de uma empresa, bem como a 

cultura organizada que nela embutiu as experiências passadas e presentes das 

pessoas, processos e valores que fazem parte da empresa. 

O conhecimento tácito reside na mente das pessoas ou está embutido nas 

interações em grupo, dentro de um departamento ou de uma filial da empresa. O 

conhecimento tácito, em geral, envolve conhecimento especializado e alto nível de 

habilidades (LEONARD-BARTON,1998). 

Para Leonard-Barton (1998, p. 24) “ as atividades incorporadas ao conjunto 

de histórias de vida, personalidades e experiências do indivíduo criam o contexto 

necessário para que a vantagem competitiva da empresa seja superior à do 

concorrente”.   

O conhecimento tácito é difuso, não estruturado, não possui uma forma 

tangível e, portanto, é difícil de ser codificado. Polanyi (1956, apud NONAKA e 

TAKEUCHI,1997) sugere que é difícil colocar o conhecimento tácito em palavras, 

pois o êxito na transferência ou no compartilhamento do conhecimento tácito 

normalmente se dá através de associações, estágios, aprendizados, conversas e 

outras formas de interação social e interpessoal, ou mesmo através de simulações.   

A dinâmica da espiral de criação do conhecimento organizacional é uma 

questão fundamental da teoria apresentada por esses autores. Somente por meio 
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dos quatro modos de conversão (socialização, externalização, combinação e 

internalização), que se dão a partir da interação entre conhecimento tácito e 

explícito, é construído um novo conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).  

Assim, o modelo dinâmico de criação do conhecimento é fundamentado no 

pressuposto de que o conhecimento humano é criado e expandido por meio da 

interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

2.1.3 Comunidades de Prática - CdPs 

Segundo Davenport e Prusak (1998), pessoas que compartilham a mesma 

cultura de trabalho podem comunicar-se melhor e transferir conhecimento de forma 

mais eficaz, pois possuem interesses e experiências em comum. 

O advento das redes de computadores e, principalmente, a consolidação da 

internet permitiram a proliferação das chamadas “comunidades de prática” (CdPs), 

ou seja, comunidades de colaboração voluntária que, em um sentido mais amplo, 

nada mais são do que grupos de pessoas constituídos de maneira informal (isto é, 

independentemente das estruturas organizacionais às quais pertençam), em função 

da satisfação de interesses ou da solução de problemas comuns, seja para a troca 

de ideias, informações e experiências seja para um tipo de aprendizado mais 

estruturado. 

Conforme Terra e Gordon (2002, p. 72), o conceito de CdP “é, atualmente, 

um dos temas mais promissores no campo da gestão do conhecimento. 

Comunidades de prática é um termo que se refere às maneiras como as pessoas 

trabalham em conjunto e/ou se associam a outras naturalmente”.  

Atentas a essas constatações, as modernas organizações buscam formas 

de incentivar a criação de CdPs focadas em produtos ou em processos 

organizacionais, podendo, inclusive, integrar clientes e fornecedores de forma a 
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propiciar um ambiente de inovação e de geração de conhecimentos, bem como para 

proporcionar uma maior transferência daqueles conhecimentos gerados dentro das 

CdPs para o restante das organizações. 

Lave e Wenger (1991) avançaram com um primeiro conceito de 

comunidades de prática (CdPs), que, desde então, têm sido alvo de inúmeras 

definições. Esses autores definem as CdPs como grupos de pessoas que partilham 

uma paixão comum por alguma coisa que fazem e, ao promoverem essa partilha, 

acabam por aprender umas com as outras a forma de fazer ainda melhor.  

 Sendo as CdPs uma das abordagens possíveis da gestão do 

conhecimento, ao realizar-se um trabalho de compartilhamento das informações 

(tácitas) entre os elementos dos grupos que as compõem, dá-se a transformação do 

conhecimento já existente em novo conhecimento, acabando elas próprias por 

ficarem incorporadas  na base de novas redes de conhecimento que vão sendo 

constituídas (VASCONCELOS et al.,2005). 

2.1.4 Os Sucessos e Benefícios na lmplantação de um SGC  

 As organizações podem obter diversos benefícios com a estratégia de 

implantação de um sistema de gestão do conhecimento – SGC, tais como: reduzir a 

perda de capital intelectual devido à saída de funcionários da empresa; reduzir os 

custos, pela redução do número de vezes que a empresa precisa resolver 

repetidamente o mesmo problema;  obter economia de escala com informação de 

provedores externos; diminuir a redundância de atividades baseadas no 

conhecimento; aumentar a produtividade, disponibilizando conhecimento de forma 

mais rápida e fácil; e aumentar a satisfação dos funcionários, ao permitir um maior 

desenvolvimento e aumento do poder pessoal. O melhor motivo de todos pode ser a 

necessidade estratégica de obter vantagem competitiva no mercado (KNAPP,1998). 
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Tornar gestores e funcionários capazes de aumentar a competitividade de 

sua organização por meio da inovação é um dos maiores benefícios quando se 

implanta uma GC. A mesma fornece um conjunto de diretrizes que permite que as 

empresas aprendam com a sua própria experiência em decorrência de suas 

atividades-fim (learning organization) e com isso, se tornem mais inovadoras e 

competitivas (SENGE,1999). 

2.1.5 Os Fracassos e Dificuldades na Implantação de um SGC 

 Quando as pessoas saem de uma empresa, elas levam seu conhecimento 

consigo. Uma meta vital da gestão do conhecimento é o de "segurar" esse valioso 

know-how que pode ir embora tão depressa.  

Levando-se em consideração que nenhum sistema é infalível, pode-se 

considerar que existem muitos casos de falhas na implantação de um SGC. 

Conforme Swan et al. (2000), as falhas mais comuns ocorrem quando o projeto de 

gestão do conhecimento se apoia basicamente na tecnologia e não leva em 

consideração se o sistema proposto irá atender às necessidades e aos objetivos da 

organização e de seus indivíduos e sua cultura. Outras questões incluem a falta de 

comprometimento e não dar incentivo às pessoas para usarem o sistema.  

Estimular os funcionários a usar o sistema de gestão do conhecimento, tanto 

para contribuir com conhecimento como para buscá-lo, pode ser difícil. Segundo 

Vaas (1999), existem vários motivos pelos quais as pessoas não gostam de 

compartilhar conhecimento: desejo de compartilhar, mas falta de tempo para fazê-lo; 

falta de aptidão em técnicas de gestão do conhecimento; falta de compreensão da 

gestão do conhecimento e seus benefícios; falta de tecnologia apropriada; falta de 

comprometimento da alta administração; falta de verbas para a gestão do 

conhecimento; falha da cultura em estimular o compartilhamento de conhecimento.  
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Para superar esses desafios, é importante que a GC não seja vista como 

apenas mais modismo no mundo dos negócios. A GC pode obter sucesso se a 

empresa seguir um caminho cuidadoso e deliberado de implantação. 

 

2.1.6.  Método OKA - Organizational Knowledge Assessment  

De acordo com Fonseca (2006), para uma adequada gestão do conhecimento 

são necessários três elementos principais: (1) Pessoas; (2) Sistemas; e (3) 

Processos. Essa autora desenvolveu esta metodologia - o OKA - para o Banco 

Mundial, com o objetivo de servir como ferramenta de benchmarking, que facilitaria 

tanto a empresas públicas quanto privadas a compreender melhor seus desafios e 

desenvolver capacidades de gestão de conhecimento, fazendo um diagnóstico na 

organização e identificando as áreas–chave que precisam ser desenvolvidas e 

aprimoradas.  

Os três elementos formam, de acordo com Fonseca (2006), a base de um 

sistema de gestão do conhecimento que induz um ambiente propício para as 

práticas de GC em uma organização.  

Segundo Cruz (1998), do ponto de vista da gestão dos processos de negócio, 

ele representa a reunião de três elementos: pessoas, processos e tecnologia da 

Informação, com a finalidade de atender as necessidades do cliente. De acordo com 

esse autor, a importância da conjugação eficiente desses três elementos está 

diretamente associada à sobrevivência da organização.   

 Venkatraman e Henderson (1998) confirmam essa posição, afirmando que o 

gerenciamento dos negócios de uma organização surge como uma solução focada 

na melhoria contínua da integração entre recursos processuais, tecnológicos e 

humanos, alinhando-os com a TI. 
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Adesola e Baines (2005) acreditam que por meio de metodologias de gestão 

de negócios é possível controlar processos, gerando planos e ações em busca da 

integração, colaboração e automação entre os três pilares das organizações: 

processos, pessoas e tecnologia.    

   Davenport e Prusak (1998) afirmam também que os projetos ou iniciativas de 

gestão do conhecimento estão apoiados na tríade formada por pessoas, tecnologia 

e processos de negócio.  A gestão baseada em processos e pessoas, auxiliada pela 

tecnologia da informação, facilita a coordenação dos meios de comunicação e a 

utilização eficiente dos recursos, possibilitando que as diversas atividades 

envolvidas cruzem as fronteiras de seus negócios (BARROS, 1997).  

  Para que os negócios sejam competitivos e cresçam, devem poder interligar 

processos, pessoas e informações para além das fronteiras organizacionais e 

geográficas.  

Pode-se verificar pelos autores arrolados que o OKA é compatível com os 

objetivos a que ele se propõe, qual seja fazer o diagnóstico de uma organização 

envolvendo os três elementos: pessoas, processos e tecnologia. 

 O Banco Mundial vem disseminando essa metodologia, o Organizational 

Knowledge Assessment (OKA), com o objetivo de proporcionar uma forma de 

coletar, mensurar e estudar a GC. Conforme este método, a GC impacta três 

elementos principais: (1) pessoas; (2) sistemas; e (3) processos (FONSECA, 2006).  

Cada elemento é constituído por dimensões do conhecimento, totalizando 14 

dimensões. 

Cada dimensão do conhecimento incorpora certo número de métricas. A 

escolha de tais métricas foi resultado de entrevistas e pesquisa na área de GC, bem 

como de experiência derivada do programa de GC do Banco Mundial.  
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O elemento Pessoas é composto pelas dimensões: cultura de incentivo; 

identificação do conhecimento e criação do conhecimento; compartilhamento do 

conhecimento; comunidades de prática e times de conhecimento; e, por último, 

conhecimento e aprendizagem. 

O elemento Processos é composto pelas dimensões: liderança e estratégia; 

fluxo do conhecimento; operacionalização do conhecimento; alinhamento; e ainda, 

métricas e acompanhamento. 

No elemento Sistemas encontram-se as dimensões: infraestrutura tecnológica 

de GC; infraestrutura de acesso ao conhecimento; gerenciamento de conteúdo; e 

infraestrutura do ambiente de GC. 

Descrevem-se a seguir os três elementos e as 14 dimensões do 

conhecimento, com base em Fonseca e Torres (2006).  

2.1.6.1 Elemento – Pessoas 

Este Elemento possui cinco dimensões do conhecimento, são descritos 

abaixo, sua estrutura e o que é medido em cada uma dessas dimensões: 

� Dimensão 1: Cultura e Incentivos 

Definição: Os aspectos culturais implícitos e explícitos, crenças e incentivos que 

existem dentro das organizações para formatar, criar e dar suporte ao uso dos ativos 

intelectuais (incluindo conhecimento) para atingir suas metas. 

� Questões para análise da dimensão Cultura e Incentivos: 

a.  O grau com que as políticas da organização recompensam as atividades ligadas 

ao conhecimento (inclui mecanismos de cooperação e transferência de 

conhecimento como comunidades de prática e “postura de grupo”). 

b.  Tolerância da organização com os riscos e comportamentos relacionados a 

ações de inovação. 



34 

 

 

c.  O grau com que a organização apoia e oferece atividades ligadas ao aprendizado 

de seus colaboradores. 

d. Receptividade da organização a mudanças no trajeto profissional dos 

colaboradores (plano de carreira, ascensão profissional, mudança de área, etc.). 

e.  Participação dos colaboradores na melhoria do desempenho da organização. 

f.   Receptividade da empresa a ideias externas. 
 

� Dimensão 2 :  Criação e Identificação de Conhecimento 
 

Definição: A capacidade das organizações e seus “stakeholders” em identificar e 

criar conhecimento e outros ativos intelectuais, especialmente aqueles que 

contribuam para os objetivos da organização. 

� Questões para análise da dimensão Criação e Identificação do 

Conhecimento: 

a. Receptividade da organização a novas informações que sirvam de base para 

estruturação de novo conhecimento. 

b. Habilidade da organização e de seus colaboradores em criar novo conhecimento. 

c. O grau com que a organização investe e otimiza seu capital humano, atraindo 

e/ou retendo colaboradores que detenham conhecimento atualizado. 

d. Os esforços e o comprometimento da organização em identificar e capturar 

informações relevantes ao seu negócio e aos seus objetivos organizacionais. 

e.  Os meios, relacionados com a forma de condução do processo, de identificação e 

esclarecimento das oportunidades de GC. 

� Dimensão 3: Compartilhamento de Conhecimento 

Definição: A capacidade das empresas e de seus stakeholders em compartilhar 

ativos intelectuais de maneira a permitir que a organização atinja suas metas. 

� Questões para análise da dimensão Compartilhamento do Conhecimento: 

a. O grau com que a empresa possui e utiliza estruturas organizacionais que  
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favoreçam o compartilhamento de conhecimento (estrutura de comunicação entre 

unidades e outros tipos de estruturas que conduzam ao compartilhamento e ao 

espírito de equipe). 

b.  O grau com que o compartilhamento de conhecimento é difundido dentro da 

organização. 

c. O suporte dado pela organização às atividades ligadas ao compartilhamento de 

conhecimento. 

d.  O grau com que a organização compartilha conhecimento tácito. 

e.  O grau com que a organização compartilha conhecimento explícito. 

f.  O grau com que a organização converte conhecimento tácito em explícito. 

g.  O grau com que a organização converte conhecimento explícito em tácito. 

h. O grau e a qualidade com que a organização compartilha conhecimento com 

clientes, parceiros e vendedores. 

� Dimensão 4 : Comunidades de Prática e Times de Conhecimento 

Definição: a existência, natureza e uso de grupos de pessoas que possam ser 

efetivamente mobilizados para resolver problemas e permitir que a organização 

atinja suas metas. 

� Questões para análise da dimensão Comunidades de Pratica e Times do 

Conhecimento: 

a. A habilidade da organização em dar suporte à criação de vários nichos de 

conhecimento e grupos de compartilhamento de conhecimento dentro de sua área 

de atuação. 

b.  A natureza das comunidades de prática existentes dentro da organização. 

c.  A efetividade das comunidades de prática. 
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d.  A capacidade da organização em catalisar a formação de times que utilizem o 

conhecimento para resolver problemas ou para dar suporte aos objetivos da 

organização. 

� Dimensão 5 : Conhecimento e Aprendizado 

Definição: A capacidade da organização no desenvolvimento de seu capital humano 

através de programas de treinamento e outras estruturas ou atividades formalmente 

dirigidas ao desenvolvimento do conhecimento. 

� Questões para análise da dimensão Conhecimento e Aprendizado: 

a.   As atitudes e abordagens da organização para construir capital humano. 

b. O grau com que a organização possui programas de treinamento ou 

desenvolvimento dirigidos a mudanças comportamentais. 

c.  O grau com que a organização insere processos de conhecimento nos seus 

processos de trabalho. 

d.   O grau com que a organização utiliza e reutiliza conhecimento e “know-how”. 

e.  O grau com que a organização incorpora informação externa a suas atividades 

de aprendizado. 

2.1.6.2 - Elemento - Processos 

Segue a descrição das cinco dimensões do conhecimento referente ao 

Elemento Processos. 

� Dimensão 1: Liderança e Estratégias 

Definição: A utilização das técnicas de GC como modelo de gestão dos líderes e 

gerentes da organização. 

� Questões para análise da dimensão Liderança e Estratégias 

a.  O grau com que a organização considera GC como um valor corporativo. 
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b. O grau com que as lideranças atuam na gerência e supervisão da arquitetura 

organizacional, dos processos ou das políticas da empresa (está baseado no fato de 

que a liderança está mais apta a modificar estruturas organizacionais, a fim de 

adaptá-las e torná-las favoráveis às necessidades do programa de GC). 

c.  O grau com que a alta administração patrocina o programa de GC. 

d. O grau com que a alta administração se apresenta como flexível e apta a 

mudanças em sua própria dinâmica e estrutura. 

e.  A qualidade e a natureza do relacionamento entre a alta administração e o corpo 

gerencial da organização. 

f.  O grau com que a média gerência tem incorporado os processos de GC em sua 

rotina diária. 

� Dimensão 2 : Fluxo de Conhecimento 

Definição: A natureza e a capacidade do fluxo de conhecimento e outros ativos 

intelectuais dentro da organização. Inclui a captura, o armazenamento, a 

disseminação e outros aspectos de distribuição do conhecimento. 

� Questões para análise da dimensão Fluxo de Conhecimento: 

a.  A natureza e efetividade da captura do conhecimento. 

b.  A natureza e efetividade do armazenamento do conhecimento. 

c.  A natureza e efetividade da transformação do conhecimento. 

d.  A natureza e efetividade da disseminação do conhecimento. 

e.  A natureza e efetividade do fluxo do conhecimento. 

� Dimensão 3 : Operacionalização do Conhecimento 

Definição: a capacidade da organização em integrar e aplicar conhecimento dentro 

de seu negócio e processos operacionais (incluindo desenvolvimento de novos 
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produtos, marketing e outros). Representa o ciclo interativo de conhecimento dentro 

dos processos críticos da organização e, consequentemente, de seus resultados. 

� Questões para análise da dimensão Operacionalização do Conhecimento: 

a.  A estrutura existente para viabilizar a absorção e integração do conhecimento 

aos processos operacionais da organização 

b. O grau com que as práticas da organização permitem e favorecem mudanças 

contínuas (quanto mais existirem política, procedimentos e práticas culturais que 

permitam mudanças, mais facilmente novos conhecimentos serão integrados e 

aplicados). 

c.  O grau com que os processos da organização estão documentados e acessíveis 

aos empregados. 

d. O grau com que os empregados tiram proveito da integração e aplicação do 

conhecimento. 

� Dimensão 4 : Alinhamento 

Definição: O grau no qual o objetivo do programa de GC e seu resultado tentam 

satisfazer ou realizar os objetivos e metas da organização. 

� Questões para análise da dimensão Alinhamento 

a.   O grau com que a organização está apta a articular e concretizar objetivos. 

b. O grau com que a organização contém conhecimento que suporta suas 

estratégias e está alinhado com seus objetivos. 

c.  O grau com que o programa ou as iniciativas de GC refletem os objetivos da 

organização. 

d.  O papel da GC para favorecer o atendimento dos objetivos da organização. 

e. O alinhamento entre o tipo de conhecimento existente e as necessidades da 

organização. 
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f.  O grau de alinhamento da GC com os objetivos organizacionais impactando 

positivamente em suas respostas e resultados. 

� Dimensão 5 : Métricas e Benchmarking 

Definição: A capacidade da organização para medir a si mesma com respeito à 

gestão de seus ativos intelectuais e a monitorar e identificar melhores práticas, 

informação externa e aprendizado que pode desenvolver seus diversos segmentos e 

gerar valor para a empresa. 

� Questões para análise da dimensão Métricas e Benchmarking sendo  

a.  O grau com que a organização está apta a identificar, avaliar e aperfeiçoar sua 

operação interna de maneira sustentável (empresas que buscam melhoria contínua 

através de programas de qualidade são receptivas a GC e a melhores práticas que 

desenvolvam a organização). 

 b. O grau com que a organização emprega medidas para avaliar benefícios 

relacionados às iniciativas e a programas voltados a GC. 

c. A efetividade da TI e de outros investimentos de infraestrutura. 

d. O grau com que a organização é capaz de monitorar e interagir com seus 

parceiros, vendedores e competidores. 

 e. O grau com que a organização está apta a identificar e assimilar informação 

sobre si mesma no ambiente externo. 

f.  O grau com que a organização está preparada para medir o desempenho de suas 

pessoas. 

2.1.6.3. Elemento - Sistemas 

� Dimensão 1 : Infraestrutura Tecnológica de GC 

Definição: a capacidade e existência de infraestrutura tecnológica que permita a 

gestão do conhecimento e o compartilhamento de melhores práticas. 
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� Questões para análise da dimensão Infraestrutura Tecnológica: 

a.  Os softwares, aplicações ou ambientes de comunicação existentes para dar 

suporte às atividades de Gestão do Conhecimento. 

b.  A natureza e a capacidade da infraestrutura tecnológica para dar suporte ao fluxo 

e aos processos de conhecimento. 

c.  A infraestrutura tecnológica existente para dar suporte aos processos da empresa 

relacionados à GC. 

d.  Medição dos resultados e uso da infraestrutura tecnológica. 

� Dimensão 2 : Acesso à Infraestrutura 

Definição: a capacidade e a infraestrutura existente permitindo o acesso e interação 

dos stakeholders com os “ativos intelectuais” da empresa (sejam eles sistemas ou 

outras pessoas). 

� Questões para análise da dimensão Acesso à Infraestrutura. 

a.  A natureza do processo para acessar o conhecimento da organização. 

b. A facilidade com que pode ser compreendido o significado do conhecimento 

contido na organização. 

c.  A facilidade de acesso ao conhecimento implícito da organização. 

d. A natureza e efetividade dos mecanismos que a organização possui para 

encontrar conhecimento. 

e.  Medição de resultados e uso de conteúdos. 

� Dimensão 3 : Gerência de Conteúdo 

Definição: o tipo de conteúdo e as ferramentas de gerência da informação que a 

organização produz e gerencia. 

� Questões para análise da dimensão Gerência de Conteúdo:  

a.  O grau com que a organização tem informação sobre suas necessidades. 

b.  A abrangência e tipo de conteúdo que a organização possui. 
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c.  A qualidade do conteúdo que a organização possui. 

� Dimensão 4 : Programa de GC (Suporte e Gerência) 

Definição: a natureza, desenho e capacidade do programa de GC, como construído 

dentro da organização, em envolver pessoas, unidades, grupos, etc. 

� Questões para análise da dimensão Programa de GC: medido 

a.  A infraestrutura do ambiente/programa de GC. 

b.  A natureza dos papéis associados com a infraestrutura do ambiente de GC. 

c. O balanceamento entre aspectos formais e não formais da infraestrutura do 

ambiente de GC. 

d.  A existência de laços de realimentação (feedback) e mecanismos de monitoração 

relacionados ao ambiente de GC. 

O método OKA é operacionalizado através de um questionário de pesquisa, 

contendo 199 perguntas que podem tanto ser utilizadas tanto para o programa OKA 

quanto como tópicos de entrevistas semiestruturadas, visando à determinação de 

determinadas evidências e conceitos que uma entrevista estruturada não teria 

possibilidade de alcançar (FONSECA, 2006). As questões foram desenvolvidas 

baseadas em questões-chave identificadas para mensurar cada dimensão. Os 

resultados dessas questões são agregados e é gerado um gráfico em formato radial, 

conforme a Figura 1.  
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 Figura1: Elementos e Dimensões Método OKA 

 
Fonte: Fonseca (2006) 

  

 A ferramenta OKA utiliza o QuestionPro para aplicação do survey (FRESNEDA et 

AL,2008). O processo envolve a criação de uma base de dados para 

armazenamento dos resultados. Cada dimensão é baseada em escores, que gera  

um gráfico mostrando a intensidade do valor obtido, representando o quanto a 

organização está preparada na referida dimensão.  

  O escore final, que pode variar de uma escala de zero a 50, mostra quão 

preparada uma organização está na dimensão estudada.  Portanto, o modelo OKA é 

operacionalizado através de um questionário de pesquisa e as questões foram 

desenvolvidas com base em questões-chaves identificadas para mensurar cada 

dimensão. Os resultados dessas questões são agregados e é gerado um gráfico 

com formato radial e uma planilha tipo Excel, onde aparecem todas as divisões 
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pesquisadas, seus escores e a média global para cada valor da dimensão 

encontrada.  

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL E  CONHECIMENTO 

A Alta Direção de uma organização deve apoiar explicitamente o projeto de 

implantação de um sistema de gerenciamento do conhecimento - SGC. Para que 

esse processo tenha sucesso, sugere-se que seja nomeado um executivo 

competente e capaz, com vistas a obter os recursos necessários,  inclusive acesso a 

pessoas com fontes de conhecimento para que o projeto tenha êxito.  É preciso 

também obter o apoio de todos os funcionários para que o sistema receba 

contribuições e seja utilizado. Ele também deve preparar  a empresa para as 

mudanças culturais que irão ocorrer. “O apoio é responsabilidade fundamental da 

Alta Direção” (TURBAN et al., 2004, p. 349). 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que se deve ter em conta que o 

aprendizado e compartilhamento efetivo do conhecimento requerem uma mudança 

cultural dentro da empresa, novas práticas administrativas, o comprometimento dos 

executivos graduados e apoio tecnológico. Tudo isso é necessário para superar as 

barreiras conhecidas para a implantação.  

A maioria dos desafios culturais e organizacionais deve ser exaustivamente 

discutida. A cultura da empresa precisa mudar para uma cultura de 

compartilhamento. Isso deve ser administrado por meio de uma forte liderança da 

alta direção, disponibilizando ferramentas de gestão do conhecimento e estimulando 

o uso do sistema e a compartilhar conhecimento, pois as pessoas precisam ser 

motivadas de forma adequada para contribuir com conhecimento.     

  Segundo Mintzberg et al. (2000), a cultura organizacional é a base da 

organização. São as crenças comuns que se refletem nas tradições e nos hábitos, 
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bem como em manifestações mais tangíveis - histórias, símbolos, ou mesmo 

edifícios e produtos. Para esses autores, a força de uma cultura está em legitimar as 

crenças e os valores compartilhados entre os membros de uma organização. A 

cultura organizacional não existiria sem as pessoas. 

Com referência às práticas, Hofstede (1997) as considera como variáveis 

mais características das próprias organizações e que correspondem aos símbolos, 

mitos, ritos etc, e que são:  

a) interesse maior por meios versus interesse maior por fins - que significa, 

no primeiro caso, preferência por rotinas técnicas e burocráticas, versus preferência 

por resultados; 

b) interesse pelo indivíduo ou pela função - que significa preocupação com a 

produtividade e com o bem-estar do indivíduo ou, no caso, da função, preocupação 

somente com a produtividade; 

c) corporativismo versus espírito de equipe - no primeiro caso, as pessoas 

identificam-se com a própria profissão; no segundo caso a referência principal é a 

organização; 

d) sistemas abertos versus sistemas fechados – parâmetro ligado ao tipo de 

comunicação externa e interna e à facilidade de aceitar os estranhos ou recém-

chegados; 

e) controle interno rígido versus controle interno flexível – corresponde à 

importância atribuída à formalização e à pontualidade dentro da empresa; 

f) pragmatismo ou rigidez nas relações, principalmente no que diz aos 

clientes; corresponde ao máximo de flexibilidade no setor de serviços e grande 

rigidez na aplicação das leis.  
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Para Hofstede et al. (1990), os valores nas organizações sustentam a cultura 

e são eles que dão base para a evolução das práticas organizacionais. Esses 

valores orientam o comportamento de gestores e empregados, e acabam por 

motivar a obtenção de metas e objetivos. Tamayo (2005) afirma que estes valores, 

determinam as formas de julgar e avaliar comportamentos e eventos 

organizacionais, e influenciam o clima da organização e a tomada de decisões 

organizacionais. 

A cultura organizacional é definida por Hofstede (1997, p. 210) como “a 

programação coletiva da mente que distingue os membros de uma organização dos 

de outra”. Essa programação mental reflete-se nas formas de pensar, sentir e agir 

comum dos membros de uma organização. 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) defendem que o contexto capacitante deve 

fornecer à organização a capacidade estratégica de adquirir, criar, explorar e 

acumular novos conhecimentos, de forma contínua e reiterada, em processo cíclico; 

afirmam que criar um contexto adequado para a criação do conhecimento envolve 

estruturas organizacionais que fomentem relacionamentos sólidos e colaboração 

eficaz. De acordo com esses autores, um clima organizacional que fomente a 

confiança, a solidariedade e as redes pessoais entre os empregados é uma das 

condições mais importantes para a difusão eficaz do conhecimento técnico e 

administrativo. 

Só é possível obter sucesso e benefícios na implementação de uma gestão 

de conhecimento em qualquer tipo de organização, se a cultura organizacional for 

positiva em relação à geração, partilha, socialização e transferência de 

conhecimento. 

De acordo com Selfridge e Sokolik (1995) as organizações são sistemas 
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complexos, com uma cultura organizacional própria, caracterizada não só por aquilo 

que é explícito, mas, sobretudo por um enorme volume de conhecimento e de 

relações informais, que estão submersas e pouco visíveis, mas que representam 

uma grande parte do conhecimento organizacional .     

2.2.1 Cultura Organizacional em Organizações Públicas 

De acordo com Carbone (2000), a organização pública apresenta várias 

características que dificultam a sua mudança, entre as quais: a) burocratismo - 

excessivo controle de procedimentos, gerando uma administração engessada, 

complicada e desfocada das necessidades do país e do contribuinte; b) 

autoritarismo/centralização - excessiva verticalização da estrutura hierárquica e 

centralização do processo decisório; c) aversão aos empreendedores - ausência de 

comportamento empreendedor para modificar e se opor ao modelo de produção 

vigente; d) paternalismo - alto controle da movimentação de pessoal e da 

distribuição de empregos, cargos e comissões, dentro da lógica dos interesses 

políticos dominantes; e) espírito de “levar vantagem” - constante promoção a 

indivíduos que obtêm vantagens dos negócios do Estado; f) reformismo - 

desconsideração dos avanços conquistados anteriormente, gerando 

descontinuidade administrativa.  

 As práticas organizacionais, de acordo com Hofstede et al. (1990), englobam 

todas as atividades desenvolvidas, sejam vinculadas ao interesse da organização ou 

dos funcionários. Essas práticas tendem a estar fundamentadas nos ritos, rituais e 

nas cerimônias, bem como nas histórias, mitos e normas da organização, ou seja, se 

fundem para formar a base da cultura organizacional.   

A grande intensidade de esforços para se evitar a incerteza, através de uma 

tendência ao alto controle, à regulamentação e a normatizações, cria, 
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paradoxalmente, outra situação perniciosa à realidade das relações no Brasil: o 

formalismo característico de seus indivíduos, que, nas falhas e brechas criadas pela 

legislação, bem como nas relações pessoais, encontram um “jeitinho” para a 

resolução de problemas e/ou para o alcance de seus interesses. 

  Hofstede (1997) constatou a relevância da cultura nacional na explicação das 

diferenças dessas atitudes e valores em relação ao trabalho e situou tanto 

executivos quanto empregados em quatro dimensões básicas: 

1ª. Individualismo e coletivismo; 

2ª. Distância de poder; 

3ª. Nível em que se evita a incerteza; 

4ª. Masculinidade e feminilidade. 

Esse autor também destaca que se deve ter cuidado ao utilizar abordagens 

tradicionais de controle gerencial, pois as mesmas não são adequadas quando 

adotadas por empresas públicas ou organizações sem fins lucrativos e geralmente 

falham. Dessa forma, os sistemas de controle gerencial de organizações públicas e 

sem fins lucrativos não podem ser os mesmos desenvolvidos para outras formas de 

organização, devendo-se observar as peculiaridades inerentes a este tipo de 

organizações. 

2.2.2  Memórias Organizacionais 

De acordo com Kuhn e Abecker (1997), um conceito central nas discussões 

sobre suporte tecnológico para a GC e aprendizagem organizacional é o de 

memória organizacional. Seguindo essa perspectiva,  esses autores conceituam 

memória organizacional (ou Sistema de Informação de Memória Organizacional) 

como um sistema de informação que promove a captura dos recursos de 

conhecimento acumulados na organização. 
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A partir do trabalho de Macintosh (1996) sobre a gestão de recursos do 

conhecimento organizacional, foi identificado um conjunto de entraves para maior 

produtividade e desempenho em organizações baseadas em conhecimento: a) a 

maioria dos gerentes de recursos humanos perde muito tempo a procurar a 

informação de que necessita; b) o saber fazer essencial está apenas disponível na 

mente de algumas pessoas; c) a informação valiosa está dissimulada em imensos 

conjuntos de dados e documentos: d) erros dispendiosos são repetidos devido ao 

fato que não se consideram as experiências anteriores; e e) os atrasos, produtos e 

serviços com pouca qualidade resultam de um insuficiente fluxo de informação entre 

os diversos agentes organizacionais. 

Baseados nesses argumentos, Dieng et al. (1998)  apresentam um conjunto 

de motivações que justifica a construção de uma memória organizacional: a) evitar a 

perda de inteligência corporativa (ou capital intelectual) quando um especialista 

deixa a empresa; b) explorar e reutilizar a experiência adquirida nos projetos 

passados para evitar a repetição de erros; c) melhorar a circulação e comunicação 

da informação na organização; d) integrar o saber fazer a partir de diferentes partes 

da organização; e) e melhorar o processo de aprendizagem individual e 

organizacional. 

A definição de uma plataforma de trabalho colaborativo para o 

desenvolvimento de comunidades de prática (CdPs) poderá minimizar e resolver 

parte dos problemas anteriormente referidos. A memória organizacional poderá ser 

materializada gradualmente através da definição, desenvolvimento e manutenção de 

um portal web (intranet corporativa) da organização. 

 De acordo com Selfridge e Sokolik (1975), o desafio para todas as 

organizações, mas principalmente para as organizações baseadas em 
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conhecimento,  é como lidar com o seu conhecimento de forma efetiva. Assim, 

muitos negócios e empresas começam a reconhecer a importância vital da gestão 

de conhecimento organizacional para as suas operações. Esses autores enfatizam 

que as organizações são sistemas complexos, com uma cultura organizacional 

própria, caracterizada não só por aquilo que é explícito, mas, sobretudo, por um 

enorme volume de conhecimento e de relações informais, submersas e pouco 

visíveis, mas que representam uma grande parte do conhecimento organizacional.  

2.3  APRENDIZAGEM CONTÍNUA 

As constantes e rápidas mudanças nas tecnologias e nos desafios com que 

se deparam as organizações exigem competências e habilidades cada vez mais 

distintas dos trabalhadores e é consenso, atualmente, o fato de que o melhor 

profissional é aquele que “sabe aprender” ou que “está continuamente aprendendo”. 

O processo de “aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e não os 

indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações 

modernas. Esse é um ponto crucial, pois “se as equipes não tiverem capacidade de 

aprender, a organização não o terá” (SENGE, 1998, p. 44). 

Dessa forma, as organizações devem buscar soluções para o 

desenvolvimento de ferramentas e métodos de aprendizagem individual e coletiva, 

bem como assumir o fato de que a responsabilidade pelos processos de 

aprendizagem extrapola os departamentos de treinamento e de desenvolvimento e 

se torna um imperativo para as ações gerenciais das organizações modernas. 

Hoje em dia, as ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento de 

ações voltadas à aprendizagem contínua e à construção de um processo de 

educação organizacional estão baseadas na instituição das “universidades 

corporativas”, assim como no uso intensivo das facilidades tecnológicas embutidas 
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nas práticas de ensino a distância (EaD), no e-learning (via internet), na 

disseminação de bases de dados com as “melhores práticas” (best practices) e nas 

“lições aprendidas” (lessons learned), bem como no desenvolvimento de portais 

corporativos, onde o intercâmbio de informações e conhecimentos sirva como 

facilitador e catalisador de inovações e de geração de novos conhecimentos. 

2.4.  CAPITAL INTELECTUAL 

Edvinsson e Malone (1998, p. 40) definem o capital intelectual (CI) como “a 

posse de conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, 

relacionamentos com clientes e habilidades profissionais que proporcionam à 

empresa uma vantagem competitiva no mercado”.  

A abordagem do capital intelectual privilegia um aspecto da gestão do 

conhecimento que está associado à manutenção da memória organizacional, ou 

seja, ao mapeamento, à sistematização e à adequada disseminação do 

conhecimento. Essa manutenção dos conhecimentos e das práticas da organização 

pretende reduzir o retrabalho e a perda de conhecimentos inerentes às habilidades e 

às experiências dos indivíduos que compõem a força de trabalho de uma 

organização. 

De acordo com Brandão e Guimarães (2001), a gestão do conhecimento 

nas organizações tem sido foco de investimentos crescentes, através de melhor 

capacitação e desenvolvimento do fator humano.  

Nesse contexto, o capital intelectual relaciona-se diretamente aos elementos 

intangíveis resultantes das atividades e práticas administrativas desenvolvidas pelas 

empresas, em seu esforço para se adaptarem à realidade atual e atuarem nela 

(STEWART, 2002; LEVY, 1993). 

 Apesar de difícil de medir, as organizações estão começando a reconhecer 
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o valor de seu ativo intelectual. Segundo Stewart (2002), a concorrência globalizada 

exige que as empresas utilizem melhor seu ativo intelectual, transformando-se em 

empresas fomentadoras do desenvolvimento e do compartilhamento do 

conhecimento. 

O desenvolvimento do conhecimento, segundo Terra (2000), deve ser 

prioritário, visto que há necessidade permanente da reinvenção de vantagens já 

conseguidas, sob pena de obsolescência e perda de participação: 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo das últimas décadas, a economia industrializada tem  passado de 

uma economia baseada em recursos naturais para  uma economia baseada em 

ativos intelectuais (ALAVI, 2000).  A economia baseada no conhecimento é uma 

realidade. As rápidas mudanças no ambiente empresarial não podem ser tratados 

da forma tradicional. As organizações são muito maiores e, em algumas áreas, o 

faturamento é muito grande, sendo necessário possuir  ferramentas mais eficazes 

de colaboração, comunicação, e para compartilhar o conhecimento. 

 Observa-se o interesse crescente pelos recursos de natureza intangível tanto 

na área empresarial quanto na comunidade científica (PEREIRA; FIÚSA; PONTE, 

2004). 

 As organizações são motivadas, por forças internas e externas, a medir e a 

gerenciar o seu CI de forma proativa. Internamente, a falta de informação sobre os 

É evidente que estamos vivendo num ambiente cada 

vez mais turbulento, em que vantagens competitivas 

precisam ser permanentemente reinventadas e 

setores de baixa intensidade em tecnologia e 

conhecimento perdem, inexoravelmente, participação 

econômica (TERRA, 2000, p. 44). 
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elementos de CI pode levar a uma inadequada alocação de recursos nas 

organizações (TERRA, 2000). 

Antunes (2006) sugere que os gestores, na atualidade, por meio de seus 

modelos de gestão, façam uso do conhecimento como recurso e, também, como 

produto ou serviço gerado, pois  é sabido que o valor de mercado das empresas não 

depende mais somente dos seus ativos tangíveis, mas principalmente dos seus 

ativos intangíveis, dentre eles o conhecimento, levando a crer que as organizações 

que não forem competentes o suficiente para solidificar internamente essa transição 

poderão carecer de recursos para acompanhar a evolução social, tecnológica e 

organizacional do mundo moderno, comprometendo até mesmo a sua própria 

existência. 

 Klein (1998), em relação ao  conceito de gestão do capital intelectual, afirma 

que as organizações competem crescentemente com base em seus ativos 

intelectuais, no qual o conhecimento passou a ser considerado o principal fator de 

produção das modernas economias e a competitividade é determinada pelo capital 

intelectual das empresas, seu conhecimento, experiência, especialização e diversos 

ativos intangíveis, ao invés do capital tangível, físico e financeiro. 

Sveiby (1998, p. 182) afirma que, nas pesquisas sobre custos e questões 

contábeis, “somente focalizar os fluxos tangíveis apesar de contemplar 

determinados interesses principalmente dos acionistas ao utilizar esses coeficientes 

para fins de controle operacional , pode ser muito perigoso”.   

Joia (2001) declara que tal problema é devido ao fato que esses sistemas 

contábeis não focalizam todo o universo de ativos existentes e,  nesse caso, os 

ativos intangíveis muitas vezes não são adequadamente avaliados. 

No caso do CTEx , o conhecimento é muito importante para a manutenção de 
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suas atividades de pesquisa e sua capacidade de atingir metas. Assim, o CTEx, um 

centro de geração de conhecimento através de suas atividades fins de P&D, na área 

de emprego militar,  deve estar atento e observar como estão os processos de seus 

grupos de pesquisa para que o conhecimento possa ser armazenado, atualizado, 

compartilhado e disseminado no momento adequado. 

O modelo de Sveiby (1998) traz o conceito de conhecimento organizacional 

como ativo intangível, e segundo esse autor, o conhecimento organizacional 

compõe-se de: estrutura externa (marcas e relações com clientes, fornecedores e 

parceiros); estrutura interna (organização; gestão; estrutura jurídica; sistemas; 

atitudes; P&D e  software); e competência individual (educação, experiência e base 

de conhecimento individual). 

O modelo preconiza que os indivíduos usem suas habilidades e a base de 

conhecimento para agir em função dos objetivos da organização, criando ativos 

tangíveis e intangíveis. Quando as competências individuais são direcionadas para 

organizações externas (relações com clientes, fornecedores e parceiros), elas 

contribuem para o fortalecimento da chamada estrutura externa. No caso de os 

esforços serem direcionados para dentro da organização, reforçam ou criam 

estruturas internas (redes internas de competências). 

 Edvinsson e Malone (1998) descrevem um modelo de gestão do 

conhecimento com ênfase em três tipos de recursos organizacionais e seus inter-

relacionamentos: a) o capital humano, conhecimento que cada indivíduo da 

organização possui e sua capacidade de gerar novos conhecimentos; b) o capital 

organizacional, conhecimento institucionalizado sob a forma de estruturas,  

processos e cultura da organização; e c) o capital do cliente, que se traduz pela 

percepção de valor pelo cliente, ao fazer negócios com determinado fornecedor de 
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bens e serviços. 

Esses autores tratam esse conjunto de recursos e suas relações como sendo 

o capital intelectual da organização. A lógica do modelo é que, ao maximizar os 

inter-relacionamentos entre os três tipos de capital, a organização aumenta seu 

espaço de criação de valor e, consequentemente, suas fontes de vantagens 

competitivas. Nesse sentido, as empresas que quiserem aumentar o seu capital 

intelectual têm que ser capazes de expandir a expertise, encorajar a inovação e 

exercitar a integridade. Segundo ele, na verdade, essas são as três competências 

essenciais do capital intelectual. 
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3.0 METODOLOGIA 

3.1.  ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Seguindo a classificação de Creswell (2010), a metodologia a ser adotada 

será uma pesquisa quanti–quali (mista) com abordagem triangular concomitante. A 

abordagem mista compreende a utilização de ambas as naturezas, quantitativa e 

qualitativa, numa mesma pesquisa científica.  

 O campo científico aponta uma tendência para o surgimento desse novo 

paradigma metodológico, um modelo que consiga atender plenamente as 

necessidades dos pesquisadores. Apesar das diferenças existentes entre as 

abordagens quantitativa e qualitativa, atualmente, muitos autores especialmente os 

da área social, sugerem que a busca de uma técnica que contemple 

concomitantemente estas duas abordagens, conseguirá agrupar os aspectos 

positivos de ambas as perspectivas (YIN, 2010).  

Creswell (2010) corrobora este pensamento afirmando que já é uma realidade 

a utilização de abordagens “mistas”, ou seja, pesquisas que vêm fazendo o uso de 

ferramentas de ambas as perspectivas.  

Reconhecendo que todos os métodos têm limitações, aqueles que 

preconizam a adoção de métodos mistos afirmam que os vieses inerentes a 

qualquer método específico poderiam neutralizar ou cancelar os vieses de outros 

métodos (CRESWELL, 2010).  

3.2. TIPO DA PESQUISA 

Esta é uma pesquisa descritiva, que tem como proposta descrever o estágio 

das diversas práticas de GC que estão sendo utilizadas no CTEx. “A pesquisa 

descritiva expõe características de determinada população ou fenômeno podendo 

estabelecer correlações entre as variáveis e definir sua natureza” (VERGARA, 2006, 
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p. 42).  

De acordo com essa autora, a pesquisa descritiva não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

3.3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Este é um estudo de caso único com objetos integrados. Yin (2010) 

considerou que o método do estudo de caso pode possuir duas perspectivas: o 

estudo de caso único e o estudo de casos múltiplos. O estudo de caso único, por 

sua vez pode ser dividido em projetos do tipo integrado e holísticos.  

O mesmo estudo de caso único pode envolver mais do que uma unidade de 

análise: “isto ocorre quando, em um caso único, a atenção é dirigida a uma 

subunidade ou mais [...] ou então, unidades integradas” (YIN, 2010, p. 74). 

   O estudo de caso, de acordo com Yin (2010, p. 24):  

permite que os investigadores retenham as 

características intrínsecas e significativas dos eventos da 

vida real – como os ciclos individuais da vida, o 

comportamento dos pequenos grupos, os processos 

organizacionais e administrativos [...]  

 
Esse autor aponta a importante contribuição que essa abordagem 

metodológica “propicia para a compreensão dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2010, p. 24).  

Para Godoy (1995), os estudos de caso têm-se tornado uma estratégia de 

pesquisa preferida pelos pesquisadores quando eles procuram responder por que e 

como certos fenômenos ocorrem; quando há pouca possibilidade de controle sobre 

os eventos estudados; e quando o foco de interesse são os fenômenos atuais, que 

só poderão ser analisados dentro de um contexto de vida real. Os estudos de caso 

permitem também, a interação mais direta entre o objeto e o sujeito da pesquisa, 
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possibilitando a busca específica de significados que particularizam a realidade em 

exame.  

3.4. UNIDADE DE ANÁLISE 

     A unidade de análise será o Centro Tecnológico do Exército - CTEx. A estrutura 

organizacional do CTEx é dividida em quatro áreas principais: a Diretoria Técnica, as 

Assessorias, as Coordenadorias e a Divisão Administrativa. O organograma do 

CTEx se encontra no Anexo A. 

O Chefe do CTEx é um engenheiro com alta qualificação técnica, seu posto  é   

de general.  A área técnica, em decorrência de sua importância, é dirigida pelo oficial 

de maior patente e antiguidade da organização sob o cargo de Subdiretor Técnico, 

com um posto de coronel, engenheiro militar. 

A Diretoria Técnica é subdividida em quatro divisões: Divisão de Sistemas, 

Divisão Bélica, Divisão de Tecnologia da Informação, Divisão de Defesa Química 

Biológica Nuclear. Para a identificação das variáveis que serão utilizadas para 

análise dos dados, foram escolhidos seis setores (laboratórios de pesquisa) desse 

Centro: Tecnologia da Informação; de Química; de Mísseis e Foguetes; Bélica; de 

Materiais; e de Sistemas.   

3.5. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  

O critério para a seleção da amostra foi a abordagem não probabilística. A 

população amostral foi selecionada por acessibilidade e por tipicidade. Por 

acessibilidade, pelos entrevistados estarem dentro do complexo do CTEx, nossa 

unidade de análise, e por tipicidade, por terem “sido escolhidos por um critério de 

representatividade da população alvo, o que requer profundo conhecimento da 

população” (VERGARA, 2006, p. 47).  

Para a realização da coleta dos dados, buscou-se encontrar, dentre os 
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pesquisadores disponíveis, o grupo que mais contribuiria com os objetivos da 

pesquisa, pois esse Centro possui uma grande diversidade de pesquisadores: 

a) quanto ao vínculo estatutário: militares e civis; b)  quanto ao grau de instrução: 

doutorado, mestrado, formação superior e pesquisadores técnicos (nível médio); c) 

quanto ao grau de hierarquia funcional: alta direção, gerente de projeto, gerência 

operacional, pesquisador (nível superior), assistente técnico (nível médio).  

Para a realização do mapeamento visando à obtenção de evidências que 

espelhassem a estrutura organizacional atual do CTEx em relação ao alcance das 

práticas de GC adotadas, foi definido que os grupos funcionais ‘gerência 

operacional’  e  ‘pesquisadores’ com titulação mínima de mestrado  poderiam 

atender às necessidades em relação à questão problema.  

Desse modo, como consequência da estratégia escolhida, a seleção dos 

participantes acabou sendo constituída por três capitães e três engenheiros civis, 

estando os mesmos alocados em seis divisões de pesquisa com projetos diferentes.  
 

 Listamos, no Quadro 1, o perfil de cada um dos respondentes. 

 

Quadro 2 – Perfil dos respondentes 

Entrevistado Estatuto Grau Esc Divisão/Proj Especialização  Temp.Serv 

1 Civil doutorado LQ Eng.Químico 20 

2 Civil mestrado LMF Eng.Eletrônico 20 

3 Militar mestrado DB Eng.Mecânico                        10 

4 Civil doutorado Radar Eng.Eletrônico 20 

5 Militar mestrado Lab.Info Eng.TecInfo 08 

6 Militar doutorado DTI Eng.Eletrônico 10 

  Pesquisadores participantes da pesquisa (CTEx,2011) 
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As seguintes siglas foram utilizadas: 

EM – engenheiro pesquisador militar 

SC – servidor civil engenheiro pesquisador  

DB – divisão bélica 

LQ – laboratório de química 

LMF – laboratório de mísseis e foguetes 

DTI – divisão de tecnologia da informação 

RADAR – laboratório de sinais 

LabInfo – laboratório de informática 

3.6. COLETA DE EVIDÊNCIAS  

A coleta dos dados quantitativos foi obtida pela aplicação do questionário do 

Método OKA e a coleta das evidências qualitativas a partir da análise de seis fontes 

de dados: entrevistas semiestruturadas, documentos, registros de arquivos, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos em tudo aquilo que 

não apresentasse limitações quanto a sigilo de segurança de dados.  

Os respondentes, utilizados na coleta dos dados tanto quantitativos e 

qualitativos são os mesmos. De acordo com Creswell(2010), a coleta de dados pode 

ser obtida de maneira concomitante. Maiores detalhes em relação aos entrevistados 

poderão ser vistos no quadro 2, Perfil dos Respondentes, página 57. 

Essa integração é frequentemente vista nos estudos de métodos mistos 

publicados, em que “uma seção de discussão apresenta primeiro os resultados 

estatísticos quantitativos seguidos de citações, as quais corroboram ou desmentem 

estes resultados quantitativos” (CRESWELL, 2010, p. 251). 

  Os documentos, pelas suas próprias características, são uma importante 

fonte de dados e nela as informações podem tomar diversas formas, como 
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memorandos, agendas, atas de reuniões, documentos administrativos, estudos 

formais, avaliações de plantas e artigos da mídia. O uso da documentação deve ser 

cuidadoso, pois, segundo Yin (2010), eles não podem ser aceitos como registros 

literais e precisos dos eventos ocorridos e seu uso deve ser planejado para que 

possa corroborar e aumentar as evidências vindas de outras fontes. 

 Os registros são dados existentes no objeto do estudo de caso, necessitando 

de cuidados para a utilização, pois, apesar desses dados serem geralmente 

precisos, sua existência, por si só, não são garantia de precisão (YIN, 2010).  

Os artefatos físicos e culturais constituem-se em uma fonte de evidências e 

podem ser coletados e/ou observados como parte do estudo de campo e para 

fornecerem informações importantes sobre o caso em estudo (YIN, 2010).  

A entrevista é uma das fontes de dados mais importantes para os estudos de 

caso, podendo assumir várias formas, sendo que nesta pesquisa foi utilizada a 

entrevista semiestruturada focada, que tem como objetivo “corroborar determinados 

fatos que já se considera estabelecidos” (YIN, 2010, p. 134).  No caso estudado 

serviu como agente facilitador para a análise de conteúdo e triangulação dos dados. 

3.7.  TRATAMENTO DOS DADOS 

 Foram tratadas através de três processos: 1 - o método OKA, na abordagem 

quantitativa; 2 - abordagem qualitativa,  via análise de conteúdo ; e 3 - triangulação 

dos dados. A abordagem quantitativa utilizou o Método OKA, que foi descrito no 

Referencial Teórico, item 2.1.6, Método OKA. 

3.7.1 Processo 1: Abordagem quantitativa - Utilização de ferramenta de 

diagnóstico e categorização.  
 

         A primeira fase da análise refere-se propriamente à utilização da 

ferramenta computadorizada do Método OKA. O OKA categoriza as entrevistas 
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através de ferramentas de benchmarking e gera uma planilha do tipo “Excel” e um 

gráfico tipo radial onde são descritos os três elementos: Pessoas, Processos e 

Sistemas - envolvendo as 14 dimensões de conhecimento em relação aos seus 

processos de GC.  

 O OKA possui um questionário que serve de insumo para gerar a 

categorização das evidências. Os “outputs” são dois relatórios, disponibilizados de 

duas formas: o primeiro através de uma planilha tipo Excel. Essa planilha faz uma 

categorização através de uma matriz tendo em suas linhas as 14 dimensões do 

conhecimento; e em suas colunas, as respostas dos entrevistados. O segundo 

relatório é a geração de um gráfico tipo “teia de aranha”. Este gráfico atribui valores 

às dimensões de acordo as respostas dos entrevistados. Cada dimensão do 

conhecimento incorpora certo número de métricas. A ferramenta foi viabilizada com 

um questionário de pesquisa composto de 199 questões, com escores associados a 

cada valor de cada questão (FRESNEDA et al., 2006). Esse gráfico foi utilizado em 

outra etapa como subsídio para descrever, de maneira global, as respostas à 

questão problema. O OKA descreve evidências das práticas que estão sendo 

adotadas no CTEx.  

Tanto a planilha quanto o gráfico auxiliam o pesquisador na análise de 

conteúdo com o estabelecimento de categorias e tabulação das evidências obtidas.  

A planilha tipo “Excel” distribui os resultados obtidos através do questionário 

em categorias. Essa planilha fornece uma categorização onde emergem padrões 

significativos que constituem elementos importantes que formam a base para a 

terceira fase de tratamento das evidências, que é a triangulação dos dados. A forma 

pela qual o OKA gera a categorização dos três elementos e as quatorze dimensões 

do conhecimento está resumida a seguir:  
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1 - PESSOAS  
1-Incentivos Culturais 
2-Criação e Identificação do Conhecimento 
3-Compartilhamento do Conhecimento 
4-Comunidades de Prática e Times do Conhecimento 
5-Conhecimento e Aprendizagem 
 

2 - PROCESSOS  
1-Liderança e Estratégia 
2-Fluxo do Conhecimento 
3-Operacionalização do Conhecimento 
4-Alinhamento 
5-Métricas e Monitoramento 
 

3 - SISTEMAS  
1-Tecnologia 
2-Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento 
3-Conteúdo do Conhecimento 
4-Programa de Gestão do Conhecimento 

3.7.2.  Processo 2 – Abordagem qualitativa 

A abordagem qualitativa foi feita através da análise de conteúdo. Os dados 

foram tabulados, de forma a estar em consonância com as mesmas categorias que 

o programa OKA disponibiliza, facilitando sua triangulação.  

De acordo com Bardin (1997), a análise de conteúdo trata o discurso 

desmembrando-o em categorias, em que os critérios de escolha e de delimitação 

orientam-se pela dimensão da investigação. Os temas relacionados ao objeto de 

pesquisa são identificados nos discursos dos sujeitos pesquisados. 

Yin (2010) afirma que a possibilidade de utilizar os recursos de uma 

ferramenta computacional como auxílio no tratamento e análise de dados, fortalece 

os resultados da pesquisa. De acordo com esse autor, a partir das buscas das 

respostas de “como” e “por que”, obtidas a partir das coletas das evidências, são 

identificados os fatores mais relevantes e privilegiados, e que constituem o 
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fundamento principal da pesquisa. 

Como consequência dessa fase, foi realizado um estudo detalhado das 

entrevistas individuais e das fontes de dados pesquisados no CTEx (documentos, 

registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos). Posteriormente estes dados foram categorizados e tabulados 

visando buscar uma relação com as evidências obtidas pelo processo 1, a 

abordagem quantitativa: categoria a categoria , elemento a elemento. A  tabela com 

a categorização completa, encontra-se no anexo D , página 170. 

  Assim, todas as evidências foram enquadradas em uma dimensão do 

conhecimento, de mesma natureza, de maneira que os dados quantitativos e os 

qualitativos pudessem ser cruzados, facilitando a análise. 

 Para tal, foram consideradas as seguintes categorias do conhecimento na 

análise de conteúdo,  de maneira que a categorização deste processo estivesse de 

acordo com o método OKA (FONSECA, 2006) :  

1 - Incentivos culturais 

2 - Criação e identificação do conhecimento 

3 - Compartilhamento do conhecimento 

4 - Comunidades de prática e times do conhecimento 

5 - Conhecimento e apredizagem 

6 - Liderança e estratégia 

7 - Fluxo do conhecimento 

8 - Operacionalização do conhecimento 

9 - Alinhamento 

10-Métricas e monitoramento 

11-Tecnologia 

12-Infraestrutura de acesso ao conhecimento 

13-Conteúdo do conhecimento 

14-Programa de gestão do conhecimento 
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3.7.3. Processo 3:  Triangulação Concomitante 

 O processo de tratamento das evidências seguiu a estratégia definida por 

Creswell (2010), denominada estratégia de triangulação concomitante. Essa 

estratégia, envolvendo uma pesquisa quali-quanti, é aquela em que o pesquisador 

converge ou mistura dados quantitativos e qualitativos para realizar uma análise 

abrangente do problema da pesquisa.  

Nesse modelo, o investigador coleta as duas formas de dados e depois 

integra as informações na interpretação dos resultados gerais, para identificar se há 

convergência, diferenças ou alguma combinação, pois ”o qualitativo é responsável 

pelo processo enquanto o quantitativo é responsável pelos resultados”. Alguns 

autores se referem a essa comparação como confirmação, desconfirmação, 

validação cruzada ou corroboração (CRESWELL, 2010, p. 250)  

Pode-se observar, na Figura 2, um diagrama esquemático da representação 

dessa metodologia, de acordo com Creswell (2010).  

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

Figura 2 . Projeto de Triangulação Concomitante 
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                                                ANÁLISE DE DADOS                                            

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

     Fonte: Creswell (2010, p. 247) 
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 Yin (2010) afirma que o uso da triangulação é um ponto importante e forte da 

análise de dados, pois permite a oportunidade de tratar diferentes fontes de 

evidências. Segundo Vergara (2006), no âmbito das ciências sociais, a triangulação 

pode ser definida como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de 

diversas fontes de dados para investigar o mesmo fenômeno.  

Assim, o emprego desta técnica é a tentativa do pesquisador aumentar a 

confiança dos resultados do seu estudo, tendo em vista a complexidade dos 

fenômenos que constituem o objeto de estudo das ciências sociais. A triangulação 

pode ser discutida e explorada com base em dois pontos de vista: como estratégia 

para o alcance da validade do estudo e como uma alternativa para a obtenção de 

novas perspectivas, novos conhecimentos (PATTON, 2002).  

Pode-se afirmar que a utilização de várias fontes de evidências, utilizando a 

metodologia da triangulação, ajuda o investigador a abordar o caso de forma mais 

ampla e completa, além de possibilitar a realização do cruzamento de informações e 

evidências. Uma importante contribuição do processo de triangulação consiste no 

processo de validação da pesquisa, de forma que diversas fontes de evidências 

fornecem várias avaliações sobre o mesmo fenômeno (YIN, 2010).  

3.8 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

Este projeto de dissertação terá como campo de estudo seis divisões de 

pesquisa do CTEx. Em decorrência da particularidade de cada projeto, evidências 

obtidas em determinados projetos podem não encontrar eco em outro núcleo de 

pesquisa desse mesmo Centro, pois as particularidades de cada projeto podem 

definir determinadas práticas que podem não ser importantes em outro projeto de 

pesquisa.  

Em decorrência da forte cultura organizacional, típica de uma organização 
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militar, determinadas respostas obtidas por pesquisador civil ou pelo militar poderão 

divergir, face ao nível de conhecimento de determinadas informações 

organizacionais que o militar poderá possuir, sem que isso aconteça com o 

pesquisador civil.  

A hierarquia pode influenciar na resposta a certas perguntas, como 

consequência de maior sintonia dos oficiais superiores , basicamente os gerentes de 

projetos, com a alta direção do CTEx, em contraste com outros militares ou civis. 

Determinadas respostas poderão ser evasivas em decorrência do problema da 

segurança de informações que possam ser consideradas sigilosas pelo entrevistado. 
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4.0.  OS RESULTADOS  

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  
 

Preliminarmente algumas observações tornam-se necessárias:  

Antes de aplicar o questionário do Método OKA, foi feito um pré-teste com 

dois engenheiros, que posteriormente não tiveram suas respostas aproveitadas, 

para evitar qualquer contaminação. Essa etapa foi importante, pois tem o objetivo de 

identificar problemas de entendimento das perguntas que justifiquem uma 

modificação da pergunta ou alteração de formato necessário a um bom 

entendimento do texto aplicado. Essa fase propiciou um aperfeiçoamento do 

glossário de termos técnicos que iria ser distribuído aos respondentes.  

Ficaram evidentes, em decorrência das respostas ouvidas, que alguns termos 

utilizados em GC foram os maiores obstáculos. Expressões como: repositórios de 

conhecimento, comunidades de prática, benchmarketing, dataminig, datawarehouse, 

e outras tornaram o questionário mais longo do que o esperado, pois o tempo 

necessário para a resposta a determinadas perguntas necessitava primeiramente o 

entendimento do significado de conceitos ainda desconhecidos, necessitando então 

vistas ao glossário.  

Muitos entrevistados criticaram a quantidade de questões (199). O tempo 

estimado para a conclusão do questionário sem interrupção foi em média de 03 

horas. Como consequência, os entrevistados reclamaram do tempo necessário para 

o término da entrevista. A pesquisa não exigiu a identificação do entrevistado. O 

levantamento total de todos os questionários levou dois meses.  

Houve dificuldades de fechar algumas entrevistas em decorrência do fato de 

que os entrevistados tinham tarefas a cumprir, tais como: aulas de doutorado, 
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viagem a serviço, reuniões, pesquisas, problemas familiares, dentre outras.  

As perguntas não envolveram informações sigilosas relacionadas a projetos e 

envolveram apenas aspectos gerais de processos, tais como a gestão do 

conhecimento, a tecnologia adotada e a cultura organizacional. Outras informações 

documentais são de domínio público e estão disponíveis para consulta.  

Dos 10 convidados a preencher os questionários, oito pessoas o fizeram no 

prazo estipulado e tiveram suas entrevistas submetidas à análise, mas, ao analisar 

as questões respondidas, observou-se que não havia a necessidade de se utilizar de 

todas as entrevistas, em decorrência de saturação qualitativa das evidências, o que 

levou ao descarte de duas entrevistas, ficando, assim, seis entrevistas para o 

tratamento e análise dos dados.  

4.2.  DISCUSSÃO DOS  RESULTADOS 
 
4.2.1 Análise Quantitativa 
 

O Método OKA, gera uma planilha e um gráfico radial. A planilha, tipo Excel, 

será usada na análise dos elementos e suas dimensões e o gráfico radial, na 

conclusão da análise quantitativa, no item 4.3, deste capítulo.  

A planilha gerada pelo OKA possui 14 linhas e seis colunas. Esta planilha 

mostra em suas linhas as dimensões do conhecimento (14) e nas colunas cada 

divisão de projeto pesquisada (seis). Os valores de cada divisão são disponibilizados 

lado a lado pelo OKA, de maneira que se possam visualizar as diferenças de cada 

unidade pesquisada em relação ao grau de prática de GC para cada dimensão. Para 

a análise individual das divisões de pesquisa, em relação às práticas de GC 

adotadas, utilizou-se a planilha. 

Para facilitar a interpretação e comparação da planilha tipo Excel e do gráfico 

radial, obtidos pelo OKA, usou-se o critério de Fonseca (2006, p.125), onde os 
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resultados foram transformados nos seguintes indicadores:  

 
 
 

  

A interpretação do resultado da empresa alvo em cada dimensão pelo método 

OKA e suas possíveis causas são descritas a seguir. O valor alcançado está 

descrito entre parênteses.  

Conforme mostrado na tabela  abaixo, podem-se observar os três elementos 

e as dimensões do conhecimento correlacionadas a cada um deles. Veem-se  

também as seis divisões de pesquisa, e, na última coluna, a média global onde 

todos os valores foram trazidos para uma única dimensão gráfica, de maneira a 

espelhar o grau de aplicação das técnicas de GC no CTEx como um todo, 

expressado pela média total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Indices  :  0 – 10, baixo ; 11 – 20, médio ; 21 – 30, alto ; acima de 31, muito alto.  

 Fonte: Fonseca(2006) 
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Tabela 1 – Método OKA - Índices das dimensões do conhecimento por Divisão. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação : Maiores detalhes em relação aos entrevistados poderão ser vistos no 

quadro 2, Perfil dos Respondentes, página 57. 

 

4.2.1.1 Primeiro Elemento - O Elemento Pessoas. 

 Este elemento possui cinco dimensões. De acordo com o OKA foram obtidas  

as seguintes evidências deste elemento.  

Indices : 0 - 10 baixo , 11 - 20 médio , 21 - 30 alto , acima de 31 muito alto  

 Fonte: Fonseca (2006) 

Instituição: CTEX  ===  DIVISÕES               

Data: 26/03/2011           

  Entr.1   
     

Entr.2   
     

Entr.3 
     

Entr.4 Entr.5  Entr.6 
        

MÉDIA 

1 - PESSOAS                                                                                                                                      

1 – Incentivos Culturais 20,9  11,5  21,5 15,1 10,6  27,1 17,7  
2 - Criação e identificação do 
conhecimento 14,9  12,7  24,8 13,9 14,8  35,1 19,4 

3- Compartilhamento do conhecimento 11,1  11,7  9 9,6 7,1  15,8 10,7 
4- Comunidades de prática e times do 
conhecimento 5  12,1  6,7 2,8 3,9  7,8  6,4 
5- Conhecimento e aprendizagem 
 31,7  33,5  33,8 12,7 22,2  39,8  28,9 

2 - PROCESSOS           

6- Liderança e estratégia 32,1  24,5  35,8 17,1 15,5  30,5  25,9 

7- Fluxo do conhecimento 19,1  7,1  12,5 6,9 9,9  19,1  12,5 

8- Operacionalização do conhecimento 19,8  15,4  18,3 9,5 16,1  23,4  17,1 

9- Alinhamento 14,9  13  17,8 10 13,8  16,8  14,4 
10-Métricas e monitoramento 
 6,5  6,7  14,9 11,7 7,5  12,8 10,0 

3 – SISTEMAS           

11-Tecnologia 4,6  4,4  10,5 7,2 12,2  15,9  9,1 
12-Infraestrutura de acesso ao 
conhecimento 36,3  37,5  33,4 38,8 25  37,2  34,7 

13-Conteúdo do conhecimento 21,6  10,9  13,7 13,5 13,6  23,1  16,1 
14-Programa de gestão do 
conhecimento 12,9  2,9  19,1 21,7 4,3  12,9  12,3 

            

                      Soma  251,4  203,9  271,8 190,5 176,5  317 17,0 
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1- Incentivos Culturais (17.7) – São analisados nesta dimensão as atitudes 

culturais implícitas e explícitas, crenças e incentivos, que existem na organização 

para moldar, criar e apoiar o uso dos ativos intelectuais para alcançar as suas metas 

(FONSECA,2006). Foi observado um resultado médio, sendo este valor influenciado 

pela política de capacitação. Essa política é realizada de forma individualizada, 

associada diretamente ao projeto em que o pesquisador está alocado. Tal situação 

contribui, com isso, para a falta de um programa institucionalizado de gestão do 

conhecimento, bem como pela não destinação de uma dotação orçamentária 

exclusiva. A política de capacitação prioriza a área técnica. Algumas atividades 

ligadas a esta dimensão, também foram analisadas tais como:  

- Fóruns (presenciais e virtuais)/ listas de discussão – definidos como espaços 

para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências que 

contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de 

processos e atividades da organização. Este item apresentou um elevado índice de 

adoção entre as divisões pesquisadas. Esta prática é bem disseminada.  

Três divisões obtiveram índice acima de 20 nesta dimensão, demonstrando 

uma tendência para o grau “alto”, configurando, desse modo, que existe uma 

valorização desta dimensão de forma geral.  

- 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 implantada sob a forma de universidade corporativa, 

sistemas de ensino a distância etc. A existência de iniciativas nesta área foi relatada 

em todas as entrevistas. Existem boas iniciativas a esse respeito, incorporando o 

corpo de funcionários da organização. Dentre elas, podemos citar o sistema Speed, 

que trata da gestão eletrônica de documentos; o Sysbibli, sistema de gerenciamento 
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de bibliotecas; o Open Office, similar ao Office da Microsoft, bem como o curso de 

Gestão de Projetos, que regularmente está sendo ministrado.  

- Narrativas – são técnicas utilizadas em ambientes de GC para descrever 

assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou ainda 

interpretar mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos 

eventos ocorridos. A implantação desta prática foi relatada como elevada.  

 
2 - Criação e Identificação do Conhecimento (19,4): É analisada nesta 

dimensão a capacidade da organização e de seus controladores em identificar e 

criar conhecimento e outros ativos intelectuais (FONSECA, 2006). Foi obtido um 

fator total 19,4 na média, o que configura um resultado médio de acordo com 

Fonseca (2006). O CTEx configura-se um centro de criação do conhecimento, por 

sua natureza institucional, mas a identificação deste conhecimento no momento é 

realizada de uma maneira setorial, não existe um programa formal que contemple 

esta prática.  

 
3 - Compartilhamento do Conhecimento (10,7): É analisada nesta dimensão a 

capacidade da organização e de seus controladores para compartilhar ativos 

intelectuais que permitam a organização atingir seus objetivos (FONSECA, 2006). 

Foi obtido um resultado fraco e, analisando as entrevistas, observa-se que este 

resultado somente ocorre no nível do projeto, ou seja , dentro dos pares que 

trabalham num mesmo departamento e, mesmo assim, três divisões obtiveram 

índice abaixo de 10. O CTEx não possui uma política que privilegie o 

compartilhamento do conhecimento de uma maneira global. Existem, de acordo com 

as respostas das entrevistas, redundâncias de procedimentos e serviços, em 

decorrência de não existirem repositórios ou programas para retenção, 



73 

 

 

processamento e compartilhamento de informações. As informações não estão 

disponibilizadas. Essa situação acarreta perda de tempo com procedimentos 

repetitivos, e faz com que alguns departamentos, inclusive os administrativos, 

fiquem sobrecarregados com esclarecimentos, procedimentos e outras ações que 

seriam evitadas se houvesse uma base de dados centralizada e disponível para todo  

o Centro.  

4 - Comunidades de Prática e Times de Conhecimento (6,4): é analisada 

nesta dimensão a existência, natureza e utilização de grupos de pessoas dentro da 

empresa que possam, efetivamente, alavancar a solução de problemas (FONSECA, 

2006). Esta dimensão obteve um valor baixo. Não existe incentivo à criação de 

equipes do conhecimento e comunidades de prática, bem como a promoção para 

criação de ambientes colaborativos; quatro divisões das seis pesquisadas obtiveram 

índice abaixo de 10. De acordo com as entrevistas, as comunidades de prática 

somente são utilizadas de forma informal e esporádica através da web, não 

possuindo o CTEx este mecanismo de troca de conhecimento .  

5 – Conhecimento e aprendizagem (28,9): É analisada nesta dimensão a 

existência na organização de mecanismos e capacidade na formação do capital 

humano, pelo treinamento e outras atividades de conhecimento dirigido formalmente 

ou estruturado (FONSECA, 2006). O Resultado obtido foi alto e quatro divisões 

obtiveram índice acima de 30, o que configura uma preocupação constante da 

Direção do CTEx com a capacitação profissional de seus pesquisadores .  

    4.2.1.2 Segundo Elemento – O Elemento Processos  

Este elemento possui cinco dimensões. De acordo com o OKA foram obtidas as 
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seguintes evidências desse elemento.  

1 - Liderança e estratégia (25,9): É analisado nesta dimensão o grau em que 

as lideranças atuam na gerência e supervisão da arquitetura organizacional, dos 

processos ou das políticas da empresa, a flexibilidade da alta administração à 

mudanças em sua própria estrutura e a qualidade e natureza do grau de 

relacionamento da AD com o corpo gerencial da organização(FONSECA, 2006). Foi 

obtido um fator total 25,9 na média, tendo três divisões obtidas índice acima de 30, o 

que configura um resultado alto. Este índice é efetivamente muito elevado.  Como ue 

o CTEx é uma organização militar  e o conceito de subordinação à alta direção 

reflete o alto valor dessa dimensão. Fonseca (2006) atribui uma importância a essa 

questão da subordinação, pois qualquer mudança estrutural passa primeiramente 

pelo aval da alta direção. Outra informação importante obtida é que a gerência 

operacional e a alta direção de acordo com algumas entrevistas possuem alguma 

dificuldade de comunicação. Esta constatação possui uma resposta plausível, pois  

o CTEx possui uma estrutura militar e como consequência altamente hierarquizada. 

O gerente de projeto quem faz a comunicação com a alta direção, o que justifica 

esta situação. Na hierarquia militar não é adequado um inferior hierárquico falar 

diretamente com a alta direção, sem que antes seus chefes dentro desta hierarquia 

sejam comunicados. Foi observado que não existem evidências de conflitos entre as 

gerências operacionais, pesquisadores e os gerentes de projetos, o que se justifica 

pela constatação que o ambiente de trabalho é muito favorável.  

2 - Fluxo de Conhecimento (12,5): São analisadas nesta dimensão a natureza 

e a capacidade da empresa em fazer fluir o conhecimento e outros ativos 

intelectuais (incluindo captura, armazenamento e disseminação). Apesar de o grau 
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obtido ser médio, não existem no CTEX políticas, processos e ferramentas para a 

captura, armazenagem e a busca do conhecimento. Os processos são realizados 

somente dentro das divisões. Três divisões obtiveram índice abaixo de 10.  

Podemos acrescentar outros processos referentes a esta dimensão:  

- Sistemas de inteligência organizacional – também conhecidos como 

sistemas de inteligência empresarial ou inteligência competitiva, voltados à 

transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de 

decisão. Visam extrair inteligência de informações, por meio da 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 explicitado, documentado e armazenado para facilitar o seu acesso. 

Reconhece-se a importância deste processo, mas não existe maneira formal no 

CTEx.  

- Mapeamento ou auditoria do conhecimento – é o 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. 

Não existe de uma maneira formal este tipo de prática.  

- Banco de competências organizacionais – trata-se de um repositório de 

informações sobre a localização de conhecimentos na organização, incluindo fontes 

de consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de determinado 

conhecimento. Não existe esta prática implantada.  

 - Banco de competências individuais – este tipo de iniciativa também é 

conhecido como Banco de Talentos ou Páginas Amarelas. Trata-se de um 
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repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural 

das pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo perfil da 

experiência e áreas de especialidade de cada funcionário.  

Existe uma divisão que possui informações a respeito de cursos e 

especializações realizados pelos funcionários, mas estes dados não são 

compartilhados.  

- Melhores práticas (best practices) - este tipo de iniciativa refere-se à 

identificação e à difusão de melhores práticas, que podem ser definidas como um 

procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema.  

Inclui o contexto no qual pode ser aplicado. São documentadas por meio de 

bancos de dados, manuais ou diretrizes. Esta prática alcança uma forte utilização.  

3 - Operacionalização do Conhecimento (17,1): é analisada nesta dimensão a 

capacidade da organização em integrar e aplicar conhecimento nos seus negócios e 

processos operacionais, tais como o grau com que os processos da organização 

estão documentados e acessíveis aos empregados (FONSECA, 2006). Foi obtido 

um fator total 17,1 na média, o que configura um resultado médio. Existe uma 

estrutura elevada nas divisões de pesquisa inclusive com recursos adequados para 

capacitação dos pesquisadores, o que reflete na média obtida para esta dimensão. 

De acordo com as entrevistas, os processos referentes a acessibilidade dos 

funcionários a dados e informações são ainda incipientes, estando limitado o acesso 

a nível de projeto.  

4 - Alinhamento (14,4): é analisado nesta dimensão o grau de conhecimento 

dos objetivos e resultados do programa de GC com a missão da organização. Foi 

obtido um fator total 17,1 na média, o que configura um resultado médio. Observa-se 
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nessa dimensão uma convergência de opiniões em torno da média. Em decorrência 

do fato da estrutura do CTEx ser extremamente hierárquica, a influência da alta 

direção é um fator relevante para a estruturação de mudanças inovadoras. O foco do 

CTEx está no produto final, que são as atividades de desenvolvimento científico e 

tecnológico ligado diretamente a projetos de material de emprego militar e a 

organização reflete esta visão.  

5 - Métricas e Monitoramento (10,0): É analisada nesta dimensão a 

capacidade da organização em gerenciar os ativos intelectuais, monitorar e 

identificar as melhores práticas, informações externas e aprendizado (FONSECA, 

2006). Nesta dimensão observa-se uma convergência de opiniões em torno deste 

valor, o que significa que as medidas de mensuração são incipientes. O 

benchmarking interno e externo é a prática relacionada à busca sistemática das 

melhores referências para comparação a processos, produtos e serviços da 

organização. O CTEx não possui medidas de mensuração da qualidade de seus 

projetos de uma maneira formalizada e estruturada.  

4.2.1.3 Terceiro Elemento : O Elemento Sistemas.  

Este elemento possui quatro dimensões. De acordo com o OKA foram obtidas 

as seguintes evidências deste elemento.  

1 - Tecnologia (9,1): É analisada nesta dimensão a existência e capacidade 

de infraestrutura tecnológica que permitam a GC e o compartilhamento de melhores 

práticas. Estão incluídos nesta dimensão os softwares, aplicações ou ambientes de 

comunicação existentes, a telefonia, e a infraestrutura tecnológica (FONSECA, 

2006). Foi obtido um fator total 9,1 na média, o que configura um resultado baixo. O 

CTEx está realizando um trabalho envolvendo várias divisões, buscando elementos 
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para a elaboração de diretrizes de tecnologia da informação para melhorar essa 

situação, sendo a previsão de implantação deste plano para daqui a três anos.  

2 - Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento (34,7): são analisadas nesta 

dimensão a capacidade e infraestrutura existente que permitem aos controladores 

terem acesso e a interagirem com os ativos intelectuais da organização (FONSECA, 

2006). Foi obtido um fator total 34,7 na média, o que configura um resultado alto.  

3 - Conteúdo do Conhecimento (16,1): São analisados nesta dimensão os 

tipos de conteúdo e as ferramentas de gestão da informação que a organização 

produz ou gerencia para executar a gestão do conhecimento (FONSECA, 2006).  

Foi obtido um fator total 16,1 na média, o que configura um resultado médio. 

A organização entende sua necessidade, mas os recursos técnicos (hardware e 

software) ainda são incipientes.  

As ferramentas de colaboração, tais como portais, intranets e extranets, que 

se referem à rede corporativa e outros sistemas informatizados que capturam e 

difundem conhecimento e experiência entre trabalhadores e departamentos 

apresentam um baixo nível de utilização. O CTEx não possui ferramentas 

computacionais adequadas para a implantação deste processo.  

Pelas entrevistas pode-se observar que, apesar de a organização se 

preocupar em registrar o conhecimento ou a informação, enaltecendo sua 

importância, inclusive com intenção de reativação de uma divisão de projetos, 

entretanto, essa prática ainda não está devidamente estruturada e o CTEX não 

possui um sistema de gestão de conteúdo formal de maneira a facilitar o seu acesso 

e uso. De acordo com as entrevistas realizadas, existem algumas intenções em 

buscar o compartilhamento de algumas bases de dados, como, por exemplo, pode 

ser citada a GED, gestão eletrônica de documentos, que cria uma base de dados 
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compartilhada.  

4 - Programa de Gestão do Conhecimento (12,3): são analisados nesta 

dimensão a natureza, o desenho e a capacidade do programa de Gestão do 

Conhecimento, envolvendo pessoas, unidades e grupos na organização (FONSECA, 

2006). Foi obtido um fator total 12,3, o que configura um resultado médio. Apesar de 

a organização possuir alguns mecanismos funcionais de gestão do conhecimento 

tais como a gestão eletrônica de documentos, recém-implantada, algumas 

informações internas disponibilizadas em rede e um programa de acesso a normas 

de elaboração de requisitos técnicos para projetos, pode ser afirmado que a 

empresa não possui um programa formal de gestão do conhecimento.  

Em relação a outras práticas relacionadas ao elemento tecnologia:  

- Gestão Eletrônica de Documentos (GED) − trata-se de prática de gestão que 

implica adoção de aplicativos informatizados de controle de emissão, edição e 

acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e descarte de 

documentos. Esta iniciativa foi formalmente implantada este ano pelo CTEx.  

- Ferramentas de tecnologia de informação e metodologias que não possuem 

iniciativas para utilização no CTEx :  

• Data warehouse (ferramenta de TI para apoio à GC) – tecnologia de 

rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases 

relacionais, permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de dados.  

• Data mining (ferramenta de TI para apoio à GC) – os mineradores de dados 

são instrumentos com alta capacidade de associação de termos, permitindo-lhes 

"garimpar" assuntos ou temas específicos.  

• Outras ferramentas para apoio à GC – comumente utilizadas como apoio à 

implantação de processos de gestão do conhecimento tais como: Customer 



80 

 

 

Relationship Management (CRM); Balanced Scorecard (BSC); Decision Support 

System (DSS); Enterprise Resource Planning (ERP); Key Performance Indicators 

(KPI), não foram implantadas.  

4.2.1.4.  Resultados da Análise Quantitativa 
 

O gráfico radial gerado pelo OKA, devido a facilidade de interpretação, foi 

utilizado para espelhar os resultados que descrevem o resultado global do CTEx, 

pois o OKA fornece este resultado através do cálculo da média de cada dimensão.   

Com essa estratégia de coleta, buscou-se facilitar a análise obtendo-se de um 

lado uma planilha com as práticas adotadas de gestão do conhecimento 

individualmente para cada projeto, e, pelo gráfico radial a média global para cada 

dimensão estudada.  

O método OKA tem sua estrutura apoiada em pessoas, processos e sistemas, 

que são considerados os seus elementos básicos. Cada um desses elementos é 

caracterizado por uma série de dimensões do conhecimento, que constituem o 

elemento-chave do método. Os três elementos são formados por dimensões do 

conhecimento, que por sua vez são caracterizados por métricas bem definidas, que 

foram escolhidas como resultados de pesquisas e estudos na área de GC 

(FONSECA, 2006).  Essas métricas são traduzidas em 199 questões que formam o 

instrumento de levantamento de dados.  

De acordo com Fresneda e Goulart (2007) existem três possíveis estratégias 

de formulação de um plano de gestão do conhecimento (PGC) a partir das 

informações coletadas, e mais especificamente da análise inicial do diagrama final, 

que são:  

a) Analisar os pontos fracos da organização que são representados pelas 

dimensões do método OKA onde foram obtidas as menores pontuações e 
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representados no diagrama com o(s) “dente(s)”  para dentro na figura e, a partir 

desta análise, gerar um plano de ação;  

b) Analisar os pontos fortes da organização que são representados pelas 

dimensões do método OKA onde foram obtidas as maiores pontuações e 

representados  no  diagrama  com  os  “dentes pontiagudos” para fora na figura  e,  a 

partir desta análise, gerar um plano de ação;  

c) Analisar os pontos fracos e fortes da organização, conforme itens (a) e (b) 

acima e, a partir desta análise, gerar um plano de ação que é um composto das 

duas estratégias anteriores. Em qualquer uma das estratégias escolhidas pela 

organização deve-se levar em conta sempre a análise do alinhamento entre os 

objetivos da organização e as dimensões do conhecimento necessárias para a  

implantação de um plano de GC (FRESNEDA e GOULART, 2007). 

Nesta fase a visão geral da organização é obtida pela média dos resultados 

de cada um dos participantes. A análise da situação diagnosticada “permite à 

organização tomar ciência das virtudes e fraquezas de seus recursos de 

conhecimento” (FRESNEDA et al., 2008, p.14).   

Vê-se, na Figura 3, o diagrama radial de todas as dimensões do 

conhecimento, considerando, desta vez, a média aritmética dos resultados obtidos 

nas seis divisões de pesquisa, o que nos propiciará obter o ‘raio-x’ de toda a 

organização.  
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Figura 3 – Método OKA – Visão Global do CTEx.  
 
 
 

 

 

 

Tem-se, assim, uma visão global de toda a organização. A utilização desta 

ferramenta computacional, o OKA, é de grande utilidade, já que uma vez gerado o 

gráfico, é obtida uma radiografia do grau de utilização das práticas de GC que estão 

sendo adotadas no CTEx, o que  responde à questão problema, base desta 

pesquisa.  
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De acordo com Fonseca (2006) para efeito de análise, considera-se como 

pontos fortes os valores superiores a 20 e como dimensões fracas as inferiores a 10. 

 
Deste modo, foi observado  os seguintes valores globais para o CTEx:  

�   Pontos fortes: Conhecimento e Aprendizagem (28,9);  Liderança e Estratégia 

(25,9)  e  Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento (34,7).  

� Pontos fracos:  Comunidades de Prática (6,4);  Tecnologia (9,1); Métricas e 

Monitoramento(10,0) e Compartilhamento do Conhecimento (10,7). 

�  Abaixo da média (16,8):  Programa de Gestão de Conhecimento (12,3); Fluxo do 

Conhecimento (12,5); Alinhamento (14,4)  e Conteúdo do Conhecimento (16,1).  

 Pode-se observar que os elementos fortes, obtidos através do OKA, 

exprimem a imagem do CTEx .Na dimensão Liderança e Estratégia, esta 

constatação é evidenciada, pois o CTEx sendo uma organização militar, possui uma 

estrutura altamente hierarquizada. Sua administração tem como meta a adoção de 

modelos onde a missão e visão são prioritários, seus objetivos são integralmente 

associados ao produto final, que são as atividades ligadas aos projetos de P&D 

associados a materiais de emprego militar. Tanto na análise qualitativa quanto na 

quantitativa esta condição é observada.  

Nas dimensões Conhecimento e Aprendizagem e Infraestrutura de Acesso ao 

Conhecimento, que possuem resultados elevados também é confirmado o quanto o 

CTEx está preocupado em dar condições de capacitação aos seus funcionários, 

para que os mesmos tenham potencial para atingir os objetivos da Organização.  

A estrutura altamente hierarquizada do CTEx, leva muitas vezes a 

antiguidade  sobrepujar os valores da competência, fazendo com  que os militares 

sejam alocados em cargos de chefia pela antiguidade e pelo posto, em detrimento 



84 

 

 

da capacidade de colegas de patente inferior ou mais ‘modernos’. Acresça-se ainda 

a dificuldade de aceitação de servidores civis em cargos de chefia, mesmo quando 

altamente qualificados. Assim, muitas vezes essas diferenças vêm à tona, 

apontando algumas deficiências que precisam ser observadas. A análise qualitativa 

fortalece esta afirmativa. Muitos funcionários demonstram sua insatisfação com esta 

situação. 

Muitas práticas ligadas a GC ainda são incipientes, pois não existem 

processos formalizados e as iniciativas ainda não encontram lócus adequado em 

nível institucional. Dentre elas podemos citar o gerenciamento integrado de processos   

(ERP), gestão do capital intelectual, Balanced Scorecard (BSC), mineração de dados, data 

warehouse, gestão por competências e mapeamento do conhecimento. A relação completa 

pode ser  encontrada no quadro 3 , página 95. 

Uma parcela da responsabilidade dessa situação refere-se à própria formação 

dos pesquisadores do CTEx, que estão associados à sua missão institucional. Os 

profissionais em sua maioria fazem cursos de especialização, mestrado e/ou 

doutorado visando à capacitação nas técnicas de pesquisa em que o mesmo está 

alocado, visando a produção de material de emprego militar, onde a gestão não é 

enfatisada. Os pesquisadores militares do CTEx, em sua grande maioria são 

oriundos do IME, o qual não privilegia as atividades de gestão em seu currículo. De 

acordo com algumas entrevistas realizadas, pode-se observar que a grade curricular 

do IME destina apenas algumas cadeiras para ensino de tópicos envolvendo 

administração e estes profissionais não possuem domínio de técnicas tais como 

gestão do conhecimento, inovação e propriedade intelectual. Temas tais como 

administração de projetos ou finanças não possuem carga horária suficiente para 

que o profissional desenvolva adequadamente a função de gerente de qualquer área 

ligada à gestão. Estas deficiências curriculares impactam nas deficiências de gestão 
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observadas nesta pesquisa, pois estes militares ao saírem do IME possivelmente 

irão ser transferidos para atividades de pesquisa no CTEx. 

Outro fator preponderante é a cultura militar, onde, de tempos em tempos, o 

militar é transferido, deixando suas atividades de pesquisa para assumir funções de 

chefia em outras organizações militares. Esta lacuna, em decorrência de toda a 

capacitação que este militar absorveu em anos de estudo e de prática, inclusive com 

realizações de estágios no exterior, não é preenchida com um profissional de 

mesma qualificação e, muitas vezes, o militar que entra dificilmente possui a mesma 

qualificação tecnológica que o anterior, enfraquecendo desse modo, a transferência 

de conhecimento e a produção de tecnologia. 

 
4.2.2 Análise Qualitativa 

Serão mostradas agora as coletas de evidências qualitativas obtidas dos seis 

pesquisadores lotados nas seis divisões pesquisadas. Para efeito de 

reconhecimento dos entrevistados, pede-se reportar à seção 3.5, Seleção dos 

Participantes do capítulo Metodologia.  

4.2.2.1 Análise Qualitativa - O Elemento Pessoas 

As organizações precisam compreender que o sucesso da GC depende mais 

das pessoas do que da tecnologia, apesar do fato inegável de que as novas 

tecnologias da informação têm proporcionado grande impulso ao novo modelo 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998) . 

 O Elemento Pessoas é composto pelas dimensões: Cultura e Incentivo; 

Identificação do Conhecimento e Criação do Conhecimento; Compartilhamento do 

Conhecimento; Comunidades de Prática e Times de Conhecimento; Conhecimento e 

Aprendizagem. 
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Dentro desse elemento, também são tratados alguns aspectos culturais, suas 

crenças e incentivos pela produção intelectual dentro de uma organização. São 

analisados de que maneira estes aspectos influenciam no compartilhamento de 

ativos intelectuais. Estão incluídos neste contexto: a comunicação interpessoal entre 

a alta direção e os funcionários civis ou militares, a questão da liderança; e a 

maneira como a organização reage a mudanças, tanto tecnológicas quanto culturais. 

Em relação aos aspectos culturais, ao perguntar sobre a capacidade de a 

Organização apoiar a utilização dos ativos intelectuais para atingir seus objetivos 

organizacionais, os pesquisadores civis declararam “que a Organização não valoriza 

a participação dos funcionários civis em relação a ideias e sugestões visando uma 

melhoria da cultura organizacional”. Dois destes entrevistados, do RADAR e LQ, 

ainda complementam afirmando que “estavam muito insatisfeitos com o CTEx em 

decorrência de em muitas ocasiões os funcionários civis estarem sendo preteridos 

em relação aos militares, devido à diferença de estatuto”. O entrevistado do RADAR, 

apesar de possuir doutorado, viu-se preterido em determinadas ocasiões, em 

decorrência de diferenças de estatuto, frente a outro funcionário militar, que não 

possuía a mesma qualificação e tempo de serviço: “este tipo de coisa deixa-me 

muito desapontado”. Em relação aos militares, o problema passa a ser em 

decorrência da hierarquia militar. Dois declarantes afirmaram que “a alta direção não 

possui um canal aberto com os oficiais intermediários (capitão e tenente)”. Com isso, 

se mostraram “um pouco frustrados”. Outro militar, da DTI, declarou que “não tinha 

problemas em relação a esta questão”.  

A cultura militar envolve determinadas características que muitas vezes 

afetam a capacidade de produção de pesquisa. Na entrevista, um militar do DTI, que 

possui doutorado, disse que solicitou transferência para o IME em decorrência do 
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fato de, por ser o militar mais antigo naquele projeto, ter sido conduzido a fazer 

tarefas burocráticas ao invés de trabalhar em pesquisa. Esse problema, em 

organizações militares, é institucional. 

Em relação à dimensão Comunidades de Prática, os declarantes, em sua 

maioria, informaram que “a organização não possui este tipo de prática” e chegaram 

a dizer que “desconheço o que significa esta expressão”. Dos seis entrevistados, 

somente o entrevistado do LabInfo respondeu “que fazia parte de um fórum que trata 

do assunto de rede de computadores na internet” e que “já resolveu problemas no 

site da Microsoft em relação a problemas com o sistema operacional”. Em relação à 

efetividade das comunidades de prática para alavancar os processos baseados no 

conhecimento foi dito que “ainda não incorporamos em nosso dia a dia este tipo de 

prática” e que “ainda não sentimos necessidade de participar de uma comunidade 

de prática em decorrência de nosso trabalho ser muito específico”. 

Em relação à dimensão Compartilhamento do Conhecimento, que analisa o 

grau com que a organização utiliza estruturas organizacionais que favoreçam o 

compartilhamento de conhecimento, foi declarado no LQ que “face à natureza de 

nosso trabalho, o compartilhamento ocorre somente em nível de seção”. No 

laboratório de tecnologia da informação (DTI), declarou-se que somente os 

funcionários que ali trabalham possuíam o conhecimento de software para 

desenvolver programas e que “nossas reuniões para troca de conhecimento são 

quando acontecem visitas de outras unidades de pesquisas militares na nossa 

divisão” ou “na aquisição de produtos e serviços” ou que “nossa base de dados fica 

localizada no servidor do DTI”.  

Em relação à dimensão Times de Conhecimento na Divisão Bélica (DB) foi 

dito que “as pessoas na organização sabem quem são as pessoas que dominam 
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certos assuntos”, e que, no seu modo de ver, não havia problemas neste sentido. Já 

na DTI declararam que “não conheciam todas as pessoas que tinham conhecimento 

para a solução de problemas específicos”. 

Veem-se nessa dimensão alguns problemas associados a gestão deficiente, 

os quais vêm sendo mantidos no decorrer do tempo. Nesta época, os valores 

envolviam segurança de informações, sigilo de desenvolvimento de projetos e outros 

assuntos coligados. Em relação a isso, foi dito que “devido a problemas de sigilo, 

muitas vezes um laboratório não sabia o que o outro estava fazendo”, e que no inicio 

de sua contratação “a direção do CTEx incentivava este ‘segredo’, como sigilo de 

dados”. No LQ informaram que “quando nos contrataram, nos fizeram assinar que 

deveríamos manter em sigilo nossas atividades de pesquisa sob pena de punições”. 

Hoje, podemos constatar o porquê muito das dificuldades de compartilhamento do 

conhecimento são encontradas. 

O CTEx, por ser uma organização de pesquisa e desenvolvimento, privilegia 

muito a capacitação de seus funcionários, demonstrada na dimensão Conhecimento 

e Aprendizagem, onde são verificadas a existência e a capacidade da organização 

para a construção do capital humano através de treinamento ou desenvolvimento 

formalizado na construção do conhecimento.  

Quando perguntado a que ponto o horário de trabalho era flexível, permitindo 

atividades de aprendizagem, tais como cursos e congressos, DB, DMF e LQ 

consideraram “flexíveis” e a LabInfo considerou que “a administração era inflexível 

quanto a autorização de cursos”, enquanto que a DTI considerou “bem flexível”. 

Constata-se alguma divergência quanto a esse aspecto, mas, com base nas 

entrevistas, pode-se considerar que a alta direção facilita o desenvolvimento 
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tecnológico, desde que esteja alinhado com as necessidades do projeto no qual o 

pesquisador está alocado. 

Veem-se no CTEx algumas dificuldades ocasionadas pela cultura militar e, 

como consequência, a influência da hierarquia na tomada de decisões. Por exemplo, 

ao perguntar o grau de tolerância que a Organização possuía com os riscos e 

comportamentos relacionados a ações de inovação organizacionais, foi dito pela DB 

que “temos dificuldades de sermos ouvidos pela alta direção e, deste modo, não 

existe entusiasmo para propor alguma mudança mais substancial”. A DTI informou 

que “havia possibilidade, mas a burocracia para que a ideia fosse analisada nos 

escalões superiores desanimava”; dois respondentes, do LMF e do Radar, 

informaram que “muitos não se interessam em participar das melhorias“ e na DB que 

“as pessoas não são muito receptivas às mudanças”. 

Ao se perguntar qual a estratégia de comunicação adotada pela alta 

administração, foi dito pelos funcionários civis que “não existe comunicação entre o 

escalão superior e os operacionais” e quanto aos militares, dois declararam “um 

pouco frequente” e o outro “possuímos um diálogo aberto”; portanto, vê-se neste 

item uma diferença clara entre o relacionamento da Alta Direção em relação aos 

funcionários civis e militares. 

4.2.2.2 Análise Qualitativa - O Elemento Processos 

A GC pode ser vista como uma coleção de processos que governa a criação, 

disseminação e utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da 

organização. Essa gestão está relacionada a uma geração intencional de 

conhecimento através de políticas, processos e atividades capazes de aumentar o 

estoque de conhecimento corporativo (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). 



90 

 

 

A GC passa pela compreensão das características e demandas da 

organização, sua missão e visão. As organizações, buscando obter vantagens 

competitivas e aumento de sua produtividade, têm o desafio de produzir mais e com 

maior eficiência, o que as obriga a constantemente avaliar seus produtos, serviços, 

processos e sistemas gerenciais (TERRA, 2000). 

De acordo com esse autor, uma das formas para apoiar uma GC adequada 

inclui uma visão organizacional com equipes multidisciplinares e com autonomia 

apoiando a criatividade e a geração de novos conhecimentos. 

 Como ferramentas auxiliares de gestão são adotadas práticas de mensuração 

de resultados, aprendizado com o ambiente, a observância da influência de variáveis 

externas nas práticas de GC e a orientação para processos. 

O OKA possui esta forma de abordagem e seu elemento Processos é formado 

por dimensões que a representam. As dimensões são: Liderança e Estratégia; 

Alinhamento do programa/atividades de GC aos Objetivos da Organização; 

Operacionalização de Processos do Conhecimento; Fluxos de Gestão do 

Conhecimento; Métricas e Mensuração. 

 A dimensão Liderança e Estratégia mede o grau com que a organização 

considera a GC como um valor corporativo, o quanto a mesma está apta e flexível 

em mudanças em sua própria estrutura e a qualidade e natureza do relacionamento 

entre a alta direção e o corpo gerencial da organização, bem como o grau com que 

os gerentes de projeto incorporam processos a sua rotina diária. 

Veem-se nesta dimensão, através das entrevistas realizadas, diversos fatores 

que impactam, de uma maneira geral, o quanto o CTEx está preocupado com o 

valor de suas atividades de desenvolvimento de produtos e serviços de material de 

emprego militar. Em entrevista com um militar da DB, a respeito de propriedade 
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intelectual, o mesmo declarou que “o CTEx está envidando esforços para a questão 

de marcas e patentes” e “temos ouvido em várias situações a abordagem deste 

assunto“ ou “já ouvi alguns problemas relacionados a patentes” ou “como vamos 

tratar o problema dos royalties, se aqui não tem gente que entenda deste assunto?”.  

A Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT, órgão superior que determina as 

políticas de pesquisa do CTEx, entrou em contato com o INPI e acertou um curso 

envolvendo diversos órgãos militares visando a capacitação de alguns funcionários  

em processos de propriedade intelectual. 

Através de diretrizes da DCT, foram criados núcleos de inovação tecnológica e 

no CTEx, bem como foi criada a Seção de Inovação Tecnológica, que tratará 

diretamente do assunto envolvendo marcas, patentes e propriedade intelectual. 

Este é um tema que, apesar de estar merecendo atenção especial no âmbito 

das Forças Armadas Terrestres, o conhecimento de sua aplicação ainda é, no 

entanto, muito incipiente. Em pergunta realizada aos seis pesquisadores 

entrevistados: “A organização possui inovações patenteáveis?”, dos seis 

respondentes somente um elemento do LabInfo respondeu que “conhecia o fato de 

que o CTEx possuía produtos com patentes”; o restante respondeu: a DB, “ não sei 

dizer”; o Radar, “ não tenho ideia” , o Lab.Química, “ não tenho elementos para 

responder”. 

Em relação à dimensão que trata da flexibilidade da organização em aceitar 

mudanças, como o CTEx é uma organização militar altamente hierarquizada, que, 

muitas vezes  depende de certas resoluções, inclusive do DCT, as respostas 

coincidiram com essa situação e cinco responderam que “eles são muito lentos para 

mudança de processos” ou “a direção não compartilha opinião com os seus oficiais 



92 

 

 

intermediários”; a exceção foi na DTI, onde o respondente disse “um pouco 

flexíveis”. 

 A respeito do grau de transparência do processo decisório da alta gerência na 

visão dos funcionários da organização, as respostas seguiram a mesma linha 

anterior onde os respondentes falaram: “não estou muito familiarizado”, “não existe 

comunicação” ou “pouco frequente”, enquanto somente uma divisão, a DTI, 

considerou “um pouco aberta”. 

 As dimensões Fluxo do Conhecimento e a Operacionalização do 

Conhecimento medem a capacidade da organização para integrar e aplicar 

conhecimentos em seus negócios e processos operacionais, bem como indicar 

como esses processos estão documentados e acessíveis aos empregados.  Pelas 

evidências obtidas, pode-se afirmar que as informações dentro de cada divisão de 

projeto se encontram disponíveis, mas o compartilhamento do conhecimento na 

organização não é praticado. Ao responder como as informações estavam 

disponibilizadas no CTEx e se utilizavam processos de armazenamento de 

informações em repositórios de conteúdo, os entrevistados informaram que “não 

utilizavam este processo pois não havia este tipo de recurso disponível para a 

Organização” , ou “ as informações são somente setoriais”  ou  “existe o problema 

da segurança de dados” . Logo, torna-se evidente que a Organização não possui a 

cultura do compartilhamento do conhecimento. 

A dimensão Alinhamento mede o grau em que os objetivos do programa de GC 

e os resultados tentam cumprir ou atingir os objetivos e as metas da organização. 

Neste item as respostas foram: LabInfo - “não temos este tipo de programa”; DB e 

GMF, “não conheço o significado deste tema”. Em relação a esta dimensão, nota-se 

que a Organização não possui um sistema formal de gestão do conhecimento e que 
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essas práticas não estão incorporadas na estrutura do CTEx. Pode-se observar 

também que várias nomenclaturas utilizadas em gestão de conhecimento são 

desconhecidas pelos respondentes. Essa situação, em relação ao desconhecimento 

do que é a GC e quais seus objetivos, impactam diretamente na inobservância de 

determinadas práticas, que ainda não estão incorporadas na estrutura do CTEx. 

A dimensão Métricas e Acompanhamento identifica a capacidade da 

organização para medir a si mesma em relação à gestão de seus ativos intangíveis 

e à identificação das melhores práticas. 

 Em decorrência da natureza do CTEx, não existem indicadores estabelecidos 

para mensurar resultados de investimentos em conhecimento. A mensuração dos 

resultados dos produtos também não é realizada de uma maneira transparente. A 

utilização de sistemas de avaliação de pessoal como ferramentas de 

desenvolvimento profissional é realizada diretamente pela chefia com características 

personalistas, envolvendo muitas vezes corporativismo e a relação de 

camaradagem. Não existem sistemas de recompensas para a Organização, pois 

esse processo não faz parte nem de sua cultura específica nem tampouco se pode 

fugir da padronização existente na instituição militar. 

4.2.2.3 Análise Qualitativa – O  Elemento Sistemas 

De acordo com o OKA, o elemento Sistemas é um dos três pilares para o 

funcionamento de um sistema de gestão de conhecimento.  Nonaka e Takeuchi 

(1997) corroboram a afirmativa da importância desta dimensão, declarando que a 

GC é um conjunto de políticas, processos, estruturas, tecnologias e programas pelos 

quais as empresas criam, retêm, processam e disseminam seus conhecimentos 

tácitos e explícitos para atingir seus objetivos estratégicos. 
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 O elemento Sistemas estuda a tecnologia existente nas organizações, de 

maneira a verificar se as mesmas possuem condições de dar suporte aos processos 

da GC. Estão incluídos neste elemento os programas de computador que tratam as 

informações, em sua maioria, depositadas em repositórios de dados, na rede de 

computadores, em intranet e extranet. 

 Terra e Gordon (2002) declaram que a informática, as tecnologias de 

comunicação e os sistemas de informação são fatores que afetam os processos de 

geração, difusão e armazenamento de conhecimento nas organizações. 

O OKA possui no elemento Sistemas as seguintes dimensões: Infraestrutura 

Tecnológica de GC; Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento; Gerenciamento de 

Conteúdo; e a Infraestrutura do Ambiente de GC. 

A Infraestrutura Tecnológica de GC descreve a existência e a capacidade da 

organização em oferecer suporte à GC e ao compartilhamento das melhores 

práticas. A Infraestrutura do ambiente de GC informa a respeito da natureza, do 

design e da capacidade do programa de GC desenvolvido dentro da organização 

envolvendo as pessoas, unidades, grupos.  

A Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento define a capacidade e a 

infraestrutura existentes que permitem acesso às partes interessadas (stakeholders) 

e sua interação com o patrimônio intelectual da organização (quer no seu sistema ou 

com outras pessoas) 

Ao perguntar aos pesquisadores entrevistados se o CTEx possui ambiente de 

software adequado às suas necessidades organizacionais, tais como softwares de 

buscas institucionais, as respostas foram : dois pesquisadores disseram ser  “um 

pouco adequado”; três pesquisadores, “não muito adequado”; e somente um 

considerou “adequado”. 
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Ao serem perguntados se o CTEx possui um arquitetura  de informação 

cooperativa, dois respondentes declararam ” que não possuía”, dois que “não sabia” 

e “desconheço”. 

Em relação à pergunta se o CTEx possuía registros ou arquivos visando criar 

uma memória organizacional, as respostas convergiram para “somente alguns 

processos administrativos”. Ao serem arguidos a respeito de se havia incentivos 

para o compartilhamento do conhecimento entre os funcionários, os entrevistados 

responderam que “não havia esta prática nas dependências do CTEx” ou “nosso 

trabalho é dentro do ambiente do projeto que estou trabalhando”. 

Em relação à dimensão de Gerenciamento de Conteúdo, que define os tipos 

de conteúdo e ferramentas de gestão da informação que a organização produz ou 

gerencia, a resposta geral é que “a Organização não possui mecanismos de 

armazenamento de informação para ser compartilhado pelos funcionários” e “nós 

possuímos gerenciamento eletrônico de documentos - GED”. Ao perguntar a 

respeito do uso do GED, dos seis respondentes, apenas um já o tinha usado. O 

GED foi implantado no ano passado e, através das evidências coletadas, pode-se 

observar que ainda existe uma dificuldade muito grande em incorporar essa prática 

ao dia-a-dia do CTEx. 

No tocante à tecnologia, os entrevistados também responderam que “nosso 

sistema de telefonia é muito antigo” ou “nossa rede possui velocidade incompatível 

com a estrutura de um centro de pesquisa” ou “nosso número de ramais não atende 

às necessidades” e “existe muito ruído na linha telefônica”. 

Ao perguntar quais os dispositivos mais usados, as respostas foram “vídeo 

conferência” e “rede de computadores”. Quanto à prática de videoconferência, a 

grande maioria concordou que a organização já a utilizava, mas informou que 
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“quando o pessoal está fazendo videoconferência, eles derrubam a internet para 

melhorar a velocidade da rede”. 

Ao perguntar a respeito da velocidade da internet, as respostas foram: DB, 

“muito lenta e a pesquisa torna-se muito demorada”, o LQ, “é quase impossível fazer 

trabalho de pesquisas determinadas horas”, GMF, “não entendo como um centro de 

pesquisa consegue deixar as coisas chegarem neste ponto”; e a LabInfo, “sem 

palavras, todos têm consciência do que está ocorrendo”. 

Todas as evidências coletadas nesta dimensão demonstram que a 

infraestrutura tecnológica existente para dar suporte aos processos relacionados a 

GC é fraca e não atende às necessidades da organização. Pode-se então inferir que 

os processos para acessar o conhecimento na Organização são incipientes. 

Em relação à facilidade com que pode ser compreendido o significado do 

conhecimento contido na organização, foi observado que poucos conhecem seu 

verdadeiro significado. 

Observou-se também, que a qualidade da gestão de conteúdo que a 

Organização possui não é compatível com uma organização de alta tecnologia. Foi 

evidenciado uma falta de programas e processos envolvendo esta dimensão. 

4.2.2.4  Resultados da Análise Qualitativa 

Com a finalidade de facilitar a compreensão e sumariar os depoimentos 

arrolados, apresenta-se o Quadro 3, indicando o nível de aplicação das práticas de 

gestão de conhecimento, conforme a análise qualitativa realizada no CTEx. 
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Quadro 3 -  Resultados da Análise Qualitativa  

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práticas Utilizadas de GC Não 
Aplica 

Baixo Médio Alto 

Portais/ intranets / extranet    x 
Enterprise Resource Planning (ERP) x    
Universidade corporativa x    
Customer Relationship Management 
(CRM) 

x    

Key Performance Indicators (KPI) x    
Gestão do capital intelectual  x   
Decision Support Systems (DSS)  x   
Balanced Scorecard (BSC)  x   
Tutoria (Coaching)    x 
Narrativas    x 
Mentoria   x  
Mineração de dados x    
Data warehouse x    
Gestão por competências  x   
Gestão de conteúdo   x  
Banco de competências organizacionais   x  
Banco de competências individuais   x  
Benchmarking  x   
Educação corporativa    x 
Melhores práticas   x  
Mapeamento do conhecimento   x  
Memória organizacional   x  
Sistemas de fluxo de trabalho  x   
Inteligência organizacional   x  
Gestão Eletrônica de Documentos-GED   x  
Fóruns / Listas de discussão   x  
Comunidades de prática  x   
Portais   x  
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5.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
 

5.1 CONCLUSÕES  

De maneira geral, o CTEx possui algumas práticas que são associadas à 

gestão do conhecimento, apesar deste processo ainda não existir de maneira formal. 

Como exemplo, podemos citar o caso do fluxo de conhecimento não estar 

compartilhado para toda a organização, mas existirem práticas em nível de projeto, 

da mesma maneira que podemos mencionar outras práticas tais como: a 

aprendizagem, a operacionalização do conhecimento, a gestão do conteúdo do 

conhecimento, a gestão eletrônica de documentos, dentre outros exemplos.  

   Nos resultados da pesquisa, de forma geral, pode-se perceber que no CTEx 

existe uma boa percepção da importância da gestão do conhecimento, pois todos os 

entrevistados concordam que os processos de GC contribuem fortemente para criar 

novos conhecimentos e impactam, com isso, a inovação de projetos; porém, como 

implantar e como usar na prática as técnicas de GC requer determinados 

conhecimentos que a maioria dos entrevistados não possuem.  

A percepção geral a respeito desta pesquisa é que os processos de GC 

devem sair da esfera de cada Divisão tomada isoladamente e serem vistos como 

prioritários pela alta direção do CTEx, utilizando de maneira formal a GC, para que 

possam ser implantados de acordo com as necessidades estratégicas deste Centro, 

proporcionando inclusive a alavancagem de novos processos.  

De acordo com a análise de conteúdo, constatou-se que alguns respondentes 

qualificavam com melhores escores determinadas dimensões. Este resultado reflete 

a percepção que o respondente possui em relação aos seguintes fatores : 1 - 

influência da chefia (mais amigável ou não) , 2 – o fato de que os projetos que 

possuem maiores recursos para viagens, cursos e aquisição de equipamentos, 
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principalmente de TI, impactam maior satisfação do pesquisador; 3 – a maior 

quantidade dos recursos humanos disponíveis proporciona uma maior produção de 

P & D; e 4 – se o pesquisador  desenvolve um projeto de maior projeção para 

organização, isso influencia a maneira como ele avalia a organização como um todo. 

Esses fatores geram uma satisfação maior do funcionário, o que se reflete na 

entrevista. 

Outra constatação que convém mencionarmos é na dimensão Liderança e 

Estratégia, onde se encontrou uma média elevada (25,9), enquanto que, na 

dimensão Alinhamento, se obteve uma média  baixa (14,4).  

Os respondentes explicam que essa situação decorre de que a hierarquia 

impede que os mesmos tenham alguma forma de participação mais efetiva nas 

tomadas de decisão da alta direção, já que os oficiais superiores e gerentes de 

projeto é quem possuem um canal mais próximo com a Direção do CTEx. 

Em relação ao compartilhamento de conhecimento, em algumas divisões de 

pesquisa, observam-se problemas de redundância de operações em decorrência de 

haver gerentes pertencentes a projetos diferentes utilizando o mesmo processo.  

Em relação a comunidades de prática, essa prática é muito deficiente, pois os 

projetos, por serem específicos, contribuem para essa situação, mormente porque, 

em sua maioria, os projetos são sigilosos. Pode-se observar que existem algumas 

iniciativas de uma maior integração entre as três Forças Armadas, o que ameniza o 

problema, tendo sido encontradas algumas medidas positivas tais como os fóruns, 

videoconferências, palestras e reuniões multidisciplinares entre as diferentes Forças, 

quando estão associadas a determinados projetos de pesquisa.  

Os métodos de GC não são partilhados nos níveis mais altos da direção nem 

tampouco nos níveis mais baixos, necessitando de uma mudança organizacional, 
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valorizando a capacitação em gestão de seus membros, de maneira que se possam 

utilizar os seus recursos. Em decorrência da forte cultura organizacional que o CTEx 

possui, essa mudança deve vir paulatina e incrementalmente. 

Ao observar o grau de disseminação das aplicações dos métodos de GC no 

CTEx, verificou-se que a maioria dos pesquisadores não sabem o que é a GC nem 

quais as ferramentas que poderão ser utilizadas em suas atividades, o que é um 

fator limitante, pois o pesquisador, não possuindo conhecimento a respeito de 

práticas de GC, não conseguirá estabelecer satisfatoriamente tal processo em seu 

trabalho diário. 

Quando analisada a disponibilidade de recursos para o estabelecimento de 

processos de GC, foi verificado que este não é o problema. Pode-se observar que o 

CTEx  possui recursos, que vêm através das verbas dos projetos. A constatação é 

que a formação na área de gestão é deficiente e as iniciativas ainda são incipientes. 

Em relação aos recursos humanos, o CTEx não possui profissionais disponíveis 

para compor um corpo visando à implantação de um sistema de GC. 

Quanto ao uso da tecnologia da informação, é fraco no que se refere a 

programas, recursos computacionais e sistema de rede de computadores, o que irá 

dificultar uma aplicação formal do sistema de GC. O sistema de comunicações é um 

pouco precário, necessitando de investimentos em tecnologia e equipamentos.  

Ao avaliar o grau de formalização da GC na organização, foram detectados 

em determinados departamentos, de maneira informal, alguns processos de GC, tais 

como um banco de dados de algumas práticas, documentação de alguns elementos 

desenvolvidos por projetos, relatórios de viagem técnica, armazenamento de 

procedimentos de testes e outros, mas os mesmos não são compartilhados. 

Apesar da relativa importância estratégica dada ao tema e da elevada 
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percepção da alta administração sobre a importância da gestão em termos gerais, o 

CTEx ainda não possui uma posição formal sobre o tema. Tal situação é muito 

acentuada principalmente pelo fato de o CTEx não possuir em seus quadros 

profissionais ligados à alta direção que conheçam ou que queiram implantar esse 

importante processo de gestão.  

Liderança e estratégia, com grau 25,9 - bastante alto, portanto - demonstram 

o quanto a questão da hierarquia é reconhecida por todos como um fator 

preponderante na cultura do CTEx, uma organização militar de pesquisa.  

A influência dessa cultura dentro do  CTEx, foi constatada, pelas entrevistas 

realizadas. Alguns militares insatisfeitos com as consequências desta situação, 

pediram para ser transferidos para outra organização, em decorrência de sua 

patente militar incorrer em deveres envolvendo atividades meramente burocráticas, 

fazendo com que esse pesquisador, muitas vezes com doutorado, fosse deslocado 

da bancada para a atividades burocráticas. O problema é institucional e 

provavelmente não aconteceria em organização privada onde o capital intelectual 

seja considerado vantagem competitiva. Foi constatado que o nível de entendimento 

entre a visão dos pesquisadores e a visão da alta direção do CTEX não estão 

devidamente alinhados. Esse fato foi observado, por ocasião das entrevistas, pois 

alguns entrevistados, principalmente os civis, não compartilham das mesmas 

informações que os militares, principalmente os de patentes superiores, mesmo 

quando possuem elevado grau acadêmico.  

Em relação às Métricas e Monitoramento, as entrevistas realizadas, 

demonstraram que o CTEX não possui sistemas de medição de produtividade, 

controle de qualidade de seus desenvolvimentos e acompanhamento e monitoração 

de seus projetos.  
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O CTEx não possui dispositivos de gerenciamento dos repositórios de 

conhecimento, e as bases de dados que o mesmo possui são ainda incipientes, 

esparsas e limitadas para uso específico dentre os participantes da mesma divisão. 

De acordo com as entrevistas, o CTEx ainda não integrou ao fluxo de trabalho 

processos adequados à GC e compartilhamento de melhores práticas, ficando ainda 

todo o processo sob a coordenação dos gerentes dos projetos e/ou divisões, que, 

em sua maioria, não conhecem as técnicas de GC, o que de algum modo implica 

perda de dados valiosos, pelo não tratamento adequado da informação.  

Os benefícios de uma boa prática de GC, na maioria dos casos, ainda são 

discutidos de forma vaga, abstrata e não formalizada. Tal fato parece decorrer da 

pouca capacitação e compreensão sobre o tema de GC na organização.  

O CTEx ainda não possui uma política de proteção intelectual de suas 

criações como o licenciamento de marcas e patentes e de outras formas de 

transferência de tecnologia.  

De acordo com as informações obtidas em relação a este tema de 

propriedade intelectual, a alta direção está desenvolvendo esforços em capacitar 

esse Centro no acompanhamento de processamento de pedidos de títulos de 

propriedade intelectual junto aos órgãos como INPI. Este processo possui um 

caráter de alta relevância atualmente, mas tanto a assessoria jurídica quanto a SIT, 

Seção de Inovação Tecnológica, ainda não possuem elementos capacitados para o 

desenvolvimento e o tratamento dessas solicitações, bem como para orientação aos 

gerentes dos projetos nesta área específica.  

 
 5.2 OBSTÁCULOS À IMPLANTAÇÃO DA GC NO CTEx 

Dentre alguns obstáculos que devem ser vencidos para que os processos de 

GC no CTEx sejam implantados, podem ser citados: 
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• A Alta Direção reconhecer a importância do processo de GC como 

prioridade. 

• Falta de identificação das bases de conhecimento. 

• Falta de adequada infraestrutura de TI, computadores, telefonia, redes, 

servidores, etc.  

• Falta de um programa de capacitação em GC visando disseminar este 

processo de gestão. 

• Dificuldade de capturar o conhecimento não documentado. 

• Baixa compreensão sobre GC entre todos os níveis hierárquicos da 

administração. 

• Falta de tempo para compartilhar conhecimento. 

• Falhas de comunicação.  

• Falta de incentivos para compartilhar conhecimento.  

• Resistência de certos grupos de funcionários / cultura organizacional 

de resistência a mudanças. 

• Organização tendendo a concentrar esforços nos projetos finalísticos 

em detrimento da tecnologia de informação e comunicação. 

• Receio que outras pessoas ou empresas em geral possam ter acesso a 

informações sigilosas ou confidenciais.  

• Pouca propensão para investimentos em tecnologias voltadas 

essencialmente para gestão, aprendizado e colaboração,  

• inexistência de metodologia adequada para o tratamento de processos 

de P&D , envolvendo a propriedade intelectual ,marcas e patentes 

junto ao INPI. 
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5.3 SUGESTÕES PARA INICIAR O PROCESSO DE GC NO CTEX 

  É muito comum a abordagem da gestão do conhecimento ser orientada para 

a tecnologia, em função da necessidade de se utilizar primeiramente o 

armazenamento de informações via meios computacionais com utilização de redes 

de computadores.  Por outro lado, o equilíbrio entre essa abordagem e a abordagem 

orientada para as pessoas é mais proveitosa para a organização.  

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, e com base na literatura 

pesquisada, são propostas algumas ações e iniciativas, que podem ser aproveitadas 

pelo CTEx objetivando aprimorar as práticas de GC. Para cada ação ou iniciativa 

proposta são apresentadas as dimensões do conhecimento que serão influenciadas.  

Proposta 01 – Desenvolver um programa de GC, que seja alinhado com o 

planejamento estratégico da empresa e com o apoio da Alta Direção do CTEx. Este 

programa deverá vir com o comprometimento dos chefes de divisão. Esta proposta 

favorecerá as seguintes dimensões: Programa de Gestão do Conhecimento; Cultura 

e Incentivos; Liderança e Estratégias; e Alinhamento.  

Proposta 02 – Criar uma estrutura departamental, visando coordenar, 

priorizar e fomentar as ações de GC dentro do CTEx, com hierarquia necessária 

para coordenar esta importante atividade de gestão. Esta iniciativa favorecerá as 

seguintes dimensões: Cultura e Incentivos; Liderança e Estratégias; e Alinhamento.  

Proposta 03 – Buscar a integração entre os centros de pesquisa das Forças 

Armadas e divisões de pesquisa do CTEx, incentivando a formação de comunidades 

de prática e melhores práticas de GC, visando o compartilhamento do conhecimento 

tácito .Esta proposta favorecerá as seguintes dimensões: Comunidades de Prática e 

Equipes de Conhecimento; Compartilhamento do Conhecimento; e Aprendizado.  

Proposta 04 – Prover recurso para capacitar os funcionários, visando 
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desenvolver a aprendizagem individual e organizacional, prioritariamente para o 

nível gerencial e chefes de divisão, de modo a garantir uma nova postura para o 

compartilhamento, propiciando uma nova cultura voltada à gestão do conhecimento. 

Esta proposta favorecerá as seguintes dimensões: Compartilhamento do 

Conhecimento; e Aprendizado.  

Proposta 05 – Prover mecanismos que privilegiem a gestão do capital 

intelectual e da inovação, por meio de registros de marcas, patentes e de 

propriedade intelectual, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento, através de 

concursos e premiações visando estimular o processamento, armazenamento , 

compartilhamento e disseminação do conhecimento. Esta proposta favorecerá as 

seguintes dimensões: Identificação e Criação do Conhecimento.  

Proposta 06 – Prover mecanismos de identificação, no âmbito do CTEx, dos 

pesquisadores detentores do conhecimento, bem como de suas competências, e 

disponibilizar através de recursos em rede, do tipo ‘Páginas Amarelas’ – para uso 

interno da organização. Esta proposta favorecerá as seguintes dimensões: 

Aprendizado; Comunidades de Prática e Equipes de Conhecimento; Identificação e 

Criação do Conhecimento.  

Proposta 07 – Identificar as melhores práticas de GC, e criar mecanismos 

visando sua disseminação aos pesquisadores através da rede de computadores da 

organização. Esta proposta favorecerá as seguintes dimensões: Fluxo do 

Conhecimento; Tecnologia; e Métricas e Monitoramento.  

Proposta 08 – Integrar a organização através de um sistema compatível com 

sua estrutura organizacional,  como a criação de um portal corporativo, fazendo com 

que a plataforma integre pessoas, sistemas, serviços e conteúdo corporativo, em 

ambiente único, integrado e personalizado, e que facilite o mapeamento, 
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disseminação e compartilhamento de conhecimentos. Esta estrutura pode ser 

utilizada não somente como local de publicação de conhecimento explícito, como 

também suportar a comunicação organizacional e a colaborativa, facilitando o 

acesso e a recuperação da informação, a negociação de interpretações coletivas, o 

desenvolvimento de sentidos compartilhados e o cumprimento de trabalhos 

cooperativos. Esta proposta favorecerá as seguintes dimensões: Fluxo do 

Conhecimento; Compartilhamento do Conhecimento; Infraestrutura de Acesso ao 

Conhecimento; e Conteúdo do Conhecimento.  

5.4 CONCLUSÕES FINAIS  

Para que o CTEx, possa utilizar plenamente os recursos gerados pelas suas 

atividades de planejamento e desenvolvimento de projetos de pesquisa, evitando, 

com isso, diversos problemas que poderão afetar sua capacidade de produção de 

produtos e serviços, os processos e práticas que envolvem a GC devem estar 

enquadrados como uma prioridade estratégica pela Alta Direção desse Centro, para 

que se possa utilizar plenamente seus  recursos, a fim de alcançar  os benefícios 

que uma adequada gestão do conhecimento pode contribuir.  

A gestão do conhecimento deve perseguida visando promover a execução de 

ações alinhadas com os objetivos da organização. Esta visão estratégica, deve levar 

em consideração também os aspectos que envolvem a cultura organizacional, para 

que se obtenha o melhor resultado possível, e se possa alcançar todos os benefícios 

que ela pode proporcionar.  

É muito importante possuir uma infraestrutura adequada em tecnologia da 

informação compatível com a gestão do conhecimento, embora não seja o fator 

preponderante para o estabelecimento de uma política baseada no conhecimento.  

No caso estudado, vê-se que a cultura organizacional e a falta de 



107 

 

 

conhecimento mais profundo em relação às técnicas de GC, são fatores que 

impactam com maior força a pouca formalização de práticas de gestão do 

conhecimento.  
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ANEXO B 

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

MÉTODO OKA – GLOSSÁRIO 

Banco de competências organizacionais – trata-se de um repositório de 
informações sobre a localização de conhecimentos na organização, incluindo fontes 
de consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de determinado 
conhecimento. 
Banco de competências individuais – este tipo de iniciativa, também conhecido 
como Banco de Talentos ou Páginas Amarelas, é bastante disseminado em diversos 
tipos de organizações, de acordo com a literatura. Trata-se de um repositório de 
informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural das pessoas. 
A forma mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo perfil da experiência 
e áreas de especialidade de cada usuário. O perfil pode ser limitado ao 
conhecimento obtido por meio do ensino formal e eventos de treinamento e 
aperfeiçoamento reconhecidos pela instituição, ou pode mapear de forma mais 
ampla a competência dos funcionários, incluindo informações sobre conhecimento 
tácito, experiências e habilidades negociais e processuais. 
Benchmarking interno e externo – prática relacionada à busca sistemática das 
melhores referências para comparação a processos, produtos e serviços da 
organização.  
Comunidades de prática ou Comunidades de conhecimento – são grupos 
informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse comum. 
As comunidades são auto-organizadas a fim de permitir a colaboração de pessoas 
internas ou externas à organização; propiciam o veículo e o contexto para facilitar a 
transferência de melhores práticas e o acesso a especialistas, bem como a 
reutilização de modelos, do conhecimento e das lições aprendidas. 
Data Warehouse (ferramenta de TI para apoio a GC) – tecnologia de rastreamento 
de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases relacionais,permitindo 
versatilidade na manipulação de grandes massas de dados. 
Data mining (ferramenta de TI para apoio a GC) – os mineradores de dados são 
instrumentos com alta capacidade de associação de termos, permitindo lhes 
"garimpar" assuntos ou temas específicos em alta velocidade, facilitando a tomada 
de decisões estratégicas. 
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 implantada sob a forma de universidade corporativa, 
sistemas de ensino a distância, etc.  

Empowerment – Delegação de autoridade, é uma abordagem a projetos de trabalho 
que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos 
funcionários. O empowerment parte da ideia de dar às pessoas o poder, a liberdade 
e a informação que lhes permitem tomar decisões e participar ativamente da 
organização. A utilização de equipes autodirigidas e a adoção de sistemas orgânicos 
de administração e culturas participativas e abertas nas organizações significam que 
estas estão tentando difundir e compartilhar o poder com todos os seus membros, 
abrindo mão do controle centralizado. 
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Extranet – É a porção da rede de computadores de uma empresa que faz uso da 
Internet para partilhar com segurança parte do seu sistema de informação. Tomado 
o termo em seu sentido mais amplo, o conceito confunde-se com Intranet. Uma 
Extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida a 
usuários externos ("rede extra-empresa"), tais como representantes e clientes. Outro 
uso comum do termo Extranet ocorre na designação da "parte privada" de um site, 
onde somente "usuários registrados" podem navegar, previamente autenticados por 
sua senha (login). 
Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets – este conjunto 
de práticas refere-se a portais ou outros sistemas informatizados que capturam e 
difundem conhecimento e experiência entre trabalhadores /departamentos. Um 
portal é um espaço web de integração dos sistemas corporativos, com segurança e 
privacidade dos dados. O portal pode se constituir um verdadeiro ambiente de 
trabalho e repositório de conhecimento para a organização e seus colaboradores, 
propiciando acesso a todas as informações e as aplicações relevantes, e também 
como plataforma para comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores 
práticas. Nos estágios mais avançados, permite customização e personalização da 
interface para cada um dos funcionários.  
Fóruns (presenciais e virtuais)/Listas de discussão – definidos como espaços 
para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e experiências que 
contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o aperfeiçoamento de 
processos e atividades da organização. 
Gerente Operacional – Gerentes ligados aos níveis mais operacionais da 
organização, no CTEx são os pesquisadores ligados diretamente ao controle das 
atividades de pesquisa e são subordinados ao Gerente de Projeto. 
Gerente de Projeto – Representada pelo gerente médio ou por aquele que está 
entre dois polos, as gerências de base e a direção da empresa, mas dependendo do 
seu espaço de atuação e autonomia, ele pode assumir posições mais próximas de 
um do que de outro. Chefes de departamentos (ou equivalentes, na hierarquia da 
organização). 
Gestão de conteúdo – é a representação dos processos de seleção, captura, 
classificação,indexação, registro e depuração de informações. Tipicamente, envolve 
pesquisa contínua dos conteúdos dispostos em instrumentos, como bases de dados, 
árvores de conhecimento, redes humanas etc.   
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) − trata-se de prática de gestão que 
implica adoção de aplicativos informatizados de controle de emissão, edição e 
acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e descarte de 
documentos.  
Mapeamento ou auditoria do conhecimento – é o 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 envolvendo a organização como um 
todo.   

Melhores práticas (Best Practices) – este tipo de iniciativa refere-se à identificação 
e à difusão de melhores práticas, que podem ser definidas como um procedimento 
validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. Inclui o 
contexto no qual pode ser aplicado. São documentadas por meio de bancos de 
dados, manuais ou diretrizes. 
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Memória organizacional/Lições aprendidas/Banco de conhecimentos – este 
grupo de práticas indica o registro do conhecimento organizacional sobre 
processos,produtos, serviços e relacionamento com os clientes. As lições 
aprendidas são relatos de experiências em que se registra o que aconteceu, o que 
se esperava que acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que foi 
aprendido durante o processo. A gestão de conteúdo mantém atualizadas as 
informações, as ideias, as experiências, as lições aprendidas e as melhores práticas 
documentadas na base de conhecimentos.   

Processos de negócios ou processos organizacionais – Também chamados 
processos de trabalho, são definidos como uma sequência de tarefas que, ao serem 
executadas, transformam insumos em um resultado com valor agregado. A 
execução do processo de negócio consome recursos materiais e/ou humanos para 
agregar valor ao resultado do processo. No CTEx são as atividades ligadas ao 
planejamento e pesquisa de material de emprego militar. 
Sistema de gestão por competências – indica a existência de uma estratégia de 
gestão baseada nas competências requeridas para o exercício das atividades de 
determinado posto de trabalho e a remuneração pelo conjunto de competências 
efetivamente exercidas. As iniciativas nesta área visam determinar as competências 
essenciais à organização, avaliar a capacitação interna em relação aos domínios 
correspondentes a essas competências e definir os conhecimentos e as habilidades 
que são necessários para superar as deficiências existentes em relação ao nível 
desejado para a organização.  
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 extrair 
inteligência de informações, por meio da 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 
explicitado, documentado e armazenado para facilitar o seu acesso. 
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ANEXO C 

 

 

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE ASSESSMENT METHOD – 

OKA 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

(Versão  SysOKA em papel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Empresa: ________________________________________________ 

Facilitador: __________________________________________________ 

Telefone:         _______________ 

 

E-mail do respondente para contato:  ____________________________ 

Data de preenchimento do questionário: ____________________  

 

(vide instruções para preenchimento do questionário na folha 2) 
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Instruções para anotação das respostas. 

 

 

O questionário possui dois tipos de questões:  

 

Tipo A - Questões de respostas únicas onde somente uma opção deve ser 

assinalada, vide exemplos abaixo: 

 

� O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  
○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

� A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)?  
 

 Sim Não Não sei 

Para toda a organização  
� �  � 

Para cada unidade em separado  
� � � 

Para cada funcionário individualmente  
� � � 

 

 

 

Tipo B - Questões de múltipa escolha, onde pode ser assinalada mais de uma 

resposta, vide exemplos abaixo: 

 

 

Quem normalmente inicia a mudança nos processos de negócio da organização?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Média  
□ Responsáveis por Processos Organizacionais 
□ Funcionários  
□ Comitês ou grupos de revisão  
□ Clientes  
□ Outros 
□ Nenhuma das anteriores 

 

Observações Gerais importantes: 
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Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões sejam 

puladas. 

 

Nas questões, tipo múltipla escolha, respostas do tipo “Nenhuma das anteriores” ou “outras”  

poderá anular as respostas anteriores, logo tenha atenção no assinalar esse tipo de resposta.  

 

Existem algumas questões de caráter obrigatório, por favor, responda essas questões 

 

Quando a questão se enquadar em um dos tipos há uma  mensagem de alerta.  
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Características Organizacionais – da Empresa 

 

1. Nome da empresa: 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Nome da cidade onde fica localizada a sede da empresa: 

_____________________________________________ 

 

3. Sigla da Unidade da federação onde fica localizada a sede da empresa: ____  

 

4. Nome do país localizada a sede da empresa: 

_____________________________________________ 

 

5. Qual é a principal área de atuação da organização? 

○ Governo Federal  
○ Outros Níveis de Governo (inclusive Estados e Municípios)  
○ Organizações Não-governamentais  
○ Agência ou Organização Internacional (setor público)  
○ Aeroespacial e Defesa  
○ Agricultura e Agronegócio  
○ Automotivo  
○ Biotecnologia  
○ Químicos  
○ Comércio (inclusive varejo, atacado, venda direta ao consumidor)  
○ Educação (inclusive Universidades públicas e privadas)  
○ Eletrônicos e Computadores (hardware) 
○ Serviços baseados em Internet  
○ Extrativismo (inclusive recursos minerais tais como petróleo, metais)  
○ Serviços Financeiros (inclusive seguros, bancos, investimentos)  
○ Alimentação e Bebidas  
○ Saúde  
○ Alojamento e Diversão (inclusive a industria de jogos) 
○ Manufatura (inclusive maquinária, bens de consumo) 
○ Comunicação de Massa (inclusive publicações e serviços de conteúdo) 
○ Serviços Profissionais  não especificados em outras categorias (inclusive consultoria)  
○ Transporte  
○ Utilities (eletricidade, água, esgoto) 
○ Outros. Favor especificar  ___________________________________ 

 

6. Qual é o tipo de Empresas? 

○ Pública  
○ Privada  
○ Terceiro Setor  
○ Mista  

 

7. Em quantos países a organização opera?  

○ Um 
○ 2 a 3 
○ 4 a 12 
○ 13 a 50 
○ 50 a 160 
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○ Mais que 160 
 

8. Quantos  escritórios / representações / filiais (com 3 ou mais pessoas) a organização 

possui?  

○ Um 
○ 2 a 3 
○ 4 a 12 
○ 13 a 50 
○ 50 a 160 
○ Mais que 160 

 

9. Quantos funcionários a organização emprega direta ou indiretamente (inclui tercerizados e 

consultores)?  

○ Menos que 10 
○ 11 a 100 
○ 101 a 250 
○ 251 a 500 
○ 501 a 1.000 
○ 1.001 a 10.000 
○ Mais que 10.000 

 

Características Organizacionais – do Entrevistado 

 

10. Nome do Entrevistado: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Escolariedade:    

○ Ensino básico 
○ Ensino médio 
○ Superior 
○ Pos-graduação 
○ Mestrado 
○ Doutorado 
○ Pós-doutorado  

 

12. Idade: _______ 

 

13. Sexo:    

○ Masculino 
○ Feminino 

 

14. Nível Hierarquico:    

○ Alta administração 
○ Gerencia média 
○ Gerencial operacional 
○ Colaboradores 

 

Características Organizacionais – Globais 
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1. Qual é a taxa de mudança da área de atuação primária da organização ou de seu ambiente 

competitivo?   

○ Alta 
○ Um pouco Alta 
○ Médio 
○ Um poco Baixa 
○ Baixa  

 

2. Qual o grau de importância de estar atualizado para que as organizações desta área de 

atuação se mantenham competitivas?  

○ Muito importante 
○ Importante 
○ Um pouco importante 
○ Não muto importante 
○ Não é importante 

 

3. Quantas unidades operacionais ou de negócios a organização possui além das funções de 

apoio centralizado, tais como contabilidade/pagamento, recursos humanos, serviços de TI, etc.?  

○ 1 a 3 
○ 4 a 10 
○ 11 a 20 
○ Mais que 20 

 

4. Qual é a proporção estimada da força de trabalho (empregados, tercerizados e consultores 

externos) da organização que possui nível superior ou maior?  

○ Menos que 5% 
○ Igual ou mais que 5% mas menos que 25% 
○ Igual ou  mais que 25% mas menos que 50% 
○ Igual ou mais que 50% mas menos que 75% 
○ Igual ou mais que 75% mas menos que 85% 
○ Igual ou mais que 85%  

 

5. Qual a proporção estimada de funcionários que tem permanecido na organização por mais 

de 5 anos (ou desde da criação da organização para aquelas organizações com menos de 5 anos de 

existência)?  

○ Menos que 5% 
○ Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
○ Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
○ Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
○ Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
○ Igual ou mais que 85%  

 

6. Qual a taxa de rotatividade de funcionários (turnover) da organização. A proporção de 

funcionários que deixam a organização todo ano?  

○ Menos que 1%  
○ Igual ou mais que 1% e menos que 2% 
○ Igual ou  mais que 2% e menos que 5% 
○ Igual ou mais que 5% e menos que 10% 
○ Igual ou mais que 10% e menos que 15% 
○ Igual ou mais que 15% 
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7. Qual a proporção estimada de funcionários que devem tomar decisões de negócios como 

parte de seu trabalho diário?  

○ Menos que 5% 
○ Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
○ Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
○ Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
○ Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
○ Igual ou mais que 85%  

 

8. Como você classifica as seguintes funções ou atividades na organização?  

 

 Alto Baixo 

Coleta de conhecimento técnico (“know-how”) 
❏   ❏ 

Coleta de conhecimento sobre desenho de produtos 
❏ ❏ 

Propaganda de produtos e serviços 
❏ ❏ 

Conhecimento sobre os clientes  
❏ ❏ 

Criatividade pessoal  
❏ ❏ 

Criação e difusão da inovação  
❏ ❏ 

Gerenciamento da mudança e adaptação  
❏ ❏ 

Pesquisa de ambiente externo  
❏ ❏ 

Capacidade de absorção de conhecimento pelos membros da 

equipe  
❏ ❏ 

 

14. Em que grau sua organização apresenta os seguintes comportamentos?  

 

 Alto  Baixo 

Resposta rápida às demandas do mercado (“quick-to-market) 
❏ ❏ 

Suscetibildade ou sensitividade ao mercado   
❏ ❏ 

Gerenciamento da complexidade  
❏ ❏ 
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Senso do contexto em que se enquadra  
❏ ❏ 

Julgamento efetivo  
❏ ❏ 

Flexibilidade operacional  
❏ ❏ 

Empoderamento do funcionário (“Empowerment”) 
❏ ❏ 

 

10. Em que medida você se considera familiarizado em relação aos processos de negócio e as 

unidades funcionais de sua organização?  

○ Muito familiarizado 
○ Um pouco familiarizado 
○ Nada familiarizado 

 

Natureza do Programa de GC da Organização ou das Atividades Informais de GC  

 

11. A Organização possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal ou definido? 

(Questão com Lógica). 

○ Sim 
○ Somente em algumas unidades organizacionais 
○ Não 
○ Não sei 

 

Se SIM, ir para questão 12. 

Se SOMENTE EM ALGUMAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS, ir para 12. 

Se NÃO, ir para questão 29 

Se NÃO SEI, ir para questão 29  

 

12. Qual o seu grau de familiaridade com o Programa de Gestão do Conhecimento (GC) da 

sua organização?  

○ Muito familiarizado 
○ Familiarizado 
○ Pouco Familiarizado 
○ Pouquíssimo Familizarizado 
○ Desconheço 

 

13. Qual das frases abaixo melhor caracteriza a estrutura organizacional utilizada para 

gerenciar o Programa de GC da organização?  

○ Uma unidade centralizada que superviona todas as iniciativas organizacionais de GC  
○ Distribuída dentro de cada divisão/área, a qual é responsável por suas próprias iniciativas de 

GC  
○ Distribuída dentro de apenas algumas divisões/áreas, as quais apóiam suas  próprias 

iniciativas de GC (enquanto outras não possuem nenhuma iniciativa)  
○ Descentralizada, enquanto um comitê/secretariado institucional coordena as atividades de 

GC espalhadas na organização  
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14. O Programa de GC possui mecanismos para a definição das políticas de GC?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei  

 

 

15. O Programa de GC possui mecanismos para monitorar a conformidade com as políticas de 

GC?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

16. Em que medida o Programa de GC influencia as políticas organizacionais?  

○ Em grande escala (o Programa de GC impacta diretamente as políticas)  
○ Em uma escala acima da média  
○ Em escala mediana  
○ Em baixa escala  
○ Não influencia em  nada (o Programa de GC não contribui ou impacta nenhuma política)  

 

17. A organização possui atribuições relacionadas apenas às atividades de GC ou ao 

Programa de GC?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

18. Qual é o nome da função ocupada pelo chefe maior do Programa/Unidade de GC?  

○ Chefe Oficial de Conhecimento 
○ Chefe Oficial da Informação  
○ Diretor de GC  
○ Oficial ou Diretor/Gerente de Gestão da Informação  
○ Outro   

 

19. A quem o Programa de Gestão do Conhecimento se reporta na Organização?  

○ Unidades operacionais  
○ Unidades de Políticas e Estratégias 
○ Recursos humanos  
○ Tecnologia da Informação  
○ Financeiro  
○ Comunicação e Propaganda 
○ Outro. 

 

20. A organização possui códigos orçamentários institucionais (usados em folhas de ponto, 

gastos, atividades baseadas em custos) para conhecimento em geral?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

21. A organização possui códigos orçamentários institucionais (usados em folhas de ponto, 

orçamentos, atividades baseadas em custos) para seu Programa de Gestão do Conhecimento?  
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○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 
○ A organização não tem um Programa formal de Gestão do Conhecimento  

 

22. Algumas unidades organizacionais possuem seus próprios códigos orçamentários para 

atividades relativas à gestão do conhecimento (GC)?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

23. O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

24. Do ponto de vista de um funcionário, quanto do Programa de GC consiste de iniciativas 

informais versus formais?  

○ Quase todo o Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais  
○ Muito do Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais, mas existem 

alguns aspectos formais  
○ Parte do Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais, mas a maior parte 

é formal  
○ Quase todo o Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas formais  

 

 

25. Em que medida as atividades do Programa de GC da organização estão alinhadas aos 

objetivos organizacionais?   

○ Muito alinhadas 
○ Um pouco alinhadas 
○ Alinhadas 
○ Não muito alinhadas 
○ Não alinhadas 

 

26. O Programa de GC da organização identifica e/ou mede os benefícios que produz na 

organização? 

○ Sim  
○ De certa forma – esta informação é identificada por algumas unidades apenas e no nível da 

unidade específica 
○ Não 
○ Não sei 

 

27. O Programa de Gestão do Conhecimento possui apoio de “Protetores do Conhecimento” ou 

de “Patrocinadores” formais na organização?  

○ 1. Sim 
○ 2. Não 
○ 3.Não sei 

 

28. O Programa de GC está ajudando a organização a fazer ajustes estratégicos?  

○ Sim 
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○ Não 
○ Não sei 

 

29. A organização possui alguma atividade informal de Gestão do Conhecimento identificável 

(fora de um Programa de GC formal)?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

30. A organização possui políticas ou procedimentos formais para incluir ou inserir 

conhecimento em seus processos operacionais?   

○ Sim 
○ De certa forma (Políticas/procedimentos formais existem em algumas áreas da organização)  
○ Não 
○ Não sei 

 

31. Que grupos de pessoas estão envolvidos em atividades de GC?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Intermediária 
□ Responsáveis por processos ou funções organizacionais 
□ Funcionários do atendimento  
□ Funcionários de escritório  
□ Outros funcionários.   
□ Nenhum funcionário está envolvido em atividades de Gestão do Conhecimento 

 

A resposta “Nenhum funcionário está envolvido em atividades de Gestão do 

Conhecimento” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 

 

Liderança e Gestão Organizacional  

 

32. Quem normalmente inicia a mudança nos processos de negócio da organização?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Intermediária  
□ Responsáveis por Processos Organizacionais 
□ Funcionários  
□ Comitês ou grupos de revisão  
□ Clientes ou consumidores 
□ Outros. 
□ Nenhuma das anteriores 

 

A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

33. Qual o nível de influência da alta gerência sobre a cultura organizacional?  

○ Muito influente 
○ Um pouco influente  
○ Influente 
○ Não muito influente 
○ Nada influente 
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34. Qual o nível de influência da alta gerência sobre os padrões de comunicação da 

organização?  

○ Muito influente 
○ Um pouco influente  
○ Influente 
○ Não muito influente 
○ Nada influente 

 

35. Qual o grau de transparência do processo decisório da alta gerência para os funcionários 

da organização?  

○ Muito transparente 
○ Um pouco transparente 
○ Transparente 
○ Não muito transparente 
○ Nada transparente 
○ Não sei 

 

36. Em que medida a alta gerência está ativamente envolvida na tentativa de melhorar os 

processos internos da organização?  

○ Muito ativa 
○ Um pouco ativa 
○ Ativa 
○ Um pouco inativa 
○ Muito inativa 

 

37. Com que freqüência a gerência promove mudanças nos processos internos ou nos 

processos de compartilhamento de conhecimento da organização?  

○ Muito freqüente (mais de 5 vezes por ano) 
○ Um pouco freqüente (2 a 5 vezes por ano) 
○ Freqüente (pelo menos uma vez por ano) 
○ Não muito freqüente (uma vez a cada dois anos) 
○ Não frequentemente/Nunca 

 

38. A organização possui um ritmo de mudança rápido ou lento no que diz respeito à promoção 

de melhorias? (Questão obrigatória; Questão com lógica.) 

○ Rápido 
○ Lento 

 

Se Rápido, ir para questão 40. 

Se Lento, ir para 39 

 

39. Qual o nível de frustração dos funcionários com a organização em relação à 

desconsideração pelo processo de melhoria ou pela sua lentidão no processo de mudança?  

○ Muito frustrado 
○ Um pouco frustrado 
○ Frustrado 
○ Não muito frustrado 
○ Nada frustrado 
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40. Quão fortemente você acredita/sente/pensa que a tomada de decisões estratégicas por 

parte da alta gerência se dá sem informações ou sem os conhecimentos necessários?  

○ Muito frequentemente 
○ Um pouco frequentemente 
○ Frequentemente  
○ Não muito frequentemente 
○ Nada frequentemente 

 

41. Em que grau o comportamento da alta gerência claramente ou consistentemente 

demonstra que eles valorizam a aprendizagem e o compartilhamento de conhecimento?  

○ Muito claramente e consistentemente 
○ Claramente mas não consistentemente 
○ Consistentemente mas não claramente  
○ Nem claramente nem consistentemente 
○ Nunca demonstrou 

 

42. Há uma estratégia de GC claramente articulada (i.e. escrita) para a organização?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

43. Em que medida a equipe de alta gerência se auto-transforma de tempos em tempos 

usando fontes de conhecimento existentes na organização?  

○ Em grande escala  
○ Em uma escala acima da média  
○ Em escala média  
○ Em escala abaixo da media  
○ Quase nunca 

 

44. A alta gerência instituiu políticas para apoiar atividades relativas ao conhecimento?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

45. O Presidente/CEO expressa consistentemente (por meio de documentos escritos, 

discursos ou outros documentos de comunicação) seu comprometimento com um esforço pela gestão 

do conhecimento ou por atividades de compartilhamento de conhecimento?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

46. Como você caracterizaria a liderança das atividades de gestão do conhecimento na 

organização? 

○ Levada a cabo basicamente pelo nível da alta gerência  
○ Balanceado entre a alta gerência e as gerências médias e inferiores  
○ Realizada basicamente pelos níveis de gerência média e inferior  

 

47. Em que medida a gerência intermediária utiliza o conhecimento organizacional para 

melhorar os processos de negócio da empresa?  
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○ Em grande escala  
○ Em uma escala acima da média  
○ Em escala mediana  
○ Em baixa escala  
○ Quase nunca 

 

48. Com que freqüência a gerência média institui novos processos de gestão da mudança na 

organização baseados no conhecimento organizacional existente?  

○ Muito freqüentemente 
○ Um pouco freqüente 
○ Freqüentemente  
○ Não muito freqüente  
○ Não frequente  

 

49. Em que medida a gerência média apóia atividades de GC na organização?  

○ Apóia muito 
○ Apóia um pouco 
○ Apóia  
○ Não apóia muito 
○ Não apóia nada 

 

50. Em que medida os funcionários estão aptos ou têm permissão para participar nas 

mudanças do processo de negócios na organização?  

○ Em grande escala  
○ Em uma escala acima da média  
○ Em escala médiana 
○ Em baixa escala  
○ Quase nunca 

 

51. Em que grau os funcionários são receptivos à mudançasorganizacionais?  

○ Em grande escala  
○ Em uma escala acima da média  
○ Em escala médiana  
○ Em baixa escala  
○ Quase nunca 

 

52. Até que ponto é compartilhado o apoio ao Programa de GC entre os gerentes seniors?   

○ Muito compartilhado (todas as unidades da organização estão envolvidas)  
○ Compartilhado acima da média 
○ Compartilhado  
○ Não muito compartilhado  
○ Nada compartlhado (isolado em uma ou poucas unidades)  

 

Natureza dos Funcionários da Organização  

 

53. Qual proporção da força de trabalho da empresa (funcionários e consultores externos) você 

estima que possuem funções cuja atividade primária lida com trabalho baseado em conhecimento, 

não manual e rotineiro?  

○ Menos que 5% 
○ Igual ou mais que 5% e menos que 25% 
○ Igual ou mais que 25% e menos que 50% 
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○ Igual ou mais que 50% e menos que 75% 
○ Igual ou mais que 75% e menos que 85% 
○ Igual ou mais que 85%  

 

54. Qual o grau de importância da interação entre  funcionários na organização para que ela 

produza seus resultados?  

○ Muito importante 
○ Importante 
○ Um pouco importante 
○ Não muito importante 
○ Nada importante 

 

55. Qual o grau de importância da interação entre funcionários e o mundo externo para que a 

organização produza seus resultados?  

○ Muito importante 
○ Importante 
○ Um pouco importante 
○ Não muito importante 
○ Nada importante 

 

56. Em que medida a recuperação de informação (de sítios da internet, bases de dados, 

sistemas da empresa, ou outros sistemas de recuperação eletrônica da informação) é importante 

para a maioria dos funcionários realizarem suas tarefas diárias? 

○ Muito importante 
○ Importante 
○ Um pouco importante 
○ Não muito importante 
○ Nada importante 

 

57. Em geral, você acredita que os funcionários compreendem o quanto o seu papel contribui 

para a performance da empresa?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

 

58. Em que grau a organização deliberadamente busca contratar funcionários que 

complementem áreas do conhecimento deficientes na organização?  

○ Em grande escala 
○ Em uma escala acima da média  
○ Em escala médiana 
○ Em baixa escala 
○ Quase Nunca 

           

59. Quais dos princípios abaixo caracterizam as crenças dos funcionários de sua 

organização?  

□ Programas e atividades de GC são mais bem sucedidos quando são criados para resolver 
problemas “reais” ligados à essência do negócio (core business) 

□ Programas ou atividades de GC criados em unidades finalísticas da organizacao são capazes 
de promover a disseminação mais rápida da gestão do conhecimento   
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□ Um crescimento “orgânico” do Programa de GC e/ou de atividades de GC constituem uma 
maneira mais lenta embora mais efetiva para tais programas/atividades se disseminarem pela 
organização  

□ Uma abordagem “de baixo para cima” e “de cima para baixo” para GC devem coexistir para 
que um programa ou atividade de GC possa ser bem sucedido   

□ Instrumentos de transferência de conhecimento baseados em métodos participativos são 
fundamentais para a absorção do conhecimento  

□ Nenhuma das anteriores.  
 

A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

 

A Natureza do Trabalho na Organização  

 

60. De que modo as atividades de GC (criação do conhecimento, armazenamento, 

disseminação) concorrem para os objetivos explícitos da organização?    Questão Obrigatória. 

□ Essencial para a performance do negócio  
□ Importante para a obtenção de vantagem competitiva  
□ Importante para levar à inovação  
□ Defasado ou não necessário  
□ Nenhuma das anteriores 
□ Não sei  

 

A resposta “Nenhuma das anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas. 

 

61. Qual o grau de importantância do conhecimento ou das informações nos processos de 

agregação de valor da organização (i.e. converção de insumos em resultados)?  

○ Muito importante 
○ Importante 
○ Um pouco importante 
○ Não muito importante 
○ Nada importante 

 

62. Como você julga a agregação de conhecimentos nos resultados /produtos de sua 

organização?  

○ Baixo – precisa ser melhorada 
○ Aceitável 
○ Alta 
○ Não sei 

 

63. A que ponto o horário de trabalho do funcionário é flexível  e permite que ele se envolva em 

atividades de aprendizagem?  

○ Muito flexível (Funcionários possuem discricionariedade do seu tempo de trabalho para 
atividades de aprendizagem)  

○ Um pouco flexivel 
○ Flexível 
○ Um pouco inflexível  
○ Muito inflexível (Funcionários não possuem tempo de trabalho disponível para atividades de 
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aprendizagem)  
 

64. A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)?  

 

 Sim Não Não sei 

Para toda a organização  
� � � 

Para cada unidade em separado  
� � � 

Para cada funcionário individualmente  
� � � 

 

65. A que ponto é fácil é para um funcionário modificar um processo de negócio?  

○ Muito fácil  
○ Um pouco fácil 
○ Fácil  
○ Não muito fácil 
○ Nada fácil 

 

66. A organização dá tempo aos funcionários para que compartilhem conhecimento entre eles 

durante as horas de trabalho (i.e. Almoços informais, workshops)?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

A Natureza da Comunicação na Organização  

 

67. Quão influente é a estrutura hierárquica na definição doe padrões de comunicação na 

organização?  

○ Muito influente 
○ Um pouco influente 
○ Influente 
○ Não muito influente 
○ Nada influente 

 

68. Como você caracteriza a “estratégia de comunicação” da alta gerência para os 

funcionários?  

○ Muito aberta 
○ Aberta 
○ Um pouco aberta  
○ Não existe muita comunicação 
○ Fechada 

 

69. Com que freqüência a alta gerência se comunica com os empregados ?  

○ Muito freqüentemente 
○ Um pouco freqüentemente 
○ freqüentemente 
○ Não muito freqüentemente 
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○ Nada freqüentemente 
 

70. Como você classifica a comunicação entre as seguintes partes da organização?  

 

 Muito boa Um pouco boa Boa Não muito boa Nada boa 

Entre níveis hierárquicos distintos  
� � � �  � 

Entre unidades ou divisões distintas  
� � � � � 

 

71. Em que grau a organização apóia o compartilhamento “inter-fronteiriço” (inter-disciplinar, 

inter-unidades, inter-departamental, inter-divisões) da comunicação e da informação na organização?  

○ Alto 
○ Um pouco alto 
○ Médio 
○ Um pouco abaixo da média 
○ Abaixo da média 

 

 

72. Com que freqüência você se aconselha com outros funcionários buscando ter acesso ao 

seus conhecimentos ou aos seu “know-how” tácitos?  

○ Muito freqüentemente  
○ Freqüentemente  
○ Um Pouco  freqüentemente 
○ Não muito  freqüentemente 
○ Nada  freqüentemente 

 

73. Em que medida a organização apóia a interação social que permita o compartilhamento de 

conhecimento tácito entre pessoas?  

○ Apóia muito  
○ Apóia um pouco 
○ Apóia 
○ Não apóia muito 
○ Não apóia nada 

 

74. Qual o grau de receptividade a organização parece ter em relação a sugestões dos 

funcionários?   

○ Muito receptiva 
○ Um pouco receptiva 
○ Receptiva 
○ Não muito receptiva 
○ Nada receptiva 

 

75. A organização possui um processo definido para a revisão das sugestões dos funcionários?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

76. Com que freqüência os funcionários oferecem sugestões/dão retorno à organização?  
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○ Muito freqüentemente 
○ Freqüentemente 
○ Pouco freqüentemente   
○ Pouquíssimo  freqüentemente 
○ Raramente 

 

77. Com que freqüência os funcionários recebem retorno  (formal ou informal) sobre seu 

desempenho?  

○ Pelo menos uma vez por mês  
○ Pelo menos uma vez a cada três meses  
○ Pelo menos uma vez a cada seis meses 
○ Pelo menos uma vez ao ano  
○ Menos que uma vez ao ano  
○ Não recebe feedback 

 

78. Como a informação ou o conhecimento é disseminado pela organização aos seus 

funcionários?  

□ Pela intranet  
□ Por um sítio público da internet   
□ Por meio de um boletim (eletrônico ou físico)  
□ Por meio de reuniões realizadas pela alta gerência  
□ Por meio de eventos sociais informais  
□ Por mensagem eletrônica (“e-mail”)  
□ Por meio de reuniões de divisão/unidade/departamento  
□ Alguma outra forma. 
□ Não é disseminada  

 

A resposta “Não é disseminada” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

79. Como você classifica o nível de comunicação realizado por meio de sistemas “online” (tais 

como mensagens eletrônicas, mensagens instantâneas e espaços virtuais de trabalho) na 

organização?  

○ Muito alto 
○ Um pouco alto 
○ Médio 
○ Um pouco baixo 
○ Baixo 

 

A Natureza das Equipes na Organização  

 

80. Qual das sentenças abaixo melhor descreve a atitude organizacional em relação ao 

trabalho em equipe efetivo?  

○ Encoraja mas não provê meios para possibilitá-lo  
○ Encoraja e possibilita  
○ Não encoraja 
○ Não sei  

 

81. A organização utiliza equipes/comitês regularmente para resolver problemas? (uestão 

obrigatória) 
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○ Sim 
○ Não 

 

82. Quais dos seguintes tipos de equipes existem na organização? (uestão Obrigatória; 

Questão com lógica.) 

□ Comunidades de prática   
□ Equipes virtuais  
□ Grupos de Trabalho  
□ Redes de pessoas por processos ou funções  
□ Equipes centradas nos clientes  
□ Outras.  
□ Não sei 
□ Nenhuma das anteriores 

 

Se assinaldo: Comunidades de pràtica, Equipes Virtuais, Frupos de Trabalhos, Redes de 

pessoas por processos ou  funções e/ou Equipes centradas nos clientes e outras, Ir para 

questão 83 . Se assinaldo: Nenhuma das antenriores ou Não sei, Ir para a questão 84  

 

As respostas “Não sei” e “Nenhum das antenriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não devem ser consideradas. 

 

83. Quais dos grupos sâo formalmente apoiado pelo Programa de GC ou pela gerência 

da organização?  

□ Comunidades de prática  
□ Equipes virtuais  
□ Grupos de Trabalho  
□ Redes de pessoas por processos ou funções  
□ Equipes centradas nos clientes 
□ Outras. 
□ Não sei  
□ Nenhuma das anteriores 

 

As respostas “Não sei” e “Nenhum das antenriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não devem ser consideradas. 

 

84. Qual dos seguintes incentivos ou recursos a organização provê para possibilitar a 

existência de grupos informais?  

□ Tempo para os funcionários se engajarem em grupos informais durante as horas de trabalho  
□ Espaço/salas de reuniões  
□ Suporte tecnológico (i.e. espaços virtuais de trabalho, e-ferramentas colaborativas)  
□ Dinheiro para financiar tempo para reuniões dos líderes do grupo 
□ Reconhecimento gerencial  
□ Outro. 
□ Não se  
□ Nenhuma das anteriores. 

 

As respostas “Não sei” e “Nenhum das antenriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não devem ser consideradas. 
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A Natureza das Comunidades de Prática na Organização  

 

Nota: Comunidades de Prática são grupos informais de especialistas em uma 

área/tópico/tarefa específicos que trabalham com liberdade uns com os outros e compartilham 

informações sobre essa área/tópico/tarefa. Em algumas organizações, essas comunidades de prática 

podem ter uma configuração mais formal embora isso não seja comum.  

 

85. A organização possui comunidades de prática? (Questão com Lógica) 

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei  

 

Se SIM, ir para questão 86  

Se Não, ir para questão 93 

Se Não sei,  ir para questão 93 

 

86. Como as comunidades de prática são criadas na organização?  

○ Por um processo formal dirigido pela gerência  
○ Por um processo formal iniciado por membros/funcionários  
○ Informalmente por membros/empregados da organização  
○ Outros.  
○ Não sei  
○ Nenhuma das anteriores 

 

87. Que tipos de comunidades de prática a organização possui?  

□ Organizada por tópicos ou assuntos  
□ Organizada para resolver problemas específicos  
□ Organizada por processos ou atividades organizacioais ou tarefas de negócios  
□ Outros.  
□ Não sei  
□ Nenhuma das anteriores  

 

As respostas “Não Sei” e “Nenhum das antenriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não devem ser consideradas. 

 

88. Quantas comunidades de prática distintas e identificáveis a organização possui?  

○ Nenhuma  
○ 1-5 
○ 6-20 
○ 21-50 
○ 51-100 
○ 101 ou mais 

 

89. Alguma das comunidades de prática da organização possui conexões ou interage com 

grupos externos? (Questão obrigatória; Questão com Lógica.) 

  

○ Sim 
○ Não 
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○ Não sei 
 

Se SIM, ir para questão 90  

Se Não, ir para questão 91  

Se Não, sei: ir para questão 91  

 

90. Qual percentagem do tempo em comunidades é gasto em interações em comunidades ou 

grupos externos?  

○ 0 a 20% 
○ 21% a 30% 
○ 31% a 40% 
○ 41% a 50% 
○ Mais de 51% 
○ Não sei  

 

91. Qual dos itens abaixo caracteriza a estrutura das comunidades de prática da 

organização?  

□ Regras e procedimentos  
□ Processos de retorno (feedback) 
□ Listas de membros disponíveis  
□ Líderança de grupos desponíveis 
□ Encontros regulares  
□ Equipe remunerada  
□ Meios eletrônicos para compartilhamento de informações (Espaço virtual na rede, base de 

conhecimentos, sítio na internet)  
□ Outros.  
□ Nenhum dos anteriores  

 

As respostas “Outros” e “Nenhum dos antenriores” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não devem ser consideradas. 

 

92. Quais dos itens abaixo são alguns dos resultados usuais das comunidades de 

prática na organização?  

□ Treinamento (criação ou execução)  
□ Criação de conteúdos ou base de conhecimentos 
□ Serviços de Assistência Técnica (“Help Desks”) 
□ Participação sistemática em revisões por pares/colegas ou processos similares  
□ Participação sistemática em decisões de processos organizacioais  
□ Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas estratégicos da organização  
□ Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas operacionais da organização  
□ Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas nicho  
□ Conteúdos ou aconselhamentos relativos a produtos/serviços da organização  
□ Conteúdos ou aconselhamentos que levem à inovação 
□ Nenhum dos anteriores.           

 

A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

A Natureza dos Conteúdos e Conhecimentos na Organização  
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93. Que tipos de conteúdos são administrados pelos sistemas ou repositórios de 

conteúdos da organização?  

□ Informação estratégica  
□ Políticas e procedimentos  
□ Informação setorial  
□ Dados estatísticos  
□ Inteligência de negóçios e/ou dados de indicadores 
□ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos  
□ Conteúdos relativos à clientela  
□ Documentos relativos a processos organizacioais   
□ Informações e estatísticas nacionais  
□ Recomendações feitas a clientes  
□ Experiências organizacionais prévias com clientes  
□ Informação do tipo avaliativa 
□ Outras 
□ Nenhuma das anteriores  
□ A organização não possui sistemas/repositórios de conteúdos  

 

Questão tipo Múltipla escolha: As respostas “nenhuma das anteriores”  e “A organização 

não possui sistemas/repositórios de conteúdos” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma 

delas as outras não serão  consideradas. 

 

94. Como você classificaria a cobertura das seguintes áreas ou domínios do conhecimento 

dentro da organização?  

 

 Escasso Adequado Excessivo/Abundante 

Informação estratégica  
� � � 

Políticas e procedimentos  
� � � 

Informação setorial  
� � � 

Dados estatísticos  
� � � 

Inteligência de negócios e/ou dados indicadores 
� � � 

Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos 

analíticos  
� � � 

Conteúdos relativos à clientele   
� � � 

Documentos relativos a processos organizacioais   
� � � 

Informações e estatísticas Nacionais  
� � � 

Recomendações feitas a clientes  
� � � 



141 

 

 

Experiências organizacionais prévias com clientes  
� � � 

Informação do tipo avaliativa  
� � � 

Outras 

  
� � � 

 

95. Alguns dos seguintes assuntos ou domínios do conhecimento são áreas nas quais o 

conhecimento teve seu tempo útil envelhecido/depreciado/defasado?  

□ Informação estratégica  
□ Políticas e procedimentos  
□ Informação setorial  
□ Dados estatísticos  
□ Inteligência de negóçios e/ou dados indicadores 
□ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos  
□ Conteúdos relativos à clientela  
□ Documentos relativos a processos organizacionais  
□ Informações e estatísticas Nacionais  
□ Recomendações feitas a clientes  
□ Experiências organizacionais prévias com clientes  
□ Informação do tipo avaliativa 
□ Outras 
□ Nenhuma das anteriores  

 

Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 

exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 

96. Em que formato a organização organiza conteúdos?  

□ Organizado por processo  
□ Por área tópico, tal como Educação  
□ Por Cliente/Usuário  
□ Por projeto ou atividade  
□ Outro. 
□ Nenhuma das anteriores 

 

Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 

exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 

97. Qual dos tipos de conteúdos de conhecimento a organização possui? 

□ Documentos Oficiais  
□ Publicações  
□ Material publicado na rede  
□ Noticiários, boletins  
□ Vídeo Conferências, Fóruns eletrônicos, Discussões Eletrônicas  
□ “Novidades” (knowledge nuggets)  
□ Dados estatísticos 
□ Dados de Sistemas de Informação Geográficos - GIS 
□ Informações e publicações externas  
□ Informações de Pessoas, Diretórios  
□ Conhecimento sobre processos internos da organização  
□ Conhecimento sobre clientes e beneficiários  
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□ Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
□ Informações sobre habilidades  
□ Outros.  
□ Nenhum dos anteriores  

 

Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção 

exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 

98. A organização possui seus processos organizacionais definidos em documentos ou outros 

formatos para leitura?  

○ Sim – Quase todos ou todos os processos organizacionais estão definidos  
○ Um pouco – Alguns processos de negócios estão definidos  
○ Não – Muito pouco ou nenhum processo de negócio está definido   
○ Não sei  

 

 

99. Qual tipo de conteúdo de conhecimento é mais ou menos usado na organização como um 

todo?  

 

 Mais Menos Nem Mais 

nem Menos 

Não sei 

Documentos Oficiais  
� � � � 

Publicações  
� � � � 

Material publicado na Internet e Intranet 
� � � � 

Noticiários, boletins  
� � � � 

Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, 

Discussões Eletrônicas 
� � � � 

“Novidades” 
� � � � 

Dados estatísticos  
� � � � 

Dados de Sistemas Informação Geográficos 

– GIS 
� � � � 

Informações e publicações externas   
� � � � 

Informações de Pessoas, Diretórios  
� � � � 

Conhecimento sobre processos internos da 

organização 
� � � � 
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Conhecimento sobre clientes e beneficiários 
� � � � 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-

how”) 
� � � � 

Informações sobre habilidades  
� � � � 

Outras  

 
� � � � 

 

 

100. Para qual propósito cada tipo de conteúdo de conhecimento é mais utilizados?  

□ Tomar decisões operacionais internas  
□ Informar-se sobre o setor ou área de especialidade 
□ Comunicar com clientes  
□ Realizar o trabalho diário  
□ Prover aconselhamento para a clientela  
□ Definir estratégias de longa duração 
□ Resolver problemas específicos em áreas específicas  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

Questão tipo Múltipla escolha: A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção 

exclusiva. Se assinalada as outras não devem ser consideradas. 

 

101. Como você classifica a qualidade dos seguintes conteúdos de conhecimento na 

organização como um todo? 

 

 Alta 

qualidade  

Média 

qualidade 

Baixa 

qualidade 

Documentos Oficiais  
� � � 

Publicações  
� � � 

Material publicado na web  
� � � 

Noticiários, boletins  
� � � 

Vídeo Conferências, Foruns Eletrônicos, Discussões 

Eletrônicas 
� � � 

“Novidades” 
� � � 

Dados estatísticos  
� � � 

Dados tipo de Sistema de Informação Geográfico – GIS 
� � � 
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Informações e publicações externas   
� � � 

Informações de Pessoas, Diretórios  
� � � 

Conhecimento sobre processos de negócios internos  
� � � 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários  
� � � 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
� � � 

Informações sobre habilidades (Banco de Talentos) 
� � � 

Outros  

 
� � � 

 

102. Quais tipos de conteúdos de conhecimento são mais usados nos processos 

organizacioais ou nas linhas de produtos da empresa?  

□ Documentos Oficiais  
□ Publicações (internas ou externas)  
□ Material publicado na  web?  
□ Noticiários, boletins  
□ Vídeo Conferências, Foruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas 
□ “Novidades” (knowledge nugget) 
□ Dados estatísticos  
□ Dados de Sistemas de Informação Geográficos - GIS 
□ Informações de pessoas, Diretórios de Especialistas  
□ Conhecimento sobre processos organizacionais internos 
□ Conhecimento sobre clientes e beneficiários  
□ Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
□ Informações sobre habilidades 
□ Outros. 
□ Nenhum dos anteriores  

 

As respostas “nenhum dos anteriores” e “Outros” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas. 

 

108. Em que medida a empresa reutiliza os seguintes conteúdos de conhecimento na 

organização como um todo?  

 

 Alta 

reutilização 

Baixa 

reutilização 

Não sei 

Documentos Oficiais  
� � � 

Publicações  
� � � 

Material publicado na rede ou web? 
� � � 
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Noticiários, boletins  
� � � 

Vídeo Conferências, Foruns Eletrônicos, Discussões 

Eletrônicas 
� � � 

“Novidades” 
� � � 

Dados estatísticos  
� � � 

Dados do tipo de Sistemas de Informação Geográficos - 

GIS  
� � � 

Informações e publicações externas   
� � � 

Informações Pessoais, Diretórios  
� � � 

Conhecimento sobre processos organizacioais internos  
� � � 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários  
� � � 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 
� � � 

Informações sobre habilidades  
� � � 

Outros 

 
� � � 

 

104. Qual dos itens abaixo melhor descreve a abordagem da organização para encontrar 

informação fora da organização?  

○ A organização raramente ou nunca busca informação no ambiente externo  
○ A organização busca a informação no ambiente externo apenas quando a necessita  
○ A organização emprega uma abordagem sistemática de forma que ela busca informação 

regularmente  no ambiente externo 
 

105. Você acredita que os conteúdos de conhecimento armazenados na organização são 

apropriados para cada um dos seguintes públicos?   

 

 Sim Não 

Alta gerência  
� � 

Gerência intermediária 
� � 

Gerentes de projeto/Tarefas 
� � 

Especialistas setoriais/tópicos  
� � 
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Equipe de apoio 
� � 

Gerentes funcionais  
� � 

Consultores  
� � 

Fornecedores externos  
� � 

 

106. Qual tipo de informação os decisores da alta gerência usualmente precisam mas 

têm dificuldades em encontrar/acessar?  

□ Sobre consumidores/clientes 
□ Sobre vendas ou a situação financeira da organização  
□ Sobre a situação das operações da organização  
□ Sobre a concorrência  
□ Sobre o negócio no qual a organização atua  
□ Sobre mudanças governamentais/regulatórias  
□ Sobre os fornecedores da organização  
□ Informações analíticas ou resumidas sobre assuntos de interesse  
□ Outros tipos de informação. 
□ Não sei  

 

A resposta “Não sei” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 

consideradas. 

 

A Infra-Estrutura de Aprendizagem para GC na Organização  

 

107. Quais dos seguintes tipos de atividades de aprendizado são patrocinados pela 

organização?  

□ Treinamentos internos ( “in-company”) 
□ Treinamentos externos  
□ Conferências profissionais 
□ Cursos universitários  
□ Cursos a distância 
□ Certificação profissional  
□ Aprendizagem em equipe  
□ Reuniões especializadas de negócios  
□ Coaching 
□ Mentoring 
□ Treinamento de recepção de novos funcionários 
□ Nenhuma das anteriores 

 

 

A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

108. A organização apóia mecanismos que permitam aos funcionários atualizarem-se em sua 

área de atuação, conhecimentos externos, práticas ou ambiente competitivo? Esses mecanismos 
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incluiriam recursos bibliográficos, intranet, bases de dados, assinaturas de revistas e tempo alocado 

para que os funcionários utilizem esses mecanismos.  

○ Sim 
○ Não  
○ Não sei 

 

109. A que ponto a organização é efetiva em apoiar mecanismos de monitoramento de 

conhecimentos externos, práticas e ambientes competitivos? (Tais como assinaturas de revistas, 

tempo dado aos funcionários para realizar pesquisas)  

○ Extremamente efetiva  
○ Moderadamente efetiva 
○ Um pouco efetiva  
○ Necessita melhorias  
○ Nada efetiva  
○ A organização não possui mecanismos de monitoramento externo  
○ Não sei se a organização possui mecanismos de monitoramento externo 

 

110. A organização possui algum processo ou método de monitoramento de seus 

competidores? (Por exemplo: “benchmarking”)  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

111. A organização oferece algum programa de orientação/ambientação para novos 

funcionários?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

112. Como você classifica a efetividade dos produtos e serviços da organização para os seus 

clientes?  

○ Muito efetivo 
○ Efetivo  
○ Efetivo e acima da média 
○ Efetivo - mádia 
○ Nada efetivo 

 

113. A organização oferece treinamento coletivo assim como individual?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

114. A organização oferece treinamentos específicos visando auxiliar os funcionários na 

adaptação em novas tarefas ou em novas condições de trabalho (treinamento direcionado )?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

115. A maioria dos funcionários sabe onde buscar informações sobre os processos 

organizacionais? 
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○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

116. Os funcionários devem participar de quantos treinamentos por ano?  

○ Nenhum 
○ Um 
○ 2 – 5 
○ 6 – 10 
○ 11 – 20 
○ 20+ 
○ Não sei 

 

117. A organização possui orçamento para treinamento?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

A Infra-Estrutura de Tecnologia para GC na Organização 

 

118. Você acredita que o ambiente de software da organização é adequado às necessidades 

organizacionais?  

○ Muito adequado 
○ Um pouco adequado  
○ Adequado 
○ Não muito adequado 
○ Nada adequado 

 

119. A organização possui um Sistema de Gestão do Conhecimento?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

120. A Organização possui uma Arquitetura de Informação Corporativa? ? Uma Arquitetura de 

Informação Corporativa é um sistema esquemático que descreve os fluxos de informação entre os 

processos e os sistemas de TI na organização  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

 

121. A organização possui:    (Questão com Lógica) 

□ Base de dados de especialistas/habilidades (Banco de Talentos) 
□ Bibliotecas  
□ Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos de organização/ estruturação da 

informação/conhecimento  
□ Perguntas mais Freqüentes (FAQs) e/ou Sistema de Perguntas & Respostas (Q/A) 
□ Espaço e equipamentos para vídeo-conferências  
□ Equipamentos para audio-conferências  
□ Ambientes para comunidades de prática virtuais 
□ Sistemas para discussões eletrônicas ou chats  
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□ Quadro de Avisos Virtuais (Bulletin Board) 
□ Blogs 
□ Intranet 
□ Sítio na internet  
□ Extranet 
□ Software de Espaço Virtual (“Workspace”) 
□ Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais  
□ Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)  
□ Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais (ERP) para seus processos de 

negócios  
□ Bases de dados com dados usados pela organização  
□ Bases de Conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas)  
□ Bases de dados comerciais  
□ Um depósito (warehouse) de meta-dados para assuntos relacionados com Tecnologia da 

Informação (TI)    
□ Um depósito de meta-dados associados com documentos e processos organizacionais   
□ Um depósito (warehouse) de meta-dados para metadados de documentos e processos 

organizacionais 
□ Outros.   
□ Nenhuma das anteriores  

 

Diferente de outros ir para 122 

Se Outros: Ir para questão 124  

 

 A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não devem ser consideradas. 

 

127. Quais dos seguintes sistemas institucionais são capazes de capturar o 

conhecimento ou a informação de uma forma a torná-la recuperável posteriormente para os 

funcionários?  

□ Base de dados de especialistas/habilidades (Banco de Talentos) 
□ Bibliotecas  
□ Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos de organização/estruturação da 

informação/conhecimento 
□ Perguntas mais Freqüentes (FAQs) e/ou Sistema de Perguntas & Respostas 
□ Espaço e equipamentos para vídeo-conferências  
□ Equipamentos para áudio-conferências  
□ Ambientes de comunidades de prática virtuais  
□ Sistemas para discussões eletrônicas ou chats  
□ Quadro de Avisos Virtuais (Bulletin Board) 
□ Blogs 
□ Intranet 
□ Sítio na internet   
□ Extranet 
□ Software de “Espaços Virtuais” (“Workspace”) 
□ Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais 
□ Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)  
□ Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais (ERP) para seus processos de 

negócios  
□ Bases de dados com dados usados pela organização  
□ Bases de Conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas) 
□ Bases de dados comerciais 
□ Um depósito (warehouse) de meta-dados para assuntos relacionados com Tecnologia da 

Informação (TI)   
□ Um depósito (warehouse) de meta-dados associados à documentos e processos 
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organizacionais 
□ Mecanismo(s) de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização   
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não devem ser consideradas. 

 

123. Baseado em sua experiência, como você classifica a capacidade dos “software de 

buscas” institucionais para encontrar as informações que você já precisou? 

○ Acima da média  
○ Um pouco acima da média  
○ Na média  
○ Abaixo da média  
○ Pobre  
○ Nunca usei os mecanismos de busca  

 

124. Em que medida você caracteriza como efetivos os mecanismos de busca institucionais 

para encontrar documentos específicos?  

○ Muito eficaz 
○ Eficaz 
○ Um pouco eficaz 
○ Um pouco ineficaz 
○ Muito ineficaz 
○ A organização não possui softwares de busca  

 

125. Como você classifica o nível atual de uso dos seguintes itens? 

 

 Muito 

freqüentemente 

usados 

Um pouco 

freqüentem

ente sados 

Freqüentemente 

usados 

Pouco 

usado 

Muito 

pouco 

usado 

Grupos de discussão eletrônica ou 

outros softwares de espaços virtuais 

colaborativos  

� � � � � 

Mecanismos de busca ou 

ferramentas de busca de informações  
� � � � � 

Intranet da organização  
� � � � � 

 

126. Quais dos seguintes mecanismos a organização possui que permite aos 

funcionários compartilharem conhecimento tácito?  

□ Discussões eletrônicas 
□ Salas de “chats”  
□ Quadros de avisos virtuais 
□ Espaços virtuais  
□ Fóruns eletrônicos  
□ Blogs 
□ Intranet 
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□ Participação dos funcionários em  eventos presenciais (conferências, seminários, palestras 
etc)  

□ Treinamentos ou oficinas  
□ Outros. 
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não devem ser consideradas. 

 

127. Sua organização possui funcionalidade de TI para:  

□ Indexar e categorizar automaticamente informação e conhecimento explícito  
□ Ajudar em simulações  
□ Ajudar em atividades de “brainstorming”, inclusive Revisões por Pares/Colegas, Revisões de 

Avaliação Pós-Execução 
□ Atividades de tradução automática  
□ Ferramentas de inferência e sistemas de apoio a decisões  
□ Integrar informações desestruturadas e estruturadas  
□ Capturar o conhecimento da equipe diretamente para sistemas de bases de conhecimento  
□ Inteligência artificial  
□ Capacidade de pesquisa avançada  
□ Manipulação e manutenção de vídeo avançado  
□ Outros. Especificar: 

______________________________________________________________________ 
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não devem ser consideradas. 

 

 

128. A organização possui registros ou arquivos visando criar uma Memória Corporativa 

(i.e.Lições e experiências aprendidas pelos membros da equipe)?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei  

 

129. A organização possui fontes oficiais definidas para os diferentes tipos de informação 

usados na instituição? O termo “fontes oficiais” denota fontes de informação que a organização 

reconhece formalmente como contenedoras de informações ou dados “oficiais” ou “verdadeiros”.  

○ Sim 
○ Não 
○ Apenas para alguns tipos de informações  
○ Não sei 

 

130. A organização possui softwares que permitem uma navegação fácil (browsing)  para 

encontrar conhecimentos/conteúdos pelos usuários?   

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 
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131. As atividades de GC (tais como coleta de conhecimento, recuperação, etc.) foram 

integradas aos fluxos de trabalho ou processos da organização (tais como por meio ERPs, Sistemas 

de Recursos Humanos, Gestão de Relacionamento com o Cliente)?  Questão com Lógica: 

 

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

Se SIM, ir para questão 132 

Se Não, ir para questão 135 

Se Não, sei: ir para questão 135  

 

132. Em que medida os sistemas de GC estão integrados no fluxo de trabalho da organização 

com vistas a criar novos conhecimentos? 

○ Muito bem integrados 
○ Parcialmente integrados  
○ Alguma integração 
○ Não muito integrados 
○ Nada integrados 

 

133. Quais mudanças no ambiente de TI foram observadas na organização após a 

implantação de um programa formal de GC ou de atividades informais de gestão do 

conhecimento?  

□ As análises de requerimentos para desenho de sistemas passaram a levar em consideração 
processos de conhecimento 

□ Ferramentas de colaboração foram integradas a sistemas críticos de negócios (tais como 
Recuros Humanos (HR), ERP, Sistemas de Gerência de Projetos e de Gestão de 
Documentos, etc.)  

□ Os conselhos/comitês de TI têm como membro uma pessoa vinculada a GC (Representante 
formal do Programa de GC ou líder informal de atividades de GC)  

□ Uma intranet foi criada como um resultado direto do Programa ou de atividades de GC  
□ Os sistemas de TI agora capturam o conhecimento dos empregados por meio de aplicações 

de processos organizacionais (workflow) 
□ Os Sistemas de Treinamento e Aprendizagem estão integrados aos Sistemas de Gestão do 

Conhecimento  
□ As Comunidades de Prática possuem infra-estrutura de TI para apoiar a comunicação e as 

trocas de conhecimento  
□ Aumentou o uso de video-conferências e outras ferramentas de comunicação entre pessoas  
□ Nenhuma das anteriores  
□ Não sei 

 

As respostas “nenhuma das anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas. 

 

134. Onde as informacoes sobre processos organizacionais o são definidos?  

○ Em um único documento  
○ Em vários documentos espalhados pela organização (i.e. Em cada unidade)  
○ Em vários documentos, todos encontrados em um local central  
○ Em uma única localização na intranet da empresa  
○ Em vários locais espalhadas pela intranet da empresa  
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○ Nas cabeças dos responsáveis pelos processos  
○ Nas cabeças de vários funcionários que realizam as tarefas 

 

 

Os Incentivos e Motivadores para a GC  

 

135. Como você caracteriza as políticas da organização visando atividades de conhecimento?  

○ Elas criam incentivos para estas atividades  
○ Elas criam desestímulos para estas atividades  
○ Elas são neutras  

 

136. Quais dos incentivos abaixo a organização utiliza para promover um excelente 

trabalho de compartilhamento de conhecimento entre os funcionários?   

□ Bônus  
□ Aumentos de salário  
□ Promoções  
□ Recompensas e Prêmios  
□ Tipo empregado do mês  
□ Publicação ou disseminação de informações/idéias dos funcionários pela empresa 
□ Outros.   
□ Nenhum  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não  serão consideradas. 

 

137. Por favor, indique o seu grau de concordância com os seguintes itens em relação aos 

riscos à inovação e ao comportamento dos funcionários de sua organização como um todo.  

 

 Concordânia 

Total - 1 

2 3 4 Discordância 

Total  - 5 

Membros da equipe temem ser 

responsabilizados  
� � � � � 

Membros da equipe são resistentes a 

ceder controle  
� � �  � � 

Membros da equipe temem ser vistos 

como desleais  
� � �  � � 

Membros da equipe são, em regra, 

desconfiados  
� � �  � � 

Membros da equipe são encorajados 

a dar opiniões  
� � �  � � 

Membros da equipe são encorajados 

a dar retorno (“feedback”)  
� � �  � � 

Membros da equipe são encorajados 

a assumir riscos  
� � �  � � 
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Membros da equipe não 

compartilham conhecimento porque eles 

pensam que terão menos valor para a 

organização se compartilharem 

� � �  � � 

Membros da equipe não têm 

consciência da importância de se 

compartilhar conhecimentos  

� � �  � � 

 

138. Quais dos itens abaixo melhor caracterizam o papel que o funcionário comum 

desempenha na definição dos processos organizacionais?  

○ Eles ajudam nas mudanças dos processos organizacionais de uma forma “ad-hoc”  
○ Eles participam nas revisões sistemáticas dos processos organizacionais 
○ Eles não participam porque os processos organizacionais são definidos de cima para baixo  

 

 

139. Os funcionários/membros da equipe têm noção do valor implícito ou explícito do 

conhecimento compartilhado por meio do Programa de GC ou por iniciativas de GC na organização??  

○ Sim, muito  
○ Razoavelmente 
○ Não muito 
○ Nada 

 

140. Os funcionários são incentivados a identificar conhecimentos que possam 

beneficiar/melhorar processos operacionais na organização?  

○ Sim 
○ Um pouco (apenas em algumas áreas da organização) 
○ Não 
○ Não sei 

 

141. Performance é função de vários fatores. Qual das seguintes respostas  melhor representa 

os 3 elementos  que mais influenciam a performance dos funcionários?  

○ Motivação, ambiente organizacional, habilidades  
○ Conhecimento, habilidades, competências técnicas  
○ Especificação do Posto de trabalho (“job design”), habilidades, objetivos  
○ Motivação, Especificação do Posto de trabalho, competências 
○ Medo, aversão ao risco, resistência a mudanças 
○ Falta de motivação, dificuldade de crescimento no ambiente organizacional, medo  

 

Os Processos de GC na Organização  

 

142. Qual das seguintes frases melhor decreve(m) o grau  em que os processos de 

conhecimento são internalizados na sua organização:   

□ Os processos organizacionais essenciais tornaram-se líderes na aplicação da gestão do 
conhecimento  

□ Princípios de GC são considerados nos incentivos e avaliações pessoais  
□ A aplicação dos componentes de GC está disseminada em grande escala nos produtos e 

serviços da organização  
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□ O conhecimento de feedback provido pelos clientes é incorporado nos processos da 
organização  

□ Lições aprendidas são introduzidas sistematicamente em novos produtos, serviços, projetos e 
outras atividades  

□ Comunidades de Prática são apoiadas pela organização e usadas para fomentar a criação e 
o compartilhamento de conhecimentos  

□ A organização possui ferramentas de TI para, sistematicamente, capturar e disseminar 
conhecimento  

□ Houve uma clara melhoria no comportamento dos funcionários em relação ao 
compartilhamento de conhecimentos  

□ Os agentes de GC têm conseguido atuar na organização como um todo e participam dos 
encontros estratégicos e dos exercícios de planejamento organizacionais   

□ Nenhuma das anteriores  
 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

Identificação de Conhecimentos e Critérios  

 

143. Quais tipos de conhecimentos (internos ou externos?) são criados na organização?  

□ Conhecimentos de processos  
□ Conhecimento de procedimentos (derivados dos procedimentos administrativos) 
□ Conhecimentos tópicos  
□ Conhecimentos práticos  (derivado do “know-how” da organização) 
□ Melhores práticas  
□ Lições aprendidas  
□ Conhecimentos sobre consumidores ou clientes  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

144. Quais as fontes de identificação de conhecimentos que são usadas pela 

organização para capturar os conhecimentos que ela precisa capturar?   

□ Pesquisa pela internet  
□ Pesquisa usando bases de informações (interno e externo)  
□ Da experiência de funcionários  
□ Da experiência de consumidores ou clientes  
□ Da experiência de parceiros ou fornecedores  
□ Outras.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

145. Quais das fontes de informação abaixo são obtidas e usadas nos processos 

decisórios da organização?   

□ Melhores práticas 
□ Comparação (“benchmarking”) com concorrentes  
□ “Feedback” de consumidores 
□ “Feedback” de Funcionários  
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□ Inteligência em pesquisa competitiva  
□ Lições aprendidas  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

146. Quais os tipos de informações externas que  a organização acha mais importante 

para o  monitoramento e identificação de informações relevantes?  

□ Informação sobre concorrentes ou organizações similares  
□ Informação sobre clientes ou consumidores existentes   
□ Informação sobre clientes ou consumidores potenciais  
□ Informação regulatória  
□ Informação econômica ou de mercado  
□ Outras.   
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

147. A organização:  

 

 Sim Não Não sei 

Possui uma unidade de pesquisa & desenvolvimento 

ativa  
� � � 

Cria inovações patenteáveis ativamente  
� � � 

Possui algumas patentes  
� � � 

 

 

148. Quanto tempo você gasta em atividades de pesquisa de conhecimentos (tais como 

mineração de dados, análises de dados, etc.) em uma semana normal de trabalho?  

○ Não realizo atividades de pesquisa de conhecimento  
○ Menos que 20% 
○ 20%-40% 
○ 41%-60% 
○ 61%-80% 
○ 81-100% 

 

149. Você tem conhecimento de algum novo produto ou serviço inovador (inclusive patentes) 

que a organização tenha desenvolvido nos últimos dois anos?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 
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150. Você tem conhecimento de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento que estão 

sendo desenvolvidos na Organização? 

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

Captura, Armazenagem e Disseminação do Conhecimento  

 

151. A organização possui políticas ou procedimentos para a coleta ou captura de documentos 

ou outros trabalhos produzidos pelos funcionários?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

152. A organização possui políticas ou procedimentos que exijam dos funcionários que 

documentem ou capturem o conhecimento produzido de uma forma que possa ser reutilizado (tal 

como documentação, bases de dados eletrônicos)?  (a traducao literal esta correta mas a frase 

parece estranha em Portugues) 

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

153. Qual dos tipos de conhecimentos e/ou informações abaixo são capturados por sua 

organização?  

□ Lições aprendidas 
□ Documentos sobre projetos e produtos  
□ Mensagens eletrônicas formais  
□ Listas de especialistas  
□ Resultados de grupos de discussões ou discussões eletrônicas  
□ Informações sobre clients/consumidores 
□ Informações sobre suprimentos/insumos  
□ Informações comerciais 
□ Dados relativos ao desempenho dos funcionários  
□ Projetos de pesquisa  
□ Intercâmbio de vídeo ou audio  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores   

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

154. Quais dos seguintes itens refletem as principais formas de armazenamento de 

conhecimentos da organização?  

□ Intranet 
□ Extranet 
□ Internet  
□ Bases de dados (inclusive sistemas de gerenciamento de documentos, inteligência em 

negócios, sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), Sistemas de Gestão 
de Projetos, etc.)  

□ Arquivos/documentos em uma pasta pública hierarquizada (servidor de arquivos ou servidor 
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FTP – Protocolo de Transferência de Arquivos)  
□ Unidades de disco em rede (Arquivos/documentos armazenados, disponíveis para o público 

(servidor de arquivos ou servidor FTP) 
□ Arquivos pessoais de funcionários  
□ Arquivos de e-mail  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

As respostas “nenhuma das anteriores” e “Outros” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não serão consideradas. 

 

155. Em que medida o acesso ao conhecimento armazenado é de fácil acesso para você?  

○ Muito fácil 
○ Um pouco fácil 
○ Fácil 
○ Não muito fácil  
○ Nada fácil 

 

156. Qual dos itens abaixo, se algum deles, ajudou mais na captura de conhecimentos na 

organização?  

○ Pessoas foram designadas especificamente para supervisionar a transformação de 
conhecimento existente, i.e., conhecimento processado / sintetizado a partir de conhecimento 
existente  

○ Existem padrões e políticas para tal  
○ Procedimentos operacionais padrões para a organização (i.e. CMM (Modelo de Maturidade 

de Processos) para desenvolvimento de softwares)  
○ Outros. 
○ Nenhuma das anteriores 

 

157. Como os funcionários da organização agregam valor à informação coletada pela 

organização?  

□ Adicionando comentários à informação armazenada em bases de dados 
□ Classificando a qualidade da informação baseados em critérios definidos  
□ Durante avaliações formais da informação feitas por meio de revisões de pares  (peer review) 
□ Identificando lições aprendidas em projetos, produtos e serviços  
□ Identificando boas práticas durante ou depois de revisões de processos organizacionais  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

158. A organização possui um diretório de fontes oficiais de seus conhecimentos? Uma fonte 

oficial é aquela cujos dados são vistos pela instituição como as versões “corretas” ou oficiais daquela 

informação.  

○ Sim 
○ Um pouco (fontes parciais de informação estão espalhadas pela organização)  
○ Não 

○ Não sei 
 

159. Como o conhecimento implícito/tácito é disseminado?  
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□ Apresentações formais  
□ Almoços informais  
□ Reuniões de unidades organizacionais  
□ Conversas informais entre funcionários/equipes  
□ E-mails 
□ Video-conferências 
□ Áudio-conferências 
□ Telefone 
□ Revisões de pares (peer review) 
□ Fóruns 
□ Conferências 
□ Programas de mentoring  
□ Revisões operacionais de qualidade  
□ Revisões de desempenho formal  
□ Outras.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

160. Qual é o grau de efetividade dos sistemas de Gestão do Conhecimento em conectar as 

pessoas com os sistemas de informação?  

○ Muito eficaz 
○ Um pouco eficaz 
○ Eficaz 
○ Um pouco ineficaz 
○ Nada eficaz 

 

Compartilhamento de Conhecimento 

 

161. Quais das seguintes políticas de compartilhamento de conhecimentos existem na 

organização?  

□ Gerenciamento de documentos 
□ Publicação de conteúdo na Web (Internet e Intranet) 
□ Manuseio/Divulgação da informação  
□ Políticas relativas à segurança de informação 
□ Outras.  
□ A organização não possui políticas de compartilhamento de informações  

 

As respostas “outras” e “A organização não possui políticas de compartilhamento de 

informações” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as outras não serão 

consideradas. 

 

162. Existem restrições ativas sobre compartilhamento de conhecimentos (tais como uma 

política de “necessidade de saber” ou a liberação de informação e conhecimentos)?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 
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163. Quais atividades de compartilhamento de informações são apoiadas pela 

organização?  

□ Estórias e narrativas (“Storytelling”) 
□ Realização de eventos em grupo 
□ Almoços informais  
□ Grupos de discussão  
□ Salas de bate-papo   
□ Vídeo ou áudio conferências  
□ Feiras de conhecimento  
□ Exercícios de simulação  
□ Mensagens instantâneas  
□ Mensagens eletrônicas (emails)  
□ Ferramentas e espaços virtuais colaborativos  
□ Programas de treinamento  
□ Auxílio/aconselhamento por pares/colegas 
□ Revisões por pares/colegas 
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

As respostas “Nenhuma das anteriores” e “Outros” são do tipo opção exclusiva. Se 

assinalada uma delas as outras não  serão consideradas. 

 

164. Quais dos seguintes conhecimentos explícitos a organização compartilha?  

□ Melhores práticas e lições aprendidas  
□ Documentos e publicações institucionais  
□ Informações sobre especialistas  
□ Diretório corporativo de pessoas  
□ Dados de intrevistas e de “brainstorming” 
□ Vídeos de eventos e de entrevistas 
□ Decisões  
□ Dados de clientes  
□ Dados de mercado 
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

165. Quais dos seguintes métodos a organização utiliza para capturar conhecimento 

tácito?  

□ Entrevistas  
□ Levantamento de dados por meio de questionários 
□ Estórias da organização (“Storytelling”) 
□ Simulação  
□ Técnicas de “brainstorming”  
□ Vídeo/Áudio conferências  
□ Relatórios de missão  
□ Enredos/Encenações/Revisões 
□ Ajuda de pares/colegas  
□ Outro.  
□ Nenhuma das anteriores 
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A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

O nível de atividades relativas a GC na Organização  

 

166. Alguns princípios e processos de conhecimento (i.e. atividades que dão apoio ao ciclo de 

vida do conhecimento, que inclui a criação, identificação, captura, disseminação e armazenamento) 

estão sendo seguidos ou adotados na organização em:  

 

 Sim Não Não sei 

Produtos e serviços essenciais  
� � � 

Sistemas e serviços de TI  
� � � 

Políticas e procedimentos relacionados a RH  
� � � 

Políticas de aprendizado e treinamento  
� � � 

Programas de Qualidade e Avaliação  
� � � 

Pesquisa e Desenvolvimento  
� � � 

 

167. Com que freqüência a informação que é coletada/processada pela organização é 

armazenada em seus sistemas (bases de dados, intranet, etc)?  

○ Muito freqüentemente  
○ Um pouco freqüentemente 
○ Freqüentemente  
○ Não muito freqüentemente  
○ Pouco frequentemente  
○ A organização não coleta, processa e armazena dados em seus sistemas  

 

 

 

168. Com que freqüência os funcionários procuram conhecimento de outras fontes na empresa 

(ao invés dos sistemas)? 

○ Muito freqüentemente  
○ Um pouco freqüentemente 
○ Freqüentemente  
○ Não muito freqüentemente 
○ Pouco frequentemente 

 

169. Com que freqüência os funcionários fornecem conhecimentos para outras pessoas que 

buscam seu conhecimento?  

○ Muito freqüentemente  
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○ Um pouco freqüentemente 
○ Freqüentemente  
○ Não muito freqüentemente 
○ Pouco frequentemente 

 

170. Com que efetividade a organização captura ativamente informação externa que auxilia na 

solução de seus problemas de negócios? (Como problemas de negócios pode-se considerar 

questões como más práticas de negócios, performance em declínio, questões de recursos humanos e 

outros desafios estratégicos e operacionais enfrentados pela organização).  

○ Muito efetividamente  
○ Efetividamente  
○ Um pouco efetividamente 
○ Não muto efetivamente 
○ Nada efetivimente  

 

171. Com que eficácia você acredita que as unidades da organização geralmente diagnosticam 

problemas internos (inclusive operacionais ou organizacionais)?  

○ Muito eficaz  
○ Eficaz  
○ Um pouco eficaz 
○ Não muito eficaz 
○ Nada eficaz  

 

172. Quanto tempo você gasta procurando informações ou conhecimentos existentes em um 

dia normal de trabalho?  

○ Eu não gasto tempo procurando infornações 
○ Menos que 30 minutos por dia  
○ Entre 31 minutos e menos que 1 hora  
○ Entre 1 hora e menos que 2 horas  
○ Entre 2 horas e menos que 4 horas  
○ Entre 4 horas e menos que 5 horas  
○ Mais que cinco horas por dia  

 

173. Você sabe onde procurar “novas” informações disponíveis em sua organização?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

174. Com que freqüência você busca informações específicas de uma unidade/departamento 

que você acredita que deveria tê-las, mas que não possui a informação? 

○ Muito freqüentemente  
○ Freqüentemente 
○ Um pouco freqüentemente 
○ Pouco  freqüentemente 
○ Muito pouco frequentemente 

 

175. Com que facilidade os funcionários identificam quais as fontes ou repositórios de 

conhecimento são os mais adequados para uma necessidade específica?  

○ Muito fácil 
○ Fácil 
○ Um pouco fácil 
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○ Não muito fácil 
○ Nada fácil 

 

 

 

 

176. Qual a facilidade em identificar quem sabe determinados assuntos na organização?  

○ Muito fácil 
○ Fácil 
○ Um pouco fácil 
○ Não muito fácil 
○ Nada fácil 

 

177. Com que freqüência você sente que deve buscar a informação por conta própria?  

○ Muito freqüentemente 
○ Freqüentemente 
○ Um pouco  freqüentemente 
○ Não muito freqüentemente 
○ Nada frequentemente 

 

As Medidas usadas pela Organização  

 

178. A organização possui um programa sistemático para rastrear medidas ou métricas 

relativas a operações de GC da organização?  

○ Sim 
○ Não  
○ Não sei 

 

179. Quais tipos de métricas operacionais ou ferramentas de medição a organização usa 

para determinar o valor do conhecimento organizacional?  

□ “Balanced Scorecard” 
□ Retorno de Investimento -ROI 
□ Custo da qualidade  
□ Pesquisa de satisfação dos clientes  
□ Pesquisas de Satisfação dos funcionários  
□ Um processo sistemático de avaliação de pessoal  
□ Programa de Qualidade Total 
□ Processos/funções relativos a auditoria  
□ Processos/funções de avaliação operacional  
□ Modelo de Maturidade de Processos (CMM) 
□ Índice de Capital Humano  
□ Revisões de manutenção (de qualquer tipo)  
□ Outros. 
□ Nenhuma das anteriores 
□ A organização não tem/ ou não usa métricas de medição do conhecimento  

 

As respostas “nenhuma das anteriores” e “A organização não tem ou não usa métricas de 

medição do conhecimento” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as outras não 

serão consideradas. 
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180. Quais das medidas abaixo a organização utiliza para medir seu Programa de GC?  

□ ”Balanced Scorecard” 
□ Retorno de Investimento (ROI)  
□ Custo da qualidade 
□ Pesquisa de satisfação dos clientes  
□ Pesquisas de satisfação dos funcionários  
□ Um processo sistemático de avaliação de pessoal  
□ Processos/funções relativos a auditoria  
□ Processos/funções de avaliação operacional  
□ Índice de Capital Humano  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 

 

181. A alta gerência utiliza indicadores financeiros para justificar estratégias ou mudanças de 

gestão do conhecimento na organização?   

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

182. Em sua opinião, a alta gerência utiliza medidas operacionais identificadas acima para 

justificar as estratégias  de compartilhamento de conhecimentos ou mudanças na organização?  

○ Sim 
○ Não  
○ Em certa medida ou somente em algumas áreas  
○ Não sei  

 

183. Em sua opinião, a organização efetivamente dá importância a informações e 

conhecimentos externos para fazer previsões?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

184. Quais das seguintes atividades têm ajudado a melhorar a resposta da organização 

às mudanças de demandas do mercado, no ambiente organizacional, ou outros desafios?  

□ Melhores práticas compartilhadas ou usadas  
□ Busca por informações não disseminadas 
□ Aprendizado compartilhado  
□ Processos de aprendizagem pela reposição sistemática de resultados e de processos ruins  
□ Outros.   
□ Nenhum dos anteriores 

 

A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

185. Algum estudo foi realizado para verificar a efetividade de algum dos seguintes itens?  
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 Sim Não Não 

sei 

Não se 

aplica 

Programa global de GC  
� � � � 

Atividades de compartilhamento de 

conhecimento nos processos organizacionais  
� � � � 

Qualidade do conhecimento compartilhado na 

organização  
� � � � 

Padrões de comunicação da organização  
� � � � 

Incorporação de “feedback” de clientes  
� � � � 

Programa de aprendizagem  
� � � � 

Outros investimentos relativos ao conhecimento 

feitos pela organização 
� � � � 

 

 

186. A organização faz uso das respostas (“feedback”) de seus parceiros para algum dos 

itens abaixo?  

□ Desenvolver novos produtos  
□ Desenvolver novos serviços  
□ Criar estratégia de marketing  
□ Influenciar o desenho de processos organizacionais. 
□ Criar uma estratégia de comunicação com clientes  
□ Outro. 
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não  serão consideradas. 

 

187. Quais áreas se beneficiaram mais do Programa de GC ou de atividades de 

compartilhamento de conhecimentos?  

□ Desenvolvimento de novos produtos  
□ Desenvolvimento de novos serviços  
□ Criação de estratégia de marketing  
□ Desenho de processos organizacionais. 
□ Criação de uma estratégia de comunicação com clientes  
□ Outro.  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não serão consideradas. 
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188. Como a organização monitora a performance de seus parceiros, vendedores ou 

afiliados?  

□ Contato face a face  
□ Contato telefônico  
□ Monitoramento atraves de novas narrativas/relatos 
□ Discussões com outros consumidores ou clientes  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não  serão consideradas. 

 

189. A organização possui meios ou mecanismos para identificar críticas ou comentários 

externos sobre a organização e seus produtos/serviços?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

190. A organização possui um processo padrão de medição do desempenho dos funcionários?  

Questão Obrigatória. 

○ Sim 
○ Não 

 

191. A organização inclui o desempenho da dimensão relacionada a GC em sua avaliação dos 

funcionários ?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

Os resultados da GC na Organização 

 

192. Qual o grau de sucesso você avalia que as iniciativas de GC da organização têm 

alcançado baseado em resultados observáveis dessas iniciativas?  

○ Muito bem sucedidas  
○ Um pouco bem sucedidas 
○ Bem sucedidas  
○ Um pouco mal sucedidas  
○ Muito mal sucedidas  

 

193. Quais dos tipos de conhecimento abaixo você sente que foram ajudados a melhorar 

pelo Programa de GC na organização?  

□ Sobre consumidores  
□ Sobre vendas ou sobre o estado financeiro da organização  
□ Sobre o estado das operações organizacionais  
□ Sobre a concorrência 
□ Sobre a área de atuação na qual a organização atua  
□ Sobre mudanças governamentais/regulatórias  
□ Sobre os fornecedores  
□ Outros tipos de informações  
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□ Nenhuma das anteriores  
 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não  serão consideradas. 

 

194. Quais são alguns dos aspectos da organização que foram ajudados 

significativamente por atividades relativas a conhecimento (tais como compartilhamento de 

conhecimentos e operacionalização do conhecimento)?  

□ Satisfação e lealdade dos consumidores 
□ Processos operacionais organizacionais  
□ Produtividade organizacional  
□ Habilidade para modificar estratégias ou enfoques de resolução de problemas  
□ Políticas e procedimentos organizacionais  
□ Outros  
□ Nenhuma das anteriores  

 

A resposta “nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras 

não  serão consideradas. 

 

 

 

195. Você conhece algum processo organizacional que tenha melhorado significativamente 

como resultado do Programa de GC da organização?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

196. O Programa de GC ou as atividades informais de GC ajudam os funcionários a 

economizar tempo em seu trabalho?  

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

197. O Programa de GC aumenta o valor das oportunidades de desenvolvimento profissional 

para os funcionários ?   

○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 

 

198. Os seguintes grupos estão cientes das lacunas de conhecimento que devem ser 

preenchidas para que a organização atinja seus objetivos?   
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 Sim Não Não sei 

Funcionários  
� � � 

Gerência média  
� � � 

Alta gerência 
� � � 

 

199. Quais tipos de conteúdos você se vê buscando repetidamente?  

□ Informação estratégica  
□ Políticas e procedimentos  
□ Informação setorial  
□ Dados estatísticos  
□ Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores  
□ Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos  
□ Conteúdos sobre clientes  
□ Documentos relativos aos processos de negócios 
□ Informação e estatísticas nacionais  
□ Pareceres dados a clientes  
□ Experiências organizacionais anteriores com clientes  
□ Informações do tipo avaliação  
□ Outras 
□ Nenhum dos anteriores 

 

A resposta “nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não  

serão consideradas. 
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ANEXO  D 
 
 

CATEGORIZAÇÃO DA ANÁLISE QUALITATIVA 
 

 

 

 

 


