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RESUMO 

 

 

PRESERVAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL: UMA PROPOSTA DE GESTÃO 

DO CONHECIMENTO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 

 

AUTOR: Moisés Pivetta Cogo 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Breno Augusto Diniz Pereira 

 

 
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma proposta de preservação do capital 

intelectual e melhoria da eficiência por meio da aplicação da Gestão do Conhecimento no contexto de 

uma instituição federal de ensino superior. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa quantitativa com 

servidores lotados na Reitoria de uma universidade pública, utilizando o Modelo de Gestão do 

Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (BATISTA, 2012), conforme 7 critérios de 

análise (Liderança em Gestão do Conhecimento, Processos, Pessoas, Tecnologia, Processos de 

Conhecimento, Aprendizagem e Inovação, Resultados da GC). Os dados foram processados por meio 

dos softwares Microsoft Office Excel 2007 e do SPSS 20 e apresentados através de análise estatística e 

do grau de maturidade em GC, representado pelo somatório das pontuações finais para cada critério. 

Participaram da pesquisa 257 servidores, dentre eles: 50,6% pertencem ao gênero masculino; 55,8% 

são casados; a idade média é de 40,4 anos; 72,7% possuem escolaridade de pós-graduação; 66,02% 

trabalham na instituição há 10 anos ou menos; 29,2% aderiram ao processo de flexibilização de 

jornada de trabalho. Em relação aos Critérios avaliados, o Processos de Conhecimento foi o que 

recebeu menor pontuação (2,545), com total de 15,285; demonstrando que os pesquisados avaliam 

negativamente as ações de identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação dos 

conhecimentos no âmbito do trabalho. Por outro lado, a maior média encontrada se refere ao Critério 

Tecnologia (3,542), obtendo maior escore (21,252) dentre os Critérios, evidenciando que a instituição 

possui uma base tecnológica bastante desenvolvida, agindo de forma adequada quanto às ações que 

envolvem a infraestrutura de tecnologia da informação. De modo geral, os respondentes apresentaram 

uma média de 2,876, evidenciando que a percepção em relação à gestão do conhecimento na 

universidade é insatisfatória. Destaca-se que o desempenho inferior no Critério Processos de 

Conhecimento evidencia um grande desafio a ser alcançado na instituição que é a sistematização da 

Gestão do Conhecimento nas suas rotinas de trabalho e processos. Com base nisso, constatou-se que a 

instituição atingiu o total de 120,75 pontos no somatório das pontuações dos Critérios, enquadrando-se 

no nível Iniciação, em que demonstra começar a perceber e reconhecer a necessidade de realizar o 

gerenciamento do conhecimento organizacional e de seus colaboradores. Além disso, entre os 

respondentes a percepção média da situação das atuais condições de Gestão do Conhecimento na 

UFSM foi de 5,42. Quanto às práticas de compartilhamento de conhecimentos identificadas nos 

setores de trabalho, destacam-se, dentre as principais, o compartilhamento de experiências; o diálogo e 

reflexão entre os servidores para criação de novo conhecimento, entre outros. De modo geral, não 

houve diferença significativa na percepção dos servidores que aderiram ao processo de flexibilização 

de jornada de trabalho daqueles que não aderiram. Por fim, foi elaborada uma Proposta de Plano de 

Gestão do Conhecimento para a UFSM, seguindo a metodologia de Batista (2012), apresentando os 

pontos fortes e oportunidades de melhoria, desenvolvimento de um business case para destacar a 

relevância da Gestão do Conhecimento para a instituição e um Plano de Gestão do Conhecimento. 

 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Administração Pública. Instituição Federal de Ensino. 

Capital Intelectual. Processo de Flexibilização de Jornada de Trabalho. 

 





 

 

ABSTRACT 

 

 

PRESERVATION OF INTELLECTUAL CAPITAL: A PROPOSAL FOR THE 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER 

EDUCATION 

 

AUTHOR: Moisés Pivetta Cogo 

ADVISOR: Prof. Dr. Breno Augusto Diniz Pereira 

 

 
The purpose of this study was to develop a proposal to preserve intellectual capital and improve 

efficiency through the application of Knowledge Management in the context of a Federal University. 

In this sense, a quantitative research was carried out with employees at the Rectory of a public 

university, using the Knowledge Management Model for the Brazilian Public Administration 

(BATISTA, 2012), according to 7 criteria of analysis (Leadership in Knowledge Management, 

Processes, People, Technology, Knowledge Processes, Learning and Innovation, Results of the KM). 

Data were analyzed using Microsoft Office Excel 2007 and SPSS 20 software and presented through 

statistical analysis and KM maturity, represented by the sum of the final scores for each criterion. 257 

employees participated in the survey, among them: 50,6% belong to the male gender; 55.8% are 

married; The mean age is 40.4 years; 72.7% have postgraduate schooling; 66.02% work in the 

institution for 10 years or less; 29.2% adhered to the process of flexibilization of working hours. 

Regarding the Criteria evaluated, the Knowledge Processes received the lowest score (2,545), with a 

total of 15,285; demonstrating that the respondents evaluated negatively the actions of identification, 

creation, storage, sharing and application of knowledge in the scope of work. On the other hand, the 

highest average found refers to the Technology Criterion (3,542), obtaining a higher score (21,252) 

among the Criteria, showing that the institution has a very developed technological base, acting in an 

appropriate manner regarding the actions that involve the infrastructure of information Technology. 

Overall, the respondents presented an average of 2.876, showing that the perception regarding 

knowledge management in the university is unsatisfactory. It should be noted that the lower 

performance in the Knowledge Processes Criterion shows a great challenge to be achieved in the 

institution that is the systematization of Knowledge Management in its work routines and processes. 

Based on this, it was verified that the institution reached a total of 120.75 points in the sum of the 

scores of the Criteria, fits the Initiation level, which demonstrates the begins to perceive and recognize 

the need to perform organizational knowledge management and its employees. In addition, among the 

respondents, the average perception of the current situation of Knowledge Management in UFSM was 

5.42. As for the practices of knowledge sharing identified in the work sectors, the most important are 

the sharing of experiences; the dialogue and reflection among the employees to create new knowledge, 

among others factors. In general, there was no significant difference in the perception of the 

employees who joined the process of flexible working hours of those who did not join. Finally, a 

Proposal for a Knowledge Management Plan for the UFSM was elaborated, following methodology of 

Batista (2012), presenting the strengths and opportunities for improvement, developing a business case 

to highlight the relevance of Knowledge Management to institution and a Knowledge Management 

Plan. 

 

 

Keywords: Knowledge management. Public administration. Intellectual capital. Federal Education 

Institution. Process of Flexibilization of Working Hours. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo das últimas décadas as organizações públicas têm sofrido transformações, 

especialmente em relação à modernização da gestão pública, que envolve aspectos referentes 

a qualidade, tecnologia, novos métodos e ferramentas de trabalho e a melhoria nos serviços 

prestados aos cidadãos. 

 Diante dessa realidade, a administração pública tem avançado em assuntos que 

usualmente eram tratados apenas pela iniciativa privada. A antiga percepção das instituições 

somente como um aglomerado de recursos materiais não é mais suficiente frente às exigências 

da sociedade. Desse modo, a compreensão do todo organizacional tornou-se fundamental para 

o desenvolvimento e crescimento das instituições, através da criação, manutenção e 

disseminação de conhecimentos adquiridos no contexto organizacional. 

 As instituições públicas possuem um grande desafio que é gerir com excelência os 

processos de trabalho, os recursos aplicados para o desempenho organizacional, bem como o 

capital intelectual de seus colaboradores. Dessa forma, faz-se necessário gerenciar o processo 

de construção do conhecimento organizacional, como afirmam Freire et al. (2012), pois o 

ambiente deve ser disposto de modo a admitir a passagem da informação para o 

conhecimento, o qual, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), sustenta a competitividade da 

organização. 

 Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), o único ativo organizacional que aumenta 

cada vez mais a partir da sua utilização é o conhecimento. Torna-se notável nos dias atuais 

que o conhecimento desenvolvido no curso das atividades organizacionais, o qual é adquirido 

e mantido pelos colaboradores, é o recurso mais valioso que pode ser encontrado em qualquer 

organização. É condição de sobrevivência que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, 

desenvolvam mecanismos e ferramentas no sentido de possibilitar o gerenciamento dos 

conhecimentos que se encontram desarticulados e restritos a poucos, ou apenas a um, 

funcionários da instituição. 

 Vislumbra-se no âmbito da administração pública brasileira uma premente 

necessidade do aumento da eficiência dos processos de trabalho, de modo que seja possível 

gerir as nossas instituições com menor dispêndio de recursos materiais e financeiros e com 

maior agilidade no desenvolvimento das ações propostas. Dessa forma, torna-se possível 

oferecer uma resposta mais compatível com as expectativas da sociedade em torno de um 

funcionamento positivo das instituições públicas. Neste sentido, Batista (2004, p. 10) define 

que "o papel da gestão do conhecimento na Administração Pública transcende, portanto, a 
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finalidade de melhorar o desempenho organizacional, cumprindo importante função na 

sociedade democrática e na inserção do país na economia mundial". 

 Sabe-se que o administrador público não pode desrespeitar nenhum dos princípios 

constitucionais, principalmente o princípio da legalidade. Diante disso, cabe ao gestor público 

fazer a devida avaliação do nível dos controles a serem implementados na atividade 

administrativa, de modo que seja viabilizado o alcance dos objetivos organizacionais e, ao 

mesmo tempo, sejam respeitados os parâmetros necessários para o efetivo cumprimento da lei 

e dos princípios constitucionais. Entretanto, deve-se evitar que os controles utilizados tenham 

sua finalidade desvirtuada, ultrapassando o seu intuito de garantir a legalidade nos 

procedimentos, e passem a servir apenas para atravancar o andamento dos processos. 

 Na administração pública, segundo o entendimento de Batista (2012, p. 40), a Gestão 

do Conhecimento se torna efetiva quando "ajuda as organizações a enfrentar novos desafios, 

implementar práticas inovadoras de gestão e melhorar a qualidade dos processos, produtos e 

serviços públicos em benefício do cidadão-usuário e da sociedade em geral".  

 Atualmente ainda encontramos parte da Administração Pública consolidada em 

características contraproducentes como estruturas com resistências a mudanças, 

individualismos, excesso de burocratização e papelório, climas organizacionais voltados ao 

desmerecimento das ações coletivas, servidores especializados em apenas uma ou poucas 

tarefas, perda da noção do todo organizacional, falta da tradução dos objetivos 

organizacionais para as atividades, entre outras.   

 De acordo com Carbone et al. (2009), o mapeamento e a transferência de  

conhecimentos críticos dos processos organizacionais são parte do escopo dos projetos de 

gestão do conhecimento, através dos quais objetiva-se a transferência de saberes, a inovação e 

a construção de memória técnica, que são fatores críticos para o sucesso das organizações. 

 Pode-se inferir que a introdução das técnicas e das metodologias de Gestão do 

Conhecimento juntamente com a incorporação às atividades organizacionais dos conceitos de 

eficiência na Administração Pública proporcionam uma combinação de resultados positivos. 

Tais ações contribuem tanto para a atuação das instituições de maneira mais célere em relação 

ao uso racional dos recursos públicos quanto para o desenvolvimento no serviço público de 

ambientes propícios à preservação do capital intelectual, à inovação e à formação de 

colaboradores integrados e conectados ao alcance dos objetivos organizacionais. 

 Nesse contexto, existem instituições cujo fim maior está fundamentado na construção 

e disseminação do conhecimento que são as Universidades Públicas Federais, as quais são 

ambientes propícios para o desenvolvimento deste trabalho. Somado ao próprio fundamento 
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da existência dessas universidades, temos o seu quadro de servidores que deve estar alinhado 

aos objetivos organizacionais buscando a construção e preservação do conhecimento e do 

capital intelectual, bem como deve desenvolver suas atividades com eficiência. 

 Assim, o presente estudo objetivou identificar a situação das práticas desenvolvidas e 

o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento no contexto de uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, bem como, a partir dos resultados, buscou-se desenvolver uma proposta para 

preservação do capital intelectual dos colaboradores e dos conhecimentos organizacionais. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Gerir o capital intelectual e desenvolver métodos de disseminação efetiva dos 

conhecimentos organizacionais contribuem para uma melhoria no desempenho, o que 

possibilita a construção de novas metodologias de soluções de problemas na organização para 

o enfrentamento às mudanças no ambiente e, consequentemente, resultando em um maior 

controle dos processos.  

 A construção do conhecimento é proporcionada a partir de "um novo ponto de vista 

para a interpretação de eventos ou objetos, o que torna visíveis significados antes invisíveis ou 

lança luz sobre conexões inesperadas" (NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 63). Dessa forma, 

como contribuição da Gestão do Conhecimento, percebe-se o aumento na eficiência, ao 

conduzir os colaboradores no alcance dos objetivos institucionais, permitindo maior 

celeridade no processo de tomada de decisões – corretas e no tempo necessário. 

 Segundo Batista (2006, p. 50), a "gestão do conhecimento é ainda um desafio a ser 

vencido nas áreas de administração e de planejamento das Ifes".  A sociedade tem exigido 

cada dia mais que a Administração Pública evolua aperfeiçoando sistematicamente seus 

métodos e técnicas de gestão com o intuito de que a prestação de serviços públicos seja 

realizada com maior eficiência, qualidade e desempenho compatível com as demandas dos 

stakeholders envolvidos direta ou indiretamente. 

Sendo assim, o tema que orienta esse estudo está fundamentado na introdução da 

Gestão do Conhecimento nas organizações públicas, como proposta de disseminação e 

preservação do seu capital intelectual, a fim de buscar uma maior eficiência em sua atuação 

resultando em melhoria do desempenho organizacional. 

No presente trabalho, adotou-se como foco para o desenvolvimento da pesquisa uma 

Instituição Federal de Ensino Superior, a Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

Considera-se que, além de promover o conhecimento para aqueles que o buscam enquanto 
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discentes, as organizações de ensino devem gerenciar o próprio conhecimento de maneira 

eficiente, melhorando os processos de trabalho, disseminando as melhores práticas e 

desenvolvendo meios para reter os conhecimentos necessários para a consecução dos seus 

objetivos. Nessa perspectiva, verifica-se que esses conhecimentos encontram-se concentrados 

nos colaboradores das organizações e, caso não sejam eficientemente gerenciados, podem  ser 

perdidos quando ocorrem aposentadorias, trocas de gestão, remoções, entre outras formas de 

alteração das estruturas de trabalho. 

Nesse sentido, a Universidade Federal de Santa Maria também enquadra-se no 

contexto que envolve as instituições públicas, composto por necessidade de incremento e 

melhoria da gestão dos recursos organizacionais, aumento da qualidade dos serviços 

prestados, bem como envolve-se no ambiente de incerteza de reformas previdenciárias que 

pode impactar as carreiras e antecipar solicitações de aposentadoria de diversos servidores. 

Além disso, verifica-se que diversos setores e Pró-Reitorias da instituição pesquisada 

estão adotando, como sistema de distribuição de sua força de trabalho, a flexibilização de 

jornada de trabalho, considerando seu desenvolvimento de acordo com normativos e 

legislação vigente, tais como, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; o Decreto nº 1.590, 

de 10 de agosto de 1995; e, o Decreto nº 4.836, de 09 de setembro de 2003. Nesse sentido, a 

implementação de jornada flexibilizada pretende ampliar o horário de atendimento dos setores 

possibilitando um maior acesso do público interno, externo e comunidade universitária aos 

serviços prestados pela organização. Com isso, busca-se proporcionar o aumento na eficiência 

no desenvolvimento das atividades e aumentar a qualidade no atendimento das demandas de 

cada setor, que são os principais compromissos assumidos pelas unidades com a 

implementação da jornada de trabalho diferenciada. 

Nesse contexto de flexibilização de jornada de trabalho, faz-se necessário que os 

setores articulem-se no sentido de que sempre haja servidores habilitados a prestar o 

atendimento requerido, independentemente do turno de trabalho da ocorrência. Para tanto, os 

conhecimentos que antes eram exclusivamente dominados por um ou poucos servidores 

devem ser compartilhados de maneira efetiva, a fim de que todos estejam capacitados para 

desenvolver as atividades necessárias. 

 Diante do exposto, o problema de pesquisa que norteia este estudo é: 

Como preservar o capital intelectual de uma instituição pública de ensino superior, a fim de 

evitar a perda de conhecimentos críticos retidos por colaboradores, através da 

implementação de um processo eficiente de Gestão do Conhecimento? 
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1.2 OBJETIVOS 

  

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Desenvolver uma proposta de preservação do capital intelectual e melhoria da 

eficiência por meio da implementação da Gestão do Conhecimento no contexto de uma 

instituição federal de ensino superior. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

I. Identificar o perfil dos servidores lotados na Reitoria da Universidade Federal de Santa 

Maria; 

II. Identificar os métodos e as práticas existentes na UFSM que contribuam como 

facilitadores para a aplicação da Gestão do Conhecimento; 

III. Verificar se o processo de flexibilização da jornada de trabalho possibilita uma melhor 

gestão do capital intelectual e o aumento da eficiência; 

IV. Mensurar o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento da Universidade Federal 

de Santa Maria; 

V. Propor um Plano de Gestão do Conhecimento aplicável ao contexto da Universidade 

Federal de Santa Maria. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Embora a temática da gestão do conhecimento seja imprescindível nas organizações, 

tanto públicas quanto privadas, pouco tem sido debatido no setor público. Concordando com 

isso, Schlesinger et al. (2008) destacam que as pesquisas científicas nessa área são raras, o 

que torna necessário um estudo específico à gestão pública. De forma semelhante, Gallucci 

(2007) justificou a importância do tema através de dois argumentos: a crescente relevância da 

gestão do conhecimento para os variados tipos de organizações e a pouca disponibilidade de 

pesquisas nacionais que abarquem modelos específicos para a gestão do conhecimento em 

Institutos de Ensino Superior. 

 Nessa perspectiva, Schlesinger et al. (2008) ressaltam ainda que as mudanças nas 

demandas dos mercados têm instigado reflexos diretos no modo com que as organizações se 
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preparam em relação aos novos desafios. A administração pública, pautada nos valores da 

nova economia mundial, sendo o conhecimento o “recurso de maior valor estratégico”, deve 

ser consciente em orientar suas ações estratégicas para fortalecer o conhecimento 

organizacional (SCHLESINGER et al., 2008).  

 Nesse sentido, diversos autores como Lacombe e Heilborn (2008), Davenport e Prusak 

(1998), e Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a gestão do conhecimento tornou-se 

destaque nos últimos anos, passando a ser um diferencial competitivo nas organizações.  “Na 

sociedade do conhecimento, a inovação contínua será a principal característica das 

organizações de sucesso” (SCHLESINGER et al., 2008). 

 Do mesmo modo, Cesar (2014) também discorre sobre o papel fundamental do 

conhecimento no contexto das organizações. Para o autor, essa disposição ao conhecimento 

representa um exercício de competitividade e um diferencial entre as empresas, suas gestões e 

estratégias.  

 Além disso, Machado (2009) salienta que o principal propósito da gestão do 

conhecimento é transformar o capital humano em capital intelectual. Dessa forma, segundo Sá 

e Tonini (2012), apesar do debate sobre o conhecimento não ser algo novo, a gestão do 

conhecimento trouxe uma abordagem inovadora em relação à maneira de percebê-lo como um 

ativo da organização que necessita de gerenciamento para promoção do desenvolvimento 

organizacional.  

 Outro aspecto relevante que temos de considerar se refere ao conhecimento de 

servidores inativos, que muitas vezes se aposentam sem ter transmitido seu conhecimento 

adquirido durante sua trajetória na organização aos demais colegas de trabalho. Segundo 

Davenport e Prusak (1998), a maioria dos indivíduos busca aconselhamento de pessoas que 

avaliam conhecedoras de determinado assunto.  

 Além disso, como a instituição alvo deste estudo é uma universidade pública federal, 

percebe-se que em cada troca de gestão, há servidores que deixam de exercer cargos de 

direção e chefia ou que trocam de setor na organização, os quais podem possuir valiosos 

conhecimentos que devem ser compartilhados e preservados pela organização. Nesse sentido, 

Turban et al. (2007, p. 109) afirmam que “gestão do conhecimento é um processo que ajuda 

as organizações a manipularem o conhecimento importante, que é parte da memória da 

organização, normalmente em um formato não estruturado”. 

 De acordo com Nascimento et al. (2016), a memória organizacional representa um 

diferencial competitivo que resulta do valor dado pelos sujeitos organizacionais a informação 
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e ao conhecimento, assim como pode garantir que o histórico da organização e dos indivíduos 

sejam registrados para a utilização e reutilização ao longo do tempo.  

 Assim, cabe à organização proporcionar meios e condições de modo a incentivar as 

práticas de transferência dos saberes intrínsecos ao trabalho, visto que, conforme afirmam Sá 

e Tonini (2012), a gestão do conhecimento proporciona a otimização de esforços, a redução 

do retrabalho e a prevenção da perda de conhecimentos e informações. 

 Nesse contexto, para Freire et al. (2012), a memória organizacional quando  

preservada contribui para que as experiências que deram certo possam ser revistas, incluindo 

novos conhecimentos e o mais importante aprendendo com os erros feitos e evitando-os. 

 Aliando-se os melhores esforços em Gestão do Conhecimento a métodos de trabalho 

que primem pela eficiência no desenvolvimento das atividades organizacionais, vislumbra-se 

um ambiente favorável à melhoria do desempenho das instituições públicas, aumento da 

celeridade na condução dos processos, maior transparência e qualidade na prestação dos 

serviços públicos. 

 Segundo César (2014), a promoção de atividades que transformem o conhecimento 

individual em coletivo faz parte das metas das Universidades, visto que o ambiente de 

educação superior possui alta excelência e contribui para a obtenção, geração, 

compartilhamento, uso e armazenamento do conhecimento. Desse modo, ressalta-se a 

importância da preservação do conhecimento que é existente nas instituições, bem como a 

criação de novos conhecimentos (CESAR, 2014). 

 Cabe destacar ainda que, na visão de Barreto (2016), as instituições de ensino não 

sabem a extensão do conhecimento que possuem e quais são, pois elas possuem muitas vezes 

um elevado número de docentes com competências técnicas variadas e abrangentes, que sem 

um instrumento para mapeamento dificulta a mensuração. 

 Sendo assim, pode-se constatar a importância do tema gestão do conhecimento na 

administração pública, visando modernas práticas de gestão, disseminação do conhecimento 

existente, contínuo aperfeiçoamento e melhoria na qualidade dos serviços prestados a 

sociedade.  

 Além disso, percebe-se atualmente um movimento que tem se tornado tendência em 

muitas universidades públicas federais, tanto por parte dos servidores quanto por parte dos 

gestores dessas instituições, no sentido de buscar a implementação da ampliação dos horários 

de atendimento aos seus usuários por meio da flexibilização da jornada de trabalho dos 

servidores. Este tipo de jornada de trabalho estruturada em escalas de serviço exige dos 

colaboradores amplo conhecimento dos processos organizacionais, agilidade no atendimento 
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das demandas e ampliação da qualidade dos serviços prestados de modo que seja justificada a 

ampliação do horário de atendimento. 

 Nesse sentido, torna-se fundamental para as instituições públicas federais de ensino a 

aplicação de técnicas que proporcionem uma efetiva gestão do capital intelectual 

organizacional, como os modelos de Gestão do Conhecimento, juntamente com incremento de 

eficiência no desenvolvimento dos processos de trabalho, o que proporcionará a existência de 

servidores mais capacitados e serviços públicos prestados com maior qualidade. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 A estrutura deste trabalho foi composta por 6 capítulos. O primeiro capítulo foi 

representado pela introdução, a qual expôs as mudanças e a necessidade de modernização da 

gestão pública, envolvendo a busca na excelência nos processos de trabalho e a administração 

na construção do conhecimento organizacional; e, pela descrição da delimitação do problema 

de pesquisa, o qual abordou o desafio proeminente da gestão do capital intelectual e da 

prestação de serviços com melhor qualidade, desempenho e eficiência, bem como o foco do 

desenvolvimento da pesquisa. Após essa apresentação inicial, ainda no primeiro capítulo, 

apresentou-se o objetivo geral, os objetivos específicos da pesquisa e a justificativa do 

trabalho, em que foi exposta a relevância da temática em questão e do presente estudo no 

contexto de uma instituição pública federal de ensino, incluindo a prevenção de perda de 

conhecimentos e a preservação da memória organizacional. 

 Quanto ao segundo capítulo, foi constituído pela fundamentação teórica, a fim de dar 

embasamento e suporte para a análise dos dados deste estudo. Nesta parte foram apresentados 

os tópicos sobre: Gestão do Conhecimento; Gestão do Conhecimento e a Administração 

Pública; Modelo de Gestão do Conhecimento de Angeloni; Modelo de Gestão do 

Conhecimento de Probst, Raub e Romhardt; Modelo de Gestão do Conhecimento para a 

Administração Pública Brasileira; casos de aplicação do Modelo de Gestão do Conhecimento 

para a Administração Pública Brasileira; e, estudos sobre Gestão do Conhecimento em 

instituições federais de ensino. 

 O terceiro capítulo deste projeto apresentou o método de trabalho, os procedimentos 

metodológicos realizados e o delineamento da pesquisa, o caso estudado, o instrumento de 

pesquisa e a análise dos dados, de forma que se respondam os questionamentos e alcance os 

objetivos propostos. O instrumento de pesquisa empregado é o Modelo de Gestão do 
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Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, a partir do qual se realiza um 

diagnóstico do grau de maturidade em Gestão do Conhecimento. 

 Em relação ao quarto capítulo, apresentam-se os resultados obtidos com a realização 

da pesquisa, a análise destes elementos, limitações, contribuições e detalhamento das práticas 

de gestão do conhecimento na universidade estudada. 

 Por fim, com base nos estudos desenvolvidos e nos resultados obtidos, no quinto 

capítulo é apresentada a proposta de Plano de Gestão do Conhecimento para a UFSM. Além 

disso, no último capítulo são apresentadas as considerações finais do trabalho. 

 A Figura 1 foi elaborada para ilustrar de forma esquematizada os capítulos deste 

estudo. 

 

Figura 1 – Capítulos da pesquisa. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas utilizadas envolvendo a temática da 

Gestão do Conhecimento, apoiando cientificamente a realização desse estudo, relacionados à 

escolha metodológica e aos objetivos propostos. 

 Inicialmente foram expostos os conceitos gerais da Gestão do Conhecimento. Em um 

segundo momento, detalhou-se os modelos de Gestão do Conhecimento que serviram de 

fundamentação para o desenvolvimento deste estudo. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 Lacombe e Heilborn (2008) afirmam que dados podem ser definidos como um 

conjunto de registros a respeito de fatos, os quais podem ser organizados, analisados e 

examinados para chegar a conclusões. Quanto a informações,  os autores conceituam como 

dados que foram ordenados coerentemente e de forma significativa com o intuito de 

compreensão e análise. Dessa forma, Lacombe e Heilborn (2008) apresentam o conhecimento 

como algo que abrange aspectos mais amplos e profundos do que a informação. 

 Conforme Paludo (2012, p. 151), o conhecimento é construído a partir da ação 

racional humana, que transforma informação em conhecimento. De acordo com o autor, o 

"conhecimento é uma informação útil, possível de ser utilizada nas organizações para resolver 

problemas ou realizar melhoramentos, ou, ainda, para amparar decisões ou construir algo 

completamente novo".  

 Para De Sordi (2008) o conhecimento é definido como o novo saber, que resulta de 

análises e reflexões de informações conforme os valores e o modelo mental de quem o 

desenvolve, proporcionando melhoria em sua capacidade adaptativa frente às situações. Além 

disso, a motivação e o interesse de cada indivíduo, consideradas suas experiências anteriores, 

são outros aspectos que proporcionam a percepção de conhecimentos diferentes (DE SORDI, 

2008). 

 Segundo Nascimento et al. (2016), a informação dá base para grande parte dos 

processos organizacionais e de tomada de decisão, além de ser um importante elemento para 

as organizações atuais. Os autores afirmam que as empresas que praticam a gestão da 

informação necessitam levar em conta o investimento em informação e o planejamento de 

suas ações organizacionais. Com base nisso, a gestão do conhecimento pode conferir valor e 
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propósito às informações e atender as necessidades informacionais dos sujeitos 

organizacionais (NASCIMENTO et al., 2016). 

 Nesse sentido, diante da importância especial da informação e do conhecimento para 

as organizações, nasceu uma nova área, a da gestão do conhecimento (PALUDO, 2012). 

Conforme afirma Paludo (2012), a gestão do conhecimento é mais extensa que a gestão da 

informação e compreende a gestão da informação, novas técnicas de gestão de RH, mudança 

organizacional e a inclusão do conhecimento aos sistemas, produtos e serviços. 

 De acordo com Lacombe e Heilborn (2008, p. 492), gestão do conhecimento pode ser 

definido como "o conjunto de esforços ordenados e sistematizados visando a criar novo 

conhecimento, difundi-lo na organização para os que dele precisam e incorporá-lo a produtos, 

serviços e sistemas, bem como a protegê-lo contra o uso indevido". Assim, a gestão do 

conhecimento ganhou força nos últimos anos devido à ampliação do valor do conhecimento 

como vantagem competitiva para as empresas (LACOMBE e HEILBORN, 2008). 

 Desse modo, para Jorge e Sutton (2016), construir novos conhecimentos 

organizacionais passou a ser fundamental no contexto das organizações e esse fato ocorre 

devido à compreensão de que a construção do conhecimento atribui às organizações 

vantagens competitivas. Assim, é necessário que as empresas desenvolvam atividades 

relacionadas à constituição e uso de conhecimentos e a adaptação de atividades existentes a 

fim de que se tornem capazes de construir ou apoiar a construção de novos conhecimentos 

organizacionais (JORGE e SUTTON, 2016). 

 Nesse contexto inserem-se as observações de Takeuchi e Nonaka (2008, p. 19), os 

quais afirmam que: 

 

A passagem para a Sociedade do Conhecimento elevou o parado o, de algo a ser 

eliminado e evitado, para algo a ser aceito e cultivado.  s contradições, as 

inconsist ncias, os dilemas, as dualidades, as polaridades, as dicotomias e as 

oposições não são alheios ao conhecimento, pois o conhecimento em si é formado 

por dois componentes dicot micos e aparentemente opostos – isto é, o conhecimento 

e pl cito e o conhecimento t cito. 

  

 Em relação ao conhecimento explícito, Nonaka e Takeuchi (1997) o definem como 

aquele de fácil compartilhamento e distribuição, podendo ser apresentado sob a forma de 

dados, fórmulas, codificações, armazenado em bancos de dados ou processados por 

computadores. Já o conhecimento tácito, que é de difícil processamento e transmissão, 

encontra-se completamente sedimentado nas atitudes e experiências da pessoa na organização, 

além de considerar suas emoções, valores ou ideais (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 
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 Carbone et al. (2009) explicam que a teoria de criação do conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi é uma das principais abordagens reconhecidas na área de gestão do conhecimento,  

a qual fundamenta-se em duas dimensões: a epistemológica, que utiliza-se da distinção entre 

conhecimento tácito e explícito no sentido de que devem ser integrados por meio de 

simbolismos e analogias; e, a ontológica, que entende o conhecimento como uma criação 

individual expandindo-se pela organização em processos de interação sistêmica entre os 

indivíduos,  através de uma espiral do conhecimento. 

 Nessa abordagem, a criação do conhecimento ocorre com a influência mútua das duas 

perspectivas, mediante conexão dos conhecimentos tácito e explícito. Com isso, a teoria de 

Nonaka e Takeuchi apresenta quatro processos para transformação do conhecimento, a saber: 

I - Socialização, de tácito para tácito, que é a compartilhamento do conhecimento tácito 

através da experiência; II - Externalização, de tácito para explícito, que compreende 

conversão do conhecimento tácito em formas explícitas utilizando-se de padrões, simbolismos 

ou metáforas; III - Combinação, de explícito para explícito, o qual trata da sistematização dos 

vários tipos de conhecimento explícito; e, IV - Internalização, de explícito para tácito, que 

envolve o uso do conhecimento padronizado nos processos de trabalho incorporando-o, 

assim, também como conhecimento tácito (CARBONE et al., 2009).   

 Desse modo, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 82) explicam que a criação do 

conhecimento organizacional "é um processo em espiral, que começa no nível individual e vai 

subindo, ampliando comunidades de interação que cruzam fronteiras entre seções, 

departamentos, divisões e organizações". 

 Na compreensão de Schlesinger et al. (2008), Davenport e Prusak definem que as 

organizações devem focar no conhecimento, ao invés de dados ou informações, e a gestão do 

conhecimento deve ter como objetivos: I - a criação de repositórios de conhecimento 

compostos tanto por conhecimento externo, como métodos de inteligência competitiva, 

quanto por conhecimento interno estruturado e informal; II- aperfeiçoar o acesso ao 

conhecimento identificando os especialistas, estabelecendo redes de contato e conectando os 

diferentes grupos na organização; III - o desenvolvimento de ambiente e cultura 

organizacionais que instiguem a criação, o uso e o compartilhamento do conhecimento; IV - 

entender e gerir o conhecimento como um ativo mensurável por meio de auditorias internas 

captando o capital intelectual disperso na empresa.  

 Assim, "para que a gestão do conhecimento possa prosperar, as organizações precisam 

criar um conjunto de funções e qualificações para desempenhar o trabalho de apreender, 

distribuir e usar o conhecimento" (DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 129). 
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2.1.1 Gestão do conhecimento e a administração pública 

 

Administração p blica, num sentido amplo, é um sistema comple o, composto de 

instituições e  rgãos do Estado, normas, recursos humanos, infraestrutura, 

tecnologia, cultura, entre outras, encarregado de e ercer de forma adequada a 

autoridade pol tica e as suas demais funções constitucionais, visando o bem comum 

(MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 7). 

 

 Moraes (2011) destaca que a atual Constituição Federal do Brasil inovou, comparada 

às anteriores, pois trouxe um capítulo dedicado exclusivamente para a organização da 

administração pública. Tal capítulo trata-se do Título III, o qual apresenta de forma detalhada 

a administração pública sob o aspecto da estrutura governamental e enquanto função. Além 

disso, mediante expressa disposição em seu art. 37, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

determina que "administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". 

 Além de sua caracterização Constitucional, a administração pública pode ser definida 

"objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a 

consecução dos interesses coletivos" (MORAES, 2011, p. 340). 

 Quanto à ciência da Administração, a Administração Pública é a área da 

Administração relacionada às administrações direta e indireta dos níveis de Governo Federal, 

Estadual e Municipal (PALUDO, 2012). Desse modo, Paludo (2012) afirma que a 

Administração envolve a estrutura, os recursos, os órgãos, os agentes, os serviços e as 

atividades que estão disponíveis aos governos a fim de realizar os objetivos políticos e a 

promoção do bem comum da sociedade. 

 O princípio da eficiência, mais novo princípio constitucional a incidir sobre a atuação 

da Administração Pública é definido como o que atribui à Administração Pública, tanto direta 

quanto indireta, e a seus agentes a exigência de perseguir o bem comum, através do “exercício 

de suas de competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 

burocracia e sempre em busca da qualidade" (MORAES, 2011, p. 347). 

 Nesse contexto, insere-se a figura do administrador, que é "o profissional (agente 

público) que atua nas organizações e exerce as funções de planejar, organizar, dirigir, 

coordenar e controlar" (PALUDO, 2012, p. 20). Dessa forma, de acordo com Moraes (2011), 

o administrador público necessita ser eficiente, produzindo o efeito desejado, com bom 

resultado, desempenhando suas funções baseado na ideia de igualdade de todos frente a lei, 

sendo objetivo e imparcial. 
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 Gomes e Martins (2013) corroboram o exposto, no sentido de que o desafio atual é a 

melhoria da gestão pública e o resultado que se procura é a mudança das práticas gerenciais e 

a transformação da gestão pública para aumentar o bem-estar e o desenvolvimento para a 

sociedade e os atores econômicos. Nesse sentido, as organizações públicas, como prestadoras 

de serviços, estão voltadas para a promoção do autoconhecimento dos colaboradores e ao 

conhecimento da instituição, tornando-se necessário o rompimento de paradigmas e a 

implementação de um estilo mutável, inovador e adaptável (SOUZA, 2014). 

 Transformações de ordens econômicas e sociais têm afetado todos os setores da 

sociedade, inclusive a administração pública, que necessita adaptar-se nessa nova realidade. 

Tal cenário demanda um novo perfil de serviço público, preocupado com a satisfação de seus 

usuários e a procura por resultados eficazes (SCHLESINGER et al., 2008).  

 Desse modo, em uma nova perspectiva, "a Gestão do Conhecimento surge neste 

contexto como um método para mobilizar o conhecimento com a finalidade de alcançar os 

objetivos estratégicos da organização e melhorar seu desempenho" (BATISTA, 2012, p. 39). 

Considerando uma integração entre o conhecimento e a administração pública, Schlesinger et 

al. (2008, p. 40) afirmam que sob este aspecto "inserem-se práticas distintas e interligadas 

dentro de um modelo de gestão, cujo objetivo é melhorar o desempenho organizacional, por 

meio da retenção, disseminação, compartilhamento e criação de novos conhecimentos". 

 Nesse contexto, Batista (2012, p. 49) explica que: 

 

A contribuição da GC como disciplina, ou ramo do conhecimento, para a 

administração pública é aumentar a capacidade de conhecimento dos trabalhadores, 

isto é, dos servidores e gestores públicos, das equipes de trabalho e de toda a 

organização pública – de maneira coletiva, sistemática e integrada – de criar, 

compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar os resultados (...)." 

 

 Conforme o entendimento de Paludo (2012), a Canada School of Public Service 

afirma que a gestão do conhecimento compreende saber o que uma organização sabe, capturar 

conhecimentos tácitos e móveis para construir uma memória organizacional, facilitar o acesso 

a informações e conhecimentos, desenvolver um intercâmbio de ideias entre os indivíduos que 

possuem conhecimentos, além de vincular conhecimentos aos processos críticos da 

organização, de modo que se permita demonstrar o valor do conhecimento para a organização 

e melhorar o desempenho organizacional. 

 Neste sentido, considerando suas pesquisas e resultados obtidos, Batista (2012, p. 49) 

adotou uma definição própria para o tema afirmando que Gestão do Conhecimento na 

administração pública é: 
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Um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar 

a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir para a 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e 

para o desenvolvimento brasileiro. 

  

 Desse modo, entendendo ser necessária a construção de um modelo genérico, holístico 

e específico de Gestão do Conhecimento apropriado à administração pública, Batista (2012) 

propôs um modelo híbrido - ou seja, descritivo, apresentando os elementos fundamentais da 

Gestão do Conhecimento; e prescritivo, orientando como aplicar a Gestão do Conhecimento - 

construído para a administração pública brasileira. 

 Um caso de uso do Modelo de Batista (2012) foi na pesquisa da dissertação de Nonato 

(2013), realizada no Ministério da Educação e Cultura, com o objetivo de avaliar a 

importância dada aos critérios “Pessoas” e “Tecnologia”, dentre os 7 (sete) fatores cr ticos 

recomendados para avaliação da gestão do conhecimento, por meio do método de Grupo 

Focal e com uma amostra maior de servidores. Dentre os resultados alcançados, verificou-se 

que a instituição pesquisada considera pouco relevante os critérios de “Pessoas” e 

“Tecnologia” na Gestão do Conhecimento do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

 Ainda, para Nonato (2013, p.95), as principais dificuldades encontradas para os dois 

critérios na GC foram “a aus ncia de cultura institucional para o conhecimento e a 

aprendizagem organizacional” e a “falta de planejamento”, apresentando muitas ocorr ncias 

para esses fatores. Contudo, há um grupo interno de pessoas (gestores e colaboradores) 

interessado em utilizar a Gestão do Conhecimento em todas as áreas, sendo necessário que a 

instituição foque também na cultura, modificando as suas atitudes, tendo em vista que o MEC 

não atua na cultura organizacional com foco na GC (NONATO, 2013). 

 

2.2 MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DE ANGELONI 

 

 O modelo teórico de organização do conhecimento proposto por Angeloni (2008) 

considera, sob uma perspectiva holística, três dimensões fundamentais para a constituição de 

uma organização do conhecimento. A fim de organizar criticamente a composição de 

organizações do conhecimento, conforme demonstrado na Figura 2, o modelo propõe a 

composição a partir de três dimensões interagentes e interdependentes, quais sejam, 

infraestrutura organizacional, pessoas e tecnologia, de modo que a integração entre elas seja 

essencialmente completa e fundamental para a existência de cada uma em particular 

(ANGELONI, 2008). 
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Figura 2 – Modelo de Organizações de Conhecimento. 

 

 
  

Fonte: ANGELONI (2008, p. 7). 

 

 A dimensão Infraestrutura Organizacional é "a que contém os elementos 

responsáveis pela existência e manutenção da totalidade e da continuidade da organização" 

(ANGELONI, 2008, p. 17). Essa dimensão contempla as diversas variáveis que estão 

presentes no ambiente organizacional, quais sejam, visão holística, estilo gerencial, estrutura e 

cultura organizacional,  conforme Figura 3, de modo que a gestão adequada desses elementos 

deve favorecer a implementação e manutenção de um ambiente favorável à gestão do 

conhecimento (ANGELONI, 2008). 

 Desse modo, impactam no modelo a visão holística, que orienta a empresa para uma 

visão mais ampla do todo organizacional; a cultura organizacional, através da busca pelo 

efetivo engajamento de todos os colaboradores; o estilo gerencial, que deve romper com 

antigos métodos e utilizar-se de uma gestão participativa; e, a estrutura organizacional, que 

deve estar disposta de maneira flexível. 

 Em relação às mudanças culturais, Richter (2008, p. 69) ensina que: 

 

As mudanças culturais podem acontecer de duas maneiras: revolucionariamente, 

incorporando esquemas interpretativos antagônicos aos anteriores, gerando uma 

reestruturação completa do agir organizacional, e gradualmente, quando são 

incorporados valores que complementam os já existentes, transformando-os. 
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Figura 3 – Variáveis da dimensão Infraestrutura Organizacional. 

 

 
 

Fonte: ANGELONI (2008, p. 8). 

   

 Quanto à dimensão Pessoas, refere-se às especificidades pessoais relativas ao 

conhecimento e "à integração dos vários níveis de conhecimento e de expressão, à ação 

coordenada de todos os indivíduos e ao desenvolvimento de suas habilidades" (ANGELONI, 

2008, p. 9). Desse modo, o modelo considera as pessoas como efetivas criadoras de 

conhecimento e agentes de transformação organizacional, sendo que cabe à organização 

proporcionar as condições que possibilitem o desenvolvimento de atividades inovadoras 

(ANGELONI, 2008). 

  

Figura 4 – Variáveis da dimensão Pessoas. 

 

 
 

Fonte: ANGELONI (2008, p. 9). 
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 Segundo Angeloni (2008), conforme apresentado na Figura 4, a dimensão Pessoas é 

constituída pelas variáveis aprendizagem, que remete à capacidade de agregar novos 

conhecimentos; modelos mentais, que referem-se ao modo como os colaboradores 

compreendem e explicam a realidade; intuição; compartilhamento; e, criatividade e inovação. 

 Por último, é proposta a dimensão Tecnologia, a qual, de acordo com Angeloni (2008, 

p. 243), "é definida como os recursos de hardware e software que apoiam a tomada de 

decisão e o gerenciamento de informações e conhecimentos, considerando os indivíduos que 

participam ativamente desses processos".  

 Nesse contexto,  a tecnologia  deve ser concebida através da implementação integrada 

e sistêmica à organização, sendo que as tecnologias de informação possuem papel essencial 

no suporte aos processos de compartilhamento, armazenamento e gestão do conhecimento 

organizacional (ANGELONI, 2008). 

 Desse modo, conforme demonstrado na Figura 5, o modelo proposto considerou na 

dimensão Tecnologia as seguintes variáveis: portais, redes de computadores (internet, intranet 

e extranet), business intelligence,  Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e 

workflow (ANGELONI, 2008). 

 

Figura 5 – Variáveis da dimensão Tecnologia. 

 

 
 

Fonte: ANGELONI (2008, p. 11). 
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2.3 MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DE PROBST, RAUB E ROMHARDT 

  

 De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002), o conhecimento compreende um 

contexto composto pela cognição e habilidades que os colaboradores da empresa utilizam 

para solucionar as adversidades. Desse modo, toda organização necessita da alta qualificação 

dos seus especialistas e das competências organizacionais coletivas para resolver seus 

problemas, sendo que o conhecimento coletivo representa mais do que a simples soma dos 

conhecimentos individuais.  

 Para nortear o desenvolvimento e oferecer maior detalhamento aos ativos do 

conhecimento de uma organização, os autores definem o conhecimento como: 

 

(...) o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam 

para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras do dia-a-

dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em dados e 

informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a pessoas. Ele é construído 

por indivíduos e representa suas crenças sobre relacionamentos causais (PROBST, 

RAUB E ROMHARDT, 2002, p. 29). 

 

 Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam que a base de conhecimento de uma 

organização, representada pelos recursos individuais e coletivos de conhecimento utilizados 

nos seus procedimentos, está em constante mutação sendo resultado da aprendizagem 

organizacional. Neste sentido, ensinam que: 

 

A aprendizagem organizacional consiste em mudanças na base do conhecimento da 

organização, na criação de estruturas coletivas de referência e no crescimento da 

competência da organização para agir e resolver problemas (PROBST, RAUB E 

ROMHARDT, 2002, p. 30). 

 

 Avaliando as experiências com empresas em mapeamento de processos essenciais de 

gestão do conhecimento, Probst, Raub e Romhardt (2002) propuseram a análise e estruturação 

da gestão do conhecimento a partir de elementos construtivos que de forma integrada 

funcionam como guia para as ações de organizar os ativos de conhecimento. 

 De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002), o seu conceito de gestão do 

conhecimento possui compatibilidade com outros planos já existentes na organização, tendo 

em vista que os elementos construtivos do modelo podem ser aplicados como diretriz para 

ações nas mais diversas áreas organizacionais. Ainda, afirmam que a gestão do conhecimento 

é aplicável tanto para indivíduos e grupos, quanto para a estrutura organizacional. 
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 Foram definidos oito elementos construtivos da gestão do conhecimento, sendo que 

são seis processos essenciais de gestão de conhecimento (Identificação, Aquisição, 

Desenvolvimento, Partilha/distribuição, Utilização, Retenção) e com a agregação dos outros 

dois (Avaliação e Metas do Conhecimento) é constituído um sistema de gestão para os 

administradores do conhecimento (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). Esses oito 

elementos construtivos tratam o conhecimento como princípio estrutural, no centro de todas 

as atividades e de suas inter-relações lógicas, conforme demonstrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Os Elementos Construtivos do Conhecimento. 

 

 
 

Fonte: PROBST, RAUB e ROMHARDT (2002, p. 36). 

 

Neste sentido, o modelo de Gestão do Conhecimento de Probst, Raub e Romhardt 

(2002) pode ser apresentado a partir de seus elementos construtivos propostos, os quais são 

descritos a seguir. 

Primeiramente, as Metas do Conhecimento devem ser concebidas nos níveis 

normativos (instituem as premissas de uma cultura de inovação na organização e definem a 

importância do conhecimento), estratégicos (estabelecem a abrangência das competências 

futuras para a empresa) e operacionais (definem os planos a implementar a partir dos 

preceitos normativos e estratégicos). As metas do conhecimento devem ser utilizadas para 

garantir que a aprendizagem organizacional possua uma orientação definida a fim de que seja 
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possível mensurá-la ao final do processo, bem como representam uma ferramenta prática de 

planejamento contribuindo para uma tradução dos objetivos organizacionais sob a perspectiva 

do conhecimento (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). Segundo os autores, as metas de 

conhecimento: 

 

(...) direcionam a gestão do mesmo. Elas estabelecem as habilidades que devem ser 

desenvolvidas e em que níveis. As metas normativas pretendem criar uma cultura 

empresarial ciente do conhecimento na qual as habilidades dos indivíduos são 

partilhadas e desenvolvidas. Isso prepara a organização para uma gestão eficaz do 

conhecimento. As metas estratégicas definem o conhecimento essencial da 

organização e especificam as habilidades de que ele necessitará no futuro. As metas 

operacionais estão preocupadas com a implementação da gestão do conhecimento; 

elas convertem as metas normativas e estratégicas em objetivos concretos. Isso deve 

evitar que a gestão do conhecimento se esgote nos níveis de staff ou estratégico e 

também deve impedir uma situação em que o conhecimento seja sacrificado pelas 

operações da empresa (PROBST, RAUB E ROMHARDT, 2002, p. 36). 

  

 Em relação à Identificação do Conhecimento, Probst, Raub e Romhardt (2002) 

verificam que inúmeras organizações não sabem definir objetivamente e de forma 

transparente suas habilidades, informações e dados internos e externos, o que prejudica a 

eficiência empresarial, gera tomadas de decisões sem todos os elementos necessários e 

proporciona que setores diferentes tratem do mesmo assunto sem conhecimento da 

duplicidade de atuação.  

 Reestruturações, constantes trocas de funcionários, descentralizações e mudanças de 

gestão dificultam a troca de informações. O acesso dos colaboradores aos conhecimentos que 

necessitam precisam ser garantidos por uma eficaz gestão do conhecimento, sendo que 

transparência interna e externa ajusta a rede que irá proporcionar a localização de informações 

e, inclusive, de especialistas de forma eficiente (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 Para uma correta identificação do conhecimento as organizações devem designar 

pessoas ou setores para a atividade de gerir e estimular a transparência, além de apoiar os 

colaboradores através de uma infraestrutura que possibilite um qualificado desempenho na 

utilização do fluxo de informações existentes.  

 Desse modo, conforme demonstrado na Figura 7, por meio da transparência do 

conhecimento proporciona-se a identificação de lacunas existentes, as quais a organização 

deverá buscar supri-las a partir de desenvolvimento interno ou por aquisição de conhecimento 

externamente (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 
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Figura 7 – Tipos de lacunas de conhecimento. 

 

 
 

Fonte: PROBST, RAUB e ROMHARDT (2002, p. 87). 

 

 Melhorias nos processos de aprendizado organizacional e nível de transparência 

adequado são essenciais para que a disseminação do conhecimento ocorra de maneira 

eficiente, sejam preenchidas as lacunas de conhecimento e habilidades e, assim, a organização 

tenha ganhos de produtividade e qualidade (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

Existem diversos métodos e instrumentos que podem ser utilizados para facilitar a 

identificação do conhecimento necessário para o desenvolvimento das atividades da 

instituição, tais como Benchmarking interno para identificação das melhores práticas e 

externo para compreender o ambiente de conhecimento; Mapeamento de processos essenciais, 

o que permite a manutenção do conhecimento, métodos, procedimentos, responsabilidades e 

tarefas necessários para a adequada execução do processo; Listas de especialistas e Páginas 

amarelas, que possibilitam localizar de forma eficiente os experts em determinada área e 

habilidades dos funcionários; Mapas de conhecimento, que são representações gráficas de 

ativos, fontes e estruturas de conhecimento, aplicações e especialistas do conhecimento, de 

modo a permitir uma maior transparência e facilitar a identificação das fontes de 

conhecimento pelos funcionários; Topografias do conhecimento, que demonstram o nível de 

habilidades e conhecimentos dominados pelas pessoas, o que facilita identificar quem na 

organização compreende determinado assunto; Mapas de ativos de conhecimento, que 

auxiliam na identificação de onde e como estão preservados ativos de conhecimentos 

específicos, se em laboratórios, mídias, manuais ou na memória de um especialista 

aposentado; Relatos de experiências, os quais permitem o acesso e a preservação das 
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experiências adquiridas em projetos anteriores; Matrizes de conhecimento, que organizam 

características diferentes de um conhecimento em duas dimensões; e, Utilização de portais e 

intranet para viabilizar o acesso e identificação eficiente dos conhecimentos disponíveis 

(PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 Quanto ao elemento construtivo Aquisição do Conhecimento, Probst, Raub e 

Romhardt (2002) ensinam que uma significativa parcela do conhecimento das organizações 

provém de fontes externas, sendo que aqueles conhecimentos que não são desenvolvidos pela 

empresa podem ser adquiridos através de recrutamento de especialistas, contratação de 

consultores e, até mesmo, compra de outras empresas e produtos de conhecimento.  

 Outras fontes também devem ser exploradas para aquisição de conhecimento como as 

relações com clientes, concorrentes, fornecedores e parceiros em projetos (PROBST, RAUB e 

ROMHARDT, 2002). O estabelecimento de Ligações de conhecimento permite a aquisição de 

conhecimento e aprendizado mútuo na relação entre as empresas, bem como é possível 

adquirir conhecimento externo através da gestão dos stakeholders, visto que "o potencial de 

conhecimento e os ativos de conhecimentos desses grupos têm grande importância para a 

empresa" (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002, p. 100). 

 Entretanto, a tentativa de incorporar conhecimento externo à empresa pode gerar 

resistência dos funcionários, tendo em vista que especialistas contratados podem acabar sendo 

evitados e relatórios de consultorias podem ser simplesmente ignorados, o que reforça o 

entendimento que o conhecimento buscado deve possuir a maior compatibilidade possível 

com o existente na organização (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 De outro modo, há de ser considerado que a aquisição externa de conhecimento possui 

limites, uma vez que as mesmas opções existentes para a organização também estão 

disponíveis para os seus concorrentes. Assim, para as empresas "ainda é importante ser capaz 

de desenvolver conhecimento a partir dos recursos próprios e por que esse é quase sempre o 

fator decisivo no competitivo ambiente de conhecimento" (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 

2002, p. 106). 

 Relativamente ao Desenvolvimento do Conhecimento, trata-se de um elemento 

construtivo que agrega conteúdo aos processos anteriores desenvolvidos na aquisição do 

conhecimento. "O desenvolvimento do conhecimento inclui todos os esforços administrativos 

nos quais a organização se empenha conscientemente para adquirir as competências que não 

tem, ou criar competências que ainda não existem dentro ou fora da empresa" (PROBST, 

RAUB e ROMHARDT, 2002, p. 109). 
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 Nesse sentido, o desenvolvimento possui perspectiva estratégica quando a organização 

o faz para controlar a retenção de competências essenciais. As principais ações deste elemento 

são voltadas para produção de novas habilidades e produtos, idéias inovadoras e 

procedimentos mais eficientes, tendo em vista que o desenvolvimento acontece em todas as 

áreas importantes da organização e não fica limitado aos departamentos formais de pesquisa e 

desenvolvimento (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002).  

 De acordo com Probst, Raub e Romhardt (2002), também é extremamente importante 

tornar explícito, acessível aos colaboradores, o conhecimento tácito crítico mantido pelos 

especialistas, uma vez que são informações vitais para a organização. Contudo, a empresa 

precisa estar ciente de que esses procedimentos envolvem altos custos e que nem todo 

conhecimento é passível de ser tornado explícito (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002).  

 Além disso, o conhecimento desenvolvido por equipes de trabalho, onde há a 

aplicação de vários funcionários, representa as principais competências de uma organização, 

sendo que é essencial ao desenvolvimento do conhecimento coletivo a existência de interação, 

comunicação, transparência e integração (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002).  

  

Figura 8 – Lições aprendidas em projetos. 

 

 
 

Fonte: PROBST, RAUB e ROMHARDT (2002, p. 129). 

 

 Nessa perspectiva, variadas metodologias são utilizadas para desenvolvimento do 

conhecimento coletivo como, por exemplo, as Lições aprendidas, que representam a 

disponibilização para toda a organização das experiências em projetos que podem ser úteis 

para equipes futuras, conforme Figura 8; os Think-tanks, que são grupos de especialistas nos 
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quais a empresa concentra sua inteligência e são responsáveis por desenvolver conhecimentos 

e habilidades fundamentais; as Arenas de aprendizagem, as quais possuem finalidades 

específicas de aprendizado;  e, as Técnicas de cenário, utilizadas para que equipes 

interdisciplinares realizem a projeção de situações futuras através de comunicação e de 

processos desenvolvidos em diversas etapas (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 O elemento construtivo Compartilhamento e Distribuição do Conhecimento, 

conforme ensinam Probst, Raub e Romhardt (2002), compreende a disseminação do 

conhecimento para utilização em toda a organização, pois esta prática aumenta a eficiência e a 

competitividade gerando efeitos positivos em aspectos fundamentais de uma empresa como 

tempo e qualidade. Trata-se da gestão do conhecimento já existente na organização, captando-

o nos níveis individuais, através de informações, experiências, e disseminando-o para equipes 

ou toda a organização. 

 Nesse contexto, uma maneira de alcançar níveis maiores de eficiência é por meio da 

disseminação das melhores práticas para toda a instituição, mas fatores motivacionais, tipos 

de conhecimento a ser compartilhado e capacidade de compreensão daqueles que receberão as 

informações sobre melhores práticas podem ser obstáculos e prejudicar o sucesso da 

iniciativa. Outras barreiras que podem ser encontradas para o compartilhamento de 

conhecimento são as barreiras humanas, quando as pessoas consideram o seu conhecimento 

como fonte de poder e, dessa forma, não possuem interesse em compartilhá-lo; econômicas, 

pois não é viável distribuir todo o conhecimento por toda a organização; e, de 

confidencialidade, uma vez que por diversas razões, inclusive de competitividade, muitos 

ativos de conhecimento devem ser mantidos em sigilo (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 

2002). 

 Para alcançar o sucesso na distribuição e compartilhamento do conhecimento deve-se 

compreender que nem todos da organização devem saber tudo sobre os conhecimentos 

existentes, tendo em vista que o objetivo principal deve ser disponibilizar conhecimentos 

específicos para que equipes e indivíduos tenham condições de desenvolver suas atividades 

(PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002).  

 Além disso, devem ser adotadas medidas que facilitem a troca de conhecimentos entre 

os colaboradores e áreas da organização como, por exemplo, reprodução do conhecimento, no 

caso de distribuição controlada, rápida e duradoura de ativos de conhecimento para um maior 

número de funcionários como a utilização de um novo sistema ou cursos específicos; criação 

de estruturas específicas como redes de conhecimento, que servem tanto para estimular o 

compartilhamento como para proteção dos conhecimentos organizacionais; e, distribuição 
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simultânea de conhecimento entre as áreas de uma empresa, de modo que ao utilizá-lo será 

possível aos colaboradores desenvolver novos conhecimentos que, dessa forma, também serão 

distribuídos renovando o ciclo de trocas (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 Em relação à Utilização do Conhecimento, Probst, Raub e Romhardt (2002) 

explicam que não basta que sejam executados com sucesso os processos de aquisição, 

desenvolvimento e acumulação de conhecimentos, pois é a efetiva utilização das habilidades e 

ativos de conhecimento organizacionais que proporcionarão ganhos significativos de 

qualidade, produtividade e eficiência. 

 Esse elemento construtivo contempla um dos principais objetivos da gestão do 

conhecimento e o ambiente de trabalho deve ser modelado para incentivar a prática de 

aplicação e consulta de ativos intelectuais da organização. Entretanto, diversas barreiras 

podem impedir o uso do conhecimento novo disponibilizado, tais como a cegueira 

organizacional, quando as tarefas se tornam tão rotineiras que os colaboradores relutam em 

agregar novas práticas; fatores culturais, que impedem um colaborador de utilizar novos 

conhecimentos por receio de mostrar-se vulnerável em sua equipe ao admitir a existência de 

uma lacuna; e, falta de liderança, pois os colaboradores necessitam ser estimulados a utilizar 

novos conhecimentos e a cultivar hábitos críticos sobre os processos já existentes, de modo 

que questionamentos possibilitem a utilização de novos conhecimentos, os quais irão gerar 

benefícios para toda a organização (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 Já sobre a importância da Retenção do Conhecimento, enquanto elemento 

construtivo do modelo, deve-se ao fato de que "partes da memória de uma organização podem 

ser perdidas, temporária ou permanentemente, como consequência de reengenharia, 

terceirização ou de políticas de gestão enxuta (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002, p. 

175).  Quando há exclusão de colaboradores da empresa, seja por demissões, aposentadorias, 

falecimentos ou trocas de setor, uma parcela do conhecimento organizacional é perdida, de 

modo que a preservação do conhecimento é uma etapa essencial da gestão do conhecimento. 

Dessa forma, ressalta-se a importância da memória organizacional, tratada como ponto de 

partida para novos aprendizados, sem a qual não é possível evoluir no âmbito da 

aprendizagem (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 

 Nesse sentido, as instituições devem estar preparadas para evitar fenômenos como o 

esquecimento organizacional, que é um processo natural, mas que representa um risco 

significativo aos ativos de conhecimento da organização e podem reduzir severamente a 

memória coletiva, conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9 – Formas de esquecimento organizacional. 

 

 
 

Fonte: PROBST, RAUB e ROMHARDT (2002, p. 192). 

 

 Desse modo, a organização deve estruturar minuciosamente o sistema de gestão para 

preservar os valiosos conhecimentos de que dispõe, uma vez que somente o uso adequado dos 

possíveis métodos de armazenagem irá proporcionar uma eficiente retenção do conhecimento 

(PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). Conforme demonstrado na Figura 10, existem três 

processos básicos de gestão do conhecimento que a organização deve dominar para preservar 

seus conhecimentos, são eles:  

a) Selecionar – fase em que são escolhidos, entre tantos eventos, pessoas e processos 

existentes na empresa, quais são os conhecimentos que necessitam ser retidos para que não 

ocorra a perda de ativos valiosos. Essa seleção busca preservar conhecimentos que serão úteis 

para outros funcionários no futuro, o que irá possibilitar a construção e disponibilização de 

mapas de conhecimento, lições aprendidas e sistemas de gerenciamento de documentos. 

b) Armazenar – consiste em dotar a organização de capacidade de armazenar de forma 

adequada o conhecimento útil que foi selecionado previamente. O armazenamento pode ser 

realizado em funcionários individuais, com treinamento de sucessores; em grupos, 
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possibilitando a ocorrência dos efeitos positivos da memória coletiva; e, em sistemas 

eletrônicos, por meio de computadores. bancos de dados e sistemas. 

c) Atualizar – a atualização sistemática dos conhecimentos é necessária para garantir que a 

organização não passe a operar e tomar decisões com base em conhecimentos desatualizados. 

 

Figura 10 – Principais processos de preservação do conhecimento. 

 

 
 

Fonte: PROBST, RAUB e ROMHARDT (2002, p. 178) 

 

 Por fim, quanto ao elemento construtivo Avaliação do Conhecimento, de acordo com 

Probst, Raub e Romhardt (2002), representa o momento em que a organização deve mensurar 

o quanto a gestão do conhecimento está sendo ou não eficiente, se está conseguindo atingir os 

objetivos de conhecimento formulados, se as metas de conhecimento foram estabelecidas 

adequadamente e se as ações propostas estão sendo executadas com efetividade. 

 Nesse cenário, a avaliação do conhecimento é fundamental, pois realizar a gestão do 

conhecimento demanda recursos e sua eficácia deve ficar comprovada ou, caso necessário, 

efetuar as correções necessárias (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). O estabelecimento 

de medidas unicamente quantitativas pode não refletir uma correta avaliação do conhecimento 

organizacional, sendo que uma das melhores maneiras de avaliá-lo é por comparação com as 

metas de conhecimento normativas, estratégicas e operacionais estabelecidas previamente no 

modelo proposto (PROBST, RAUB e ROMHARDT, 2002). 
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2.4 MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA BRASILEIRA 

  

 Batista (2012) concebeu um modelo de Gestão do Conhecimento, apresentado na 

Figura 11, idealizado para aplicação específica no âmbito da administração pública brasileira 

e adequado às suas particularidades, uma vez que, na visão do autor, aqueles modelos 

voltados para o setor privado não contemplam as necessidades do setor público. 

 

Figura 11 – Modelo de Gestão do Conhecimento. 

 

 
 

Fonte: BATISTA (2012, p. 90). 

 

 O Modelo de Gestão do Conhecimento para a administração pública apresentado por 

Batista (2012) compreende seis componentes, os quais são descritos a seguir: 

 I – Direcionadores estratégicos: visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e 

metas, os quais funcionam como direcionadores que alinham a missão, visão e estratégia da 

Gestão do Conhecimento. O alinhamento dos direcionadores estratégicos com a Gestão do 

Conhecimento é etapa fundamental para que os objetivos definidos sejam atingidos pela 

organização pública. 

 II – Viabilizadores da Gestão do Conhecimento, os quais são representados no 

Modelo de Batista (2012) pelos seguintes fatores:  
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a) Liderança, desenvolvida pela alta administração, que deve cumprir um papel 

fundamental para que a implementação da Gestão do Conhecimento seja 

realizada com sucesso. São responsabilidades da liderança a apresentação e 

reforço da visão e das estratégias de Gestão do Conhecimento; a definição das 

estruturas organizacionais para viabilizar a Gestão do Conhecimento, tais 

como, criação de equipes de GC, comunidades de prática, nomeação de um 

gestor chefe da gestão da informação e do conhecimento, criação de um setor 

de coordenação da gestão da informação e do conhecimento, entre outras; a 

alocação de recursos; a definição de políticas de proteção do conhecimento e 

sistemas de reconhecimento e recompensa em relação ao incremento de 

resultados e melhores desempenhos da organização com a GC. 

b) Tecnologia, que disponibiliza plataformas e sistemas informatizados 

viabilizando a captura, retenção, difusão e compartilhamento de conhecimentos 

e experiências entre setores e/ou trabalhadores. A infraestrutura de Tecnologia 

de Informação da organização disponibiliza instrumentos e técnicas que 

auxiliam a criação, o armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do 

conhecimento. O conhecimento explícito pode ser gerido através da aplicação 

de ferramentas, quais sejam, mecanismos de buscas, repositórios de 

conhecimentos, portais corporativos, intranets e extranets. Quanto ao 

conhecimento tácito, a tecnologia atua como um facilitador para a troca de 

conhecimentos tanto presencial quanto virtualmente, pois melhora a 

comunicação e o compartilhamento nos níveis formal e informal entre os 

interessados. Todos os colaboradores da organização podem, através dos 

recursos tecnológicos disponibilizados, ter acesso a informações e interagir em 

comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores práticas. Entre as 

ferramentas da área de Tecnologia da Informação que auxiliam a gestão do 

conhecimento pode-se descrever os Repositórios de Conhecimento, que 

possibilitam o armazenamento, preservação, gestão e disseminação da 

produção organizacional; Sistemas de Workflow, que atuam no controle de 

qualidade da informação e celeridade de procedimentos através da automação 

digital na tramitação e fluxo de documentos e processos; Gestão de Conteúdo, 

representada pela sistemática pesquisa dos conteúdos existentes em bases de 

dados, árvores de conhecimentos, redes de colaboradores, entre outros, de 

modo que desenvolvem a seleção, captura, classificação, indexação, registro e 
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depuração de informações e conhecimentos; Gestão Eletrônica de Documentos 

(GED), que envolve a utilização de sistemas informatizados para o controle de 

criação, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e 

descarte de documentos; e, Data Warehouse e Data mining, que são 

ferramentas de Tecnologia de Informação utilizadas para hierarquização, 

busca, associação, classificação e manipulação de grandes bases de dados e 

informações. 

c) Pessoas, as quais desenvolvem papel principal nos processos de gestão do 

conhecimento com as habilidades de identificar, criar, armazenar e aplicar 

conhecimento. As organizações públicas devem buscar o engajamento dos 

servidores nas práticas de gestão do conhecimento por meio de programas de 

capacitação, educação e desenvolvimento, de modo que haja a participação e 

colaboração para a efetivação de práticas de gestão do conhecimento 

relacionadas à gestão de pessoas, tais como, Fóruns de Discussão (ambientes 

de discussão, compartilhamento de conhecimentos, ideias e experiências que 

proporcionam melhorias nos processos e desenvolvimento de competências); 

Comunidades de Prática (grupos informais e interdisciplinares com objetivo de 

permuta de melhores práticas, lições aprendidas, bem como acesso a 

especialistas internos e externos à organização); Educação Corporativa 

(programas de educação e capacitação continuada dos colaboradores a fim de 

que os conhecimentos da organização sejam distribuídos de maneira 

homogênea em toda a instituição); Narrativas (técnica de exposição de temas 

complexos e lições aprendidas no âmbito  da organização); Mentoring e 

coaching (O Mentor é um expert em determinado assunto que participa das 

atividades de um indivíduo ou grupo observando, analisando desempenhos, 

fornecendo feedback com o objetivo de modelar as competências. Já o coach 

oferece orientação, apoio e diálogo, mas não participa das atividades); e, 

Universidade Corporativa (criação de um setor formal na organização dedicado 

exclusivamente para  a promoção da aprendizagem, de programas de educação, 

palestras e cursos para o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, 

comportamentos e habilidades técnicas dos colaboradores). 

d) Processos, os quais sendo "sistemáticos e modelados de maneira efetiva podem 

contribuir para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade 

social" (BATISTA, 2012, p. 60). Diversas são as ferramentas que podem ser 
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utilizadas para que os processos contribuam para uma melhor gestão do 

conhecimento organizacional, tais como, Melhores Práticas, que funcionam 

como guia constituído em bancos de dados, manuais e orientações a serem 

difundidos na organização sobre as ações corretas a serem adotadas em 

procedimentos e soluções de problemas; Mapeamento ou Auditoria do 

Conhecimento, cujo objetivo é mapear o conhecimento da instituição acerca de 

processos, produtos, serviços e relacionamentos com clientes através criação de 

árvores ou mapas do conhecimento; Memória Organizacional, Lições 

Aprendidas ou Banco de Conhecimentos, que referem-se ao registro de relatos 

de experiências sobre processos e procedimentos da organização detalhando-se 

os fatos que ocorreram, o que era esperado, as diferenças e soluções 

encontradas e o aprendizado adquirido; Benchmarking interno e externo, a fim 

de selecionar as melhores práticas na comparação de processos, produtos e 

serviços; Sistemas de Inteligência Organizacional, utilizados para 

processamento de dados e informações, internas e externas, para extração de 

conhecimento com o intuito de auxiliar a tomada de decisão; Banco de 

competências organizacionais, que compreende o conjunto de informações 

sobre a distribuição do conhecimento na estrutura organizacional e entre as 

pessoas e equipes; Banco de competências individuais, trata-se da composição 

de um Banco de Talentos (Páginas Amarelas) contendo informações dos 

colaboradores sobre a capacidade técnica, científica, artística, cultural, bem 

como suas experiências, formação, especialidades, habilidades e conhecimento 

tácito que possuem; Gestão do Capital Intelectual,  representa a gestão dos 

ativos intangíveis, que são recursos muito importantes para o desenvolvimento 

e desempenho dos processos organizacionais, através do mapeamento dos 

ativos intangíveis existentes no ambiente da instituição, política de propriedade 

intelectual, gestão do capital humano e do cliente. 

 III – Processo de Gestão do Conhecimento é o componente do modelo, executado 

através do Ciclo KDCA, que mobiliza sistematicamente o conhecimento através das 

atividades: a) Identificar – compreende o reconhecimento das competências e das lacunas de 

conhecimento organizacionais, a fim de viabilizar a definição de uma estratégia de Gestão do 

Conhecimento e a elaboração do seu plano de Gestão do Conhecimento. A identificação dos 

conhecimentos pode ser realizada através de instrumentos de avaliação, ambientes presenciais 

e virtuais de colaboração, mapeamento de conhecimentos, entre outros; b) Criar – 
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proporciona a supressão de lacunas de conhecimento através de conversão e criação de novos 

conhecimentos, o que pode ocorrer nos níveis individual, de equipe e organizacional; c) 

Armazenar – é realizada para que o conhecimento organizacional esteja acessível a todos os 

que necessitam dele, além de possibilitar a sua preservação; d) Compartilhar – por meio do 

desenvolvimento de uma cultura de compartilhamento, com a identificação dos benefícios 

pelos participantes, o "compartilhamento do conhecimento promove a aprendizagem contínua 

e a inovação e, consequentemente, permite atingir os objetivos organizacionais (BATISTA, 

2012, p. 63); e) Aplicar – consiste na emprego dos conhecimentos organizacionais no curso 

dos processos de apoio e finalísticos, com o objetivo de agregar valor, aperfeiçoar produtos e 

serviços e atingir os objetivos da instituição pública. 

  

Figura 12 – Ciclo de GC – O Ciclo KDCA. 

 

 
 

Fonte: BATISTA (2012, p. 65). 

 

 IV – Ciclo KDCA, demonstrado pela Figura 12, corresponde ao Ciclo de Gestão do 

Conhecimento e é assim denominado no modelo proposto por Batista (2012) para a 

Administração Pública. A aplicação do Ciclo KDCA deve ser realizada na "gestão de 
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processos e no gerenciamento de projetos, de programas e de políticas públicas para aumentar 

a eficiência; melhorar a qualidade e efetividade social; contribuir para a legalidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência na administração pública" (BATISTA, 2012, p. 64). 

As etapas do ciclo são representadas pelas letras K (em substituição ao P do Ciclo PDCA de 

controle de processos, mas sem eliminar a função de planejamento) assim demonstrada para 

salientar o foco no conhecimento da etapa de planejamento da Gestão do Conhecimento, 

identificar os conhecimentos importantes aperfeiçoamentos do processo, definição de 

indicadores e objetivos de melhoria e os métodos para alcançar o conhecimento necessário 

para atingir as metas propostas; D, quando são executados o plano de GC, a capacitação e 

educação dos colaboradores, bem como é feito levantamento de dados; C, etapa de verificação 

se as metas de aumento de qualidade foram alcançadas e se o plano de GC foi executado de 

acordo com o planejado; e A, quando devem ser corrigidos os desvios do processo de GC ou 

devem ser registrados os novos conhecimentos adquiridos frente ao objetivo atingido. 

 

Figura 13 – Ciclo Operacional de Gestão de Conhecimento na Administração Pública. 

 

 
 

Fonte: BATISTA (2012, p. 68). 
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 V – Resultados de Gestão do Conhecimento, representando o quinto componente do 

Modelo, são divididos em resultados imediatos e finais. Os resultados imediatos consistem em 

aprendizagem e inovação para a organização e, em decorrência disso, "incremento na 

capacidade de realização individual, da equipe, da organização e da sociedade de identificar, 

criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento" (BATISTA, 2012, p. 68). Desse 

modo, os resultados imediatos de aprendizagem e inovação podem ser representados, 

conforme demonstrado na Figura 13, em um ciclo operacional que promove com eficiência a 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública. Em relação aos resultados finais, são 

viabilizados pela consecução dos imediatos e proporcionam à organização aumento de 

eficiência, melhoria de qualidade e efetividade social, bem como contribuem para a 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento brasileiro. 

 VI - Partes interessadas, representadas pelo cidadão-usuário e pela sociedade. A 

busca pela eficiência na gestão do conhecimento deve contemplar em sua estratégia e plano 

de GC objetivos e ações que tenham impacto positivo na atuação da organização pública em 

relação ao ambiente e cidadãos que a cercam. "A gestão do conhecimento sobre os cidadãos-

usuários é fundamental para que a organização pública cumpra sua missão e atenda às 

necessidades e expectativas dos destinatários dos seus serviços" (BATISTA, 2012, p. 70). 

  

 Compreendidos em sua parte descritiva os componentes que integram o Modelo de 

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, passa-se à fase prescritiva 

do estudo, na qual são apresentadas as etapas necessárias para a implementação do Plano de 

Gestão do Conhecimento (BATISTA, 2012).  

  Para a consecução do Plano de Gestão do Conhecimento (PGC) devem ser cumpridas 

quatro etapas, conforme Batista (2012), a saber:   

 1ª – Diagnosticar: trata-se da realização de uma autoavaliação por parte da instituição, 

que servirá para definir o seu grau de maturidade em GC. Desse modo, a organização verifica 

a sua situação atual e identifica um mapeamento inicial das práticas de Gestão do 

Conhecimento já utilizadas. Para tanto, utiliza-se o Instrumento para Avaliação da GC na 

Administração Pública, que possibilita quantificar o grau de utilização da GC na organização, 

se existem condições apropriadas para a implementação e manutenção de forma sistemática 

dos processos de GC e contribui para a definição dos pontos fortes e oportunidades de 

melhoria da GC. Assim, com a pontuação dos resultados obtidos na aplicação do referido 

instrumento, pode-se enquadrar a organização em níveis de maturidade de GC, conforme 
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demonstrado na figura 14. Posteriormente, considerando os resultados obtidos, constrói-se o 

business case a fim de justificar a importância da adoção dos métodos de Gestão do 

Conhecimento. 

 

Figura 14 – Níveis de Maturidade em Gestão do Conhecimento. 

 

 
 

Fonte: BATISTA (2012, p. 95). 

 

 2ª – Planejar: "etapa em que a organização pública define a visão, os objetivos e as 

estratégias de GC; identifica e prioriza os projetos de GC a serem implementados (individual, 

em equipe, intraorganizacional e interorganizacional)" (BATISTA, 2012, p. 87). Trata-se da 

estratégia que será utilizada pela instituição para gerir seu conhecimento de maneira mais 

eficiente. Neste momento, também deve ocorrer a sensibilização dos colaboradores, a 

elaboração do Plano de Gestão do Conhecimento, bem como deve ser determinada a estrutura 

de governança de GC e as práticas de GC a serem adotadas. É nesta fase que, após a 

realização da etapa do diagnóstico, evidencia-se a existência de lacunas de conhecimento, 

sendo que esta constatação ocorre a partir da comparação do conhecimento existente na 

organização com o conhecimento necessário para implementar as estratégias traçadas.  

Constitui-se fator essencial para o sucesso na elaboração do Plano de Gestão do 

Conhecimento, assim como na posterior implementação, que todos os envolvidos sejam 

capacitados em relação aos conceitos de Gestão do Conhecimento e ao modelo a ser aplicado. 
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 3ª – Desenvolver: "etapa em que a organização pública escolhe um projeto piloto para 

ser testado; implementa o projeto piloto; avalia o resultado desse projeto; e utiliza as lições 

aprendidas para implementar o projeto em toda a organização" (BATISTA, 2012, p. 87). A 

utilização de um projeto piloto serve como estratégia de aprendizagem, bem como para 

reduzir os riscos inerentes à mudança e inovação propostas, de onde serão extraídas lições de 

melhoria para a efetivação da gestão do conhecimento na organização. Para que haja sucesso 

na implementação do projeto piloto devem ser definidos indicadores claros para avaliação, as 

competências a serem desenvolvidas na equipe do projeto, apoio explícito da alta 

administração ao projeto e divulgação e sensibilização sobre os propósitos do projeto para 

adesão dos colaboradores na iniciativa. 

 4ª – Implementar: utilizando-se dos aprendizados obtidos com o projeto piloto, a 

instituição publica deve, nesta etapa, discutir os fatores críticos de sucesso na implementação 

do Plano de Gestão do Conhecimento, estabelecer formas para consolidar os resultados 

atingidos com a implementação da GC e estabelecer métodos para gerir a resistência à  

implementação da GC. Ainda, devem ser  desenvolvidos o plano de comunicação do PGC e a 

estratégia de avaliação contínua na implementação do PGC. Todos aqueles que serão afetados 

pela metodologia de Gestão do Conhecimento devem ser preparados para o processo de 

mudança, uma vez que para o sucesso da iniciativa devem ser enfrentadas barreiras como falta 

de tecnologia, falta de tempo, poder, estruturas, sistemas de medição e cultura organizacional, 

a qual estabelece as condições de sucesso da GC. Nesta fase final, aumenta-se o escopo do 

projeto e busca-se a integração da Gestão do Conhecimento às rotinas e procedimentos da 

instituição. 

 

2.4.1 Casos de aplicação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira 

 

 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é uma autarquia especial, que está 

ligada à Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República e foi uma das 

instituições que utilizou o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública 

Brasileira de Batista (2012). Segundo Batista et al. (2014), a Superintendência de 

Aeronavegabilidade/ANAC (onde foi realizada a pesquisa) se encontrou no nível de 

maturidade em Gestão do Conhecimento de “iniciação”, passando assim a reconhecer a 

necessidade da gestão do conhecimento na organização. O critério com maior pontuação foi 
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“Tecnologia”, com 19 pontos, enquanto que o pior foi “Resultados de Gestão do 

Conhecimento”, com 6 pontos.  

 Dessa forma, de acordo com Batista et al. (2014), entre as práticas e projetos do Plano 

de Gestão do Conhecimento, da Superintendência de Aeronavegabilidade (SAR)/ANAC 

foram: 

 

“Banco de conhecimentos e E pertises; Comunidades de pr tica; Disseminação de 

conhecimento; Lições aprendidas; Programa de mentoring; Registro de storytelling; 

Repositório digital; Revisão de atos normativos; Trilhas de aprendizagem; Criar 

unidade gerencial de GC” (B TIST  et al., 2014, p.31). 

 

 Como resultados das práticas podem-se destacar o desenvolvimento inicial do Banco 

de Conhecimento e Expertise (BCE), realização de oficinas de trabalho nos setores 

(Comunidades de Prática), disseminação do conhecimento, lições aprendidas (casos de 

experiências), programa de mentoring (realizado com o apoio de um expert participante 

chamado mentor), registro de storytelling (narrativas), Repositório digital (conjunto de 

informações digitais), revisão de atos normativos (conhecimento retido acerca das melhores 

práticas nas normas e procedimentos), trilhas de aprendizagem (caminhos definidos para 

crescimento na carreira e desenvolvimento de competências), criação informal de Unidade 

gerencial de GC (BATISTA et al., 2014). 

 Com a implementação do Modelo de Gestão do Conhecimento na Administração 

Pública Brasileira na ANAC identificaram-se barreiras que dificultaram o sucesso da ação, 

tais como: a distância geográfica entre as unidades gerenciais; culturas organizacionais 

distintas; visão errada de parcela de servidores e líderes sobre Gestão do Conhecimento; 

número baixo de servidores para colocar em prática as ações do projeto; ausência de 

dedicação exclusiva por parte dos servidores; dificuldade na implementação de um sistema de 

reconhecimento e recompensa com o intuito de motivar o envolvimento de servidores nas 

práticas de GC; questionamentos a respeito dos resultados que devem ser atingidos com a 

implementação das práticas de GC; infraestrutura precária da área de tecnologia da 

informação para dar apoio às iniciativas de GC (BATISTA et al., 2014). 

 Por outro lado, segundo Batista et al. (2014), podem-se verificar significativos 

facilitadores na implementação do Modelo, como o papel dos líderes, a utilização de 

instrumentos tecnológicos, o envolvimento das pessoas no processo, eventos de capacitação e 

o fato da Gestão do Conhecimento estar alinhada aos objetivos organizacionais. Além disso, 

foram aprendidas algumas lições nessa iniciativa, das quais pode-se mencionar que a gestão 
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do projeto é facilitada com o trabalho realizado por meio de voluntários; a priorização dos 

projetos; o aprendizado com as falhas e os acertos de experiências ocorridas em outras 

organizações; as iniciativas de GC devem ser implementadas segundo a capacidade da 

instituição; a escolha de um método a fim de facilitar a execução de ações de GC. Assim, a 

GC poderá ser executada com sucesso, dentre outros fatores, desde que se reconheça que os 

servidores são os reais responsáveis por esse processo (BATISTA et al., 2014).  

 Um segundo exemplo de organização que realizou a implementação do Modelo de 

Gestão do Conhecimento na Administração Pública Brasileira de Batista (2012) foi o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que compõe a estrutura da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) da Presidência da República (BATISTA et al., 2014). A pesquisa 

demonstrou um baixo grau de maturidade em Gestão do Conhecimento, pertencendo a etapa 

“reação” (primeira etapa na escala de maturidade). O valor m  imo foi 21,6 pontos para o 

critério “Tecnologia”, j  o m nimo foi de 6,2 para o critério “Resultados de Gestão do 

Conhecimento” (B TIST  et al., 2014).  

 Dessa forma, foi criada no instituto a Política de Gestão do Conhecimento e Inovação 

e foram implementados projetos como a Institucionalização da Gestão do Conhecimento e 

Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea), constituído por um grupo de trabalho 

multidisciplinar, e o projeto Implantação de Modelo de Gestão de Pessoas para o Ipea 

(BATISTA et al., 2014).  

 Segundo Batista et al. (2014), foram previstos neste projeto diversos relatórios, como 

relatório de propostas para adequação da equipe técnica aos métodos de gestão por 

competências; relatório de ações de alinhamento com a equipe da Coordenação-Geral de 

Gestão de Pessoas, através da intervenção no Ipea; e relatório com a análise das principais 

necessidades e expectativas do instituto, com base em entrevistas dos gestores e equipe 

técnica e análise de documentos. Além disso, foram encontrados elementos que facilitam a 

implementação do RCIpea, a saber: apoio da alta gestão, de chefias intermediárias e de 

pesquisadores; constituição da equipe do projeto; haver profissional na organização com 

grande experiência em gestão do conhecimento; participação de profissionais de diversas 

áreas na elaboração do modelo do RCIpea; capacitação de profissionais responsáveis pelo 

abastecimento do repositório, dentre outros (BATISTA et al., 2014). 

 Neste contexto, Batista et al. (2014) afirma que a principal dificuldade na 

implementação do RCIpea foi executar um projeto intersetorial e interdisciplinar. Além disso, 

a implementação teve entraves na condução das ações do repositório, sendo a principal 

barreira para a institucionalização da GC a falta de prioridade na prática, apesar de ter 
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constado como objetivo estratégico anos atrás e do apoio recebido pela alta administração no 

projeto RCIpea. Existem também lições que foram aprendidas com a implementação do 

RCIpea, como por exemplo: a relevância da adesão ao modelo de gestão do conhecimento 

holístico; é necessário ter foco em resultados reais; a implementação de um projeto é melhor 

mais lentamente, juntamente com a participação ampla das partes envolvidas (BATISTA et 

al., 2014). 

 Batista et al. (2014) ainda vislumbrou desafios que o Ipea irá enfrentar na área de 

gestão do conhecimento, dentre os quais, pode-se citar a priorização conjunta do 

planejamento estratégico e o estabelecimento da gestão do conhecimento na prática; 

solidificar a essência de conhecimentos da instituição; finalizar a implementação do 

Repositório do Conhecimento Gerencial do Ipea; dar andamento a institucionalização da 

gestão do conhecimento mediante diversas ações, como promover e estimular a 

implementação das instruções da Política de Gestão do Conhecimento e Inovação. 

 

2.5 ESTUDOS SOBRE GESTÃO DO CONHECIMENTO EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS 

DE ENSINO 

 

 Batista (2006) desenvolveu um estudo com 45 Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) analisando como as áreas de Administração e de Planejamento dessas 

instituições abordam a Gestão do Conhecimento (GC), sendo que a Universidade Federal de 

Santa Maria não fez parte da amostra estudada. A pesquisa buscou identificar a situação de 

implementação de práticas de Gestão do Conhecimento, avaliar o grau de formalização e 

explicitação de GC em que as instituições encontram-se, comparar a situação da Gestão do 

Conhecimento das IFES com outras entidades e órgãos da Administração Pública Federal, 

bem como sugerir propostas das ações que Reitores, Pró-Reitores e dirigentes do Ministério 

da Educação deveriam adotar para concretizar a Gestão do Conhecimento nas IFES 

(BATISTA, 2006). 

 Para o levantamento dos dados, Batista (2006) aplicou o instrumento de pesquisa com 

45 Pró-Reitores de Administração e de Planejamento, participantes de um Fórum de Pró-

Reitores da área (FORPLAD). Os questionários aplicados estavam estruturados a partir de 

exemplos concretos de práticas, técnicas, processos e ferramentas para as quais foram 

elaborados questionamentos sobre o estágio de implantação em que se encontravam na IFES 

(pontuação de 1 a 4) e sobre o alcance das iniciativas existentes (pontuação 1 a 4). 
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 Com isso, o estudo identificou que "a implantação de práticas de gestão do 

conhecimento nas áreas administrativas e de planejamento das Ifes se encontra no estágio 

inicial" (BATISTA, 2006, p. 49), bem como verificou que "não há, na grande maioria das 

áreas de administração e de planejamento das Ifes, nem explicitação nem formalização da 

gestão do conhecimento" (BATISTA, 2006, p. 49). Além disso, a pesquisa demonstrou que as 

Instituições Federais de Ensino pesquisadas apresentam índices inferiores de implantação de 

Gestão do Conhecimento, em suas áreas administrativas e de planejamento, em comparação 

com estudos realizados em outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

(BATISTA, 2006). 

 Outro trabalho desenvolvido em IFES é o de Amarante (2014), que teve como objetivo 

principal diagnosticar naquele momento o nível de preparação de Gestão do Conhecimento do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) através da realização de 

um estudo de caso. Foram pesquisados os gestores de alta e média escala do IFB, sendo que a 

coleta de dados e análise de resultados foi realizada com base no Método Organizacional 

Knowledge Assessment (OKA). 

 O Método OKA, desenvolvido pelo Banco Mundial, tem seu instrumento de pesquisa 

constituído de 213 perguntas fechadas que contemplam os elementos Pessoas, Processos e 

Sistemas, as quais abordam questionamentos acerca de 14 dimensões de conhecimentos, quais 

sejam: Cultura e incentivos; Criação e Identificação de Conhecimento; Compartilhamento de 

Conhecimento; Comunidades de Prática e Times do Conhecimento; Conhecimento e 

Aprendizagem; Liderança e Estratégia; Fluxos de Conhecimento; Operacionalização do 

Conhecimento; Alinhamento; Métricas e Monitoramento; Infraestrutura Tecnológica de 

Gestão de Conhecimento; Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento; Gerência de Conteúdo; 

e, Infraestrutura do Ambiente de Gestão do Conhecimento (AMARANTE, 2014). 

 Como resultados da pesquisa desenvolvida, Amarante (2014) identificou que o IFB 

possuía performance média em relação à Gestão do Conhecimento, considerando-se os 

processos de criação, captura, armazenamento, transferência e aplicação do conhecimento. 

Quanto às percepções referentes aos resultados encontrados, a autora afirma que o 

desempenho do IFB em termos da Gestão do Conhecimento deve-se ao pouco tempo de 

existência, à cultura organizacional instalada e à falta de um programa de Gestão do 

Conhecimento na instituição (AMARANTE, 2014). 

 Martins (2015) realizou um estudo na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal de Minas Gerais e teve como objetivo identificar e analisar quais são as práticas de 

gestão do conhecimento adotadas por essa Pró-Reitoria. Foram pesquisados dirigentes dos 
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órgãos que compõem a infraestrutura da Pró-Reitoria de Extensão (Pró-Reitora, Pró-Reitora 

Adjunta, Diretores e Diretoras) e alguns técnicos indicados pelos gestores que realizam 

atividades essenciais ao desenvolvimento das atividades de extensão. 

 A autora utilizou o método de estudo de caso com enfoque qualitativo, pesquisa 

bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Para a identificação das rotinas, práticas e dos 

procedimentos utilizados na Pró-Reitoria relacionados com a gestão do conhecimento foram 

considerados os elementos constitutivos propostos por Probst et al. (2002). Além disso, 

Martins (2015) utilizou para a estratégia da análise dos dados a teoria proposta pelos autores: 

Nonaka e Takeuchi (1997), Probst et al. (2002), Bukowitz e Williams (2002), Choo (2003), 

Davenport e Prusak (2003), e Leite (2006).  

 Dentre os resultados encontrados na pesquisa de Martins (2015), constatou-se que a 

Pró-Reitoria de Extensão não possui um programa institucional de gestão do conhecimento, 

embora tenham sido identificadas diversas práticas e ferramentas que possibilitassem a gestão 

do conhecimento nas diretorias e em seus órgãos, pois há um alto volume de conhecimento 

em produção e circulação em suas ações. Além disso, há ciência da distância que existe entre 

o que é registrado e o que é produzido, e assim, a necessidade de ações efetivas direcionadas à 

transformação de conhecimento tácito em explícito de forma que seja acessível para a 

academia e a sociedade.  

 Outra pesquisa realizada foi a de Albano (2012), que teve o objetivo de verificar a 

percepção dos servidores da área de tecnologia da informação e comunicação (TIC), de uma 

Universidade Federal, com relação às práticas relacionadas com a gestão do conhecimento e 

quais as condições existentes para a implantação de um programa de gestão do conhecimento. 

 O método adotado por Albano (2012) foi o estudo de caso, realizado em uma 

universidade federal, com os responsáveis pelos setores do Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação  e de uma entrevista formal com o diretor do NTIC. Segundo 

Albano (2012), o instrumento adotado foi desenvolvido por João Pedro Albino [Albino et al., 

2009], que foi uma adaptação da ferramenta KMAT, de Jagger (1999) e APQC (2001), para o 

cenário brasileiro, apoiado em processos, liderança, cultura organizacional, tecnologia da 

informação e métricas. 

 Como resultados principais da pesquisa, Albano (2012) verificou que todos alegaram 

que não há práticas formalmente estabelecidas de gestão do conhecimento na organização. As 

principais dificuldades para implementação da gestão do conhecimento foram a falta de 

conhecimento maior sobre o tema e o atual estágio da instituição (nova), o que afastou do 

foco desta pesquisa. No entanto, apesar de a organização não ter processos formalizados de 
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treinamentos para as ferramentas/tecnologias, são realizadas várias ações de capacitação pelo 

Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação quando é verificada a necessidade 

(ALBANO, 2012). 

 Além disso, um dos casos de utilização do Instrumento para Avaliação da Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública de Batista (2012) na literatura foi a pesquisa 

realizada por Sabino (2013) em sua dissertação, que teve o objetivo de realizar um 

diagnóstico do grau de maturidade em Gestão do Conhecimento, por meio de um estudo de 

autoavaliação com tutores dos cursos de graduação à distância em um Departamento na 

Universidade Federal de Santa Catarina. Esta pesquisa trouxe oportunidades de melhoria e 

pontos fortes em relação à Gestão do Conhecimento no nível dos tutores e a concepção de um 

Business Case que explicasse a relevância da Gestão do Conhecimento, e ainda, sugeriu ações 

de GC para a tutoria (SABINO, 2013). 

 Dessa forma, Sabino (2013) obteve como resultados na pesquisa realizada o baixo 

nível de maturidade na maioria dos critérios em relação à unidade da tutoria, de modo que o 

setor estudado enquadrou-se no est gio de iniciação. Por outro lado, o critério “Tecnologia” 

destacou-se como primeiro lugar na totalidade das respostas, com 21,4 pontos. Dessa forma, a 

autora considerou que muitas ações devem ser realizadas nos 7 (sete) critérios, a fim de que 

seja estabelecida a GC na tutoria. Além disso, Sabino (2013) constatou como ponto forte da 

tutoria o critério Tecnologia em primeiro lugar e como último lugar, um ponto a ser 

melhorado, o critério de Resultados de GC. 

 Com base nos resultados obtidos anteriormente na pesquisa de Sabino (2013) foi 

elaborado o Business Case da tutoria, para comprovar a importância da GC, fundamentado no 

Modelo de Batista (2012), segundo os itens: “Justificativa”, “Objetivos”, “Descrição do 

projeto ou processo”, “Intervenção da GC”, “Fatores Cr ticos de Sucesso” e “ n lise de 

custo-benef cio”. Partindo disso, Sabino (2013) propôs ações de GC para a Tutoria, com 

metas, planos de ação, responsáveis e prazos. 
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3 MÉTODO DE TRABALHO 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos e científicos que foram 

utilizados para a realização da presente pesquisa a fim de alcançar o objetivo de “desenvolver 

uma proposta de preservação do capital intelectual e melhoria da eficiência por meio da 

aplicação da Gestão do Conhecimento no contexto de uma instituição federal de ensino 

superior”. Os trabalhos científicos, segundo Marconi e Lakatos (2008), devem ser originais 

ou inéditos, prover a ampliação de conhecimentos ou a compreensão de determinados 

problemas, assim como servir de modelo ou apresentar ações sistemáticas e racionais. 

Com base nisso, o método de trabalho desse estudo foi estruturado, sendo subdividido 

em quatro partes: 1. Procedimentos e Delineamento da Pesquisa; 2. O Caso da Pesquisa; 3. O 

Instrumento de Pesquisa; e, 4. A Análise dos Dados. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Como o tema em questão trata-se da gestão do conhecimento, no âmbito da gestão 

pública, em uma Instituição Federal de Ensino Superior, faz-se necessário um maior 

detalhamento das atividades e dos processos que envolvam o conhecimento nesse ambiente 

com o propósito de responder questionamentos, como: (a) De que forma o conhecimento é 

criado? (b) Como o conhecimento é desenvolvido e mantido? (c) Como ocorre o 

compartilhamento do conhecimento entre os servidores? (d) Quais as ferramentas disponíveis 

na organização que viabilizam a Gestão do Conhecimento? 

Preliminarmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a temática da gestão do 

conhecimento na Administração Pública, que abrangeu artigos científicos, livros, teses e 

dissertações. Essa pesquisa teve a finalidade de ampliar o conhecimento sobre o assunto em 

estudo com a apresentação de diferentes enfoques e pontos de vista de pesquisadores. 

O presente estudo tem o caráter descritivo visto que, na visão de Collis e Hussey 

(2005), esse tipo de pesquisa apresenta o comportamento dos fenômenos e é utilizada para 

verificar e obter informações acerca das características de certo problema ou questão. 

Dessa forma, o presente trabalho utilizou como método de estudo a pesquisa survey. 

Segundo Babbie (2001), este tipo de pesquisa caracteriza-se pela análise de uma amostra de 

uma população, diferenciando-se do censo, que contempla toda a população. 

De acordo com Gil (2008), as pesquisas de survey utilizam-se do questionamento 

direto aos indivíduos cujo comportamento busca-se conhecer, possuindo como principais 
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vantagens o conhecimento direto da realidade pesquisada, economia e rapidez na obtenção 

das informações e quantificação dos dados para análise estatística. Desse modo, na pesquisa 

survey "procede-se   solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca 

do problema estudado para em seguida, mediante an lise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes dos dados coletados" (GIL, 2008, p. 55). 

 

3.2 O CASO DA PESQUISA 

 

O caso estudado foi uma Instituição de Ensino Superior, localizada no estado do Rio 

Grande do Sul, criada na década de 1960, a Universidade Federal de Santa Maria. Esta 

organização possui quatro campi distantes da sede e está vinculada ao Ministério da Educação 

e Cultura. Delimitou-se o foco da pesquisa na Administração Superior desta organização, que 

é representada pelos Órgãos de Direção e Assessoria (Pró-Reitorias), Gabinete do Reitor e 

Vice-Reitor, Auditoria Interna, Órgãos Executivos da Administração Superior, Órgãos 

Suplementares Centrais, todos vinculados à Unidade Reitoria da UFSM que é o órgão da 

administração superior que coordena e supervisiona todas as atividades universitárias. 

Nessa perspectiva, pode-se destacar que alguns Órgãos Executivos da Administração 

Superior e alguns Órgãos Suplementares Centrais não foram incluídos na pesquisa de forma 

intencional. Desse modo, adotou-se como critérios de exclusão a descrição das atividades 

realizadas predominantemente pela unidade, a localização geográfica em relação à Reitoria da 

UFSM e o vínculo da unidade à estrutura informal da organização, sendo que restaram 

incluídas ao universo da pesquisa as unidades descritas a seguir. 

A Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria possui 749 servidores que devem 

executar, coordenar e superintender todas as atividades universitárias, sendo que nos setores 

participantes da pesquisa estão lotados 616 servidores. Participaram desse estudo os 

servidores das unidades da Reitoria: Gabinete do Reitor; Gabinete do Vice-Reitor; Secretaria 

de Apoio Internacional, Ouvidoria, Pró-Reitoria de Administração; Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; Pró-Reitoria de 

Graduação; Pró-Reitoria de Infraestrutura; Pró-Reitoria de Planejamento; Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa; Departamento de Arquivo Geral; Departamento de Contabilidade e 

Finanças; Departamento de Material e Patrimônio; Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico; Centro de Processamento de Dados; Editora; Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo; Coordenadoria de Comunicação Social; e, Auditoria 

Interna.  
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No âmbito das Pró-Reitorias da instituição, considerando a quantidade de servidores 

lotados por setor, a que apresentou maior número de participantes foi a Pró-Reitoria de 

Administração, com 90% dos servidores respondentes. Em segundo lugar, a Pró-Reitoria de 

Planejamento obteve 70% de respostas; e, em terceiro, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 

apresentou 58,54% de participação dos servidores. O Quadro 1 apresenta os locais de 

aplicação da pesquisa, o número de servidores que participaram e o percentual 

correspondente.  

 

Quadro 1 – Descrição dos setores pesquisados da Reitoria da UFSM. 

 

UNIDADES DA REITORIA 
Nº de Servidores 

Lotados no Setor 

Nº de Servidores 

Participantes 

Percentual de 

Participação 

Gabinete do Reitor, Gabinete do Vice-

Reitor, Secretaria de Apoio Internacional 

(SAI), Ouvidoria 

29 14 48,28% 

Pró-Reitoria de Administração (PRA) 10 9 90,00% 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 38 7 18,42% 

Pró-Reitoria de Extensão (PRE) 9 3 33,33% 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEP) 
123 72 58,54% 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 16 8 50,00% 

Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) 137 21 15,33% 

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 20 14 70,00% 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

(PRPGP) 
23 10 43,48% 

Departamento de Arquivo Geral (DAG) 27 11 40,74% 

Departamento de Contabilidade e Finanças 

(DCF) 
27 17 62,96% 

Departamento de Material e Patrimônio 

(DEMAPA) 
32 20 62,50% 

Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico (DERCA) 
25 12 48,00% 

Centro de Processamento de Dados (CPD) 52 23 44,23% 

Editora 9 2 22,22% 

Comissão Permanente de Sindicância e 

Inquérito Administrativo (COPSIA) 
5 3 60,00% 

Coordenadoria de Comunicação Social 31 9 29,03% 

Auditoria Interna 3 2 66,67% 

Total 616 257 41,72% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dessa forma, por se tratar de um número elevado de servidores, optou-se em 

desenvolver uma pesquisa quantitativa. De acordo com Render, Stair e Hanna (2010, p. 27), 

"a abordagem da an lise quantitativa consiste em definir um problema, desenvolver um 

modelo, obter dados de entrada, determinar uma solução, testar a solução, analisar os 

resultados e implementar os resultados". 

É pertinente ressaltar que a pesquisa foi realizada com toda a população de servidores 

dos setores da Reitoria apresentados no Quadro 1 (n=616). A amostra mínima para a pesquisa, 

considerando uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%, deveria ser de 238 

participantes. Como a pesquisa obteve o retorno de 257 servidores, o tamanho da amostra 

pode ser considerado significativo neste estudo. 

 

3.3 O INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

A pesquisa realizada com os servidores ocorreu no prazo aproximado de um mês e 

meio, sendo que compreendeu um período de verão (fevereiro a março de 2017). Os 

questionários foram entregues diretamente aos servidores nos setores de trabalho e apanhados 

a cada semana seguinte. A participação dos servidores ocorreu de forma voluntária, mediante 

o preenchimento do questionário de forma anônima quanto à identidade dos respondentes. 

O instrumento de pesquisa adotado foi um questionário, com o total de 45 questões, 

dispostas em duas partes, em quatro páginas. A primeira parte compreende a caracterização 

do perfil dos respondentes, com 11 questões relacionadas aos aspectos socioeconômicos, a 

saber: idade; gênero; estado civil; escolaridade; setor de trabalho/lotação; tempo de trabalho 

na instituição; existência de função de chefia ou cargo de direção; renda média familiar; 

adesão ao processo de flexibilização de jornada de trabalho; tempo de adesão ao processo de 

flexibilização de jornada de trabalho do setor em que o servidor está lotado; e, avaliação do 

processo de flexibilização de jornada de trabalho na UFSM. 

  segunda parte do question rio foi formada pelo instrumento de pesquisa “Modelo de 

Gestão do Conhecimento para a  dministração P blica Brasileira” de Batista (2012), pois foi 

concebido exclusivamente para a aplicação na área das organizações públicas, bem como se 

trata de um instrumento de análise da Gestão do Conhecimento atual e tem sido utilizado por 

diversos pesquisadores em gestão pública. Além disso, possui um relevante nível de 

aplicabilidade, pois não é um questionário extenso e tem linguagem acessível aos 

respondentes.   
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O modelo de Batista (2012) é composto por conjuntos de 6 assertivas  distribuídas em 

7 critérios, quais sejam: 1 – Liderança em GC; 2 – Processos; 3 – Pessoas; 4 – Tecnologia; 5 – 

Processos de Conhecimento; 6 – Aprendizagem e Inovação; e, 7 – Resultados da GC. Desse 

modo, totalizam-se 42 itens referentes aos 7 critérios do modelo de Batista (2012). 

Aos respondentes foi solicitada a indicação de uma pontuação para cada assertiva, em 

uma escala do tipo Likert de 5 níveis, as quais são pontuadas nos 6 primeiros critérios da 

seguinte maneira: 1) Ações descritas são muito mal realizadas ou não são realizadas; 2) As 

ações descritas são mal realizadas; 3) As ações descritas são realizadas de forma adequada; 4) 

As ações descritas são bem realizadas; 5) Ações descritas são muito bem realizadas 

(BATISTA, 2012).  

De outro modo, o 7º critério, denominado Resultados da GC, possui uma escala 

diferente, que é apresentada com a seguinte redação: 1) A organização não melhorou ou ainda 

não é possível comprovar melhorias por ausência de indicadores; 2) Houve melhoria nos 

resultados de alguns indicadores utilizados; 3) Houve melhoria nos resultados da maioria dos 

indicadores utilizados; 4) Houve melhoria em quase todos os indicadores utilizados; 5) Houve 

melhoria em todos os indicadores utilizados (BATISTA, 2012). 

Após a aplicação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira de Batista (2012), buscou-se realizar um diagnóstico do grau de maturidade 

em Gestão do Conhecimento (GC) da instituição pesquisada, o que compreende a avaliação 

global das ações realizadas pela organização em prol da implementação de uma efetiva 

Gestão do Conhecimento. 

Além disso, ao final do instrumento de pesquisa foram incluídas três questões (43, 44 

e 45). A primeira delas tinha a finalidade de avaliar a percepção dos servidores quanto à 

Gestão do Conhecimento na UFSM, ao atribuir uma nota em uma escala de zero (péssima) a 

10 (ótima); a outra questão buscou identificar de que forma ocorre a principal perda de 

conhecimentos na instituição, dentre as seis alternativas disponíveis (aposentadorias, 

remoções, trocas de gestão, e onerações, resist ncia e outros), sendo que a opção “outros” 

pode ser preenchida com outra forma de prejuízo ao conhecimento.  

Por fim, a última questão do instrumento de pesquisa teve o propósito de verificar 

quais são as iniciativas de compartilhamento de conhecimentos implementadas nos setores de 

trabalho. Esta questão apresentou 25 assertivas disponíveis para serem assinaladas pelos 

servidores pesquisados, demonstrando as reais ações nos setores para disseminar os 

conhecimentos existentes entre os colegas de trabalho, assim como, verificar se os servidores 

consideram que não há compartilhamento de conhecimentos no seu setor. 
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3.4 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após a aplicação do questionário, os dados foram tabulados utilizando-se o software 

Microsoft Office Excel 2007 e as análises realizadas por meio dos softwares IBM SPSS 

Statistics 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e Microsoft Office Excel 2007. 

Dessa forma, a análise dos dados do perfil sociodemográfico e da percepção do impacto da 

flexibilização de jornada de trabalho na UFSM ocorreu com a apresentação de dados 

estatísticos descritivos e inferenciais (médias, percentuais, desvio-padrão, teste t, Alfa de 

Cronbach e frequências). 

 Posteriormente, foram analisados os dados obtidos com a aplicação do Modelo de 

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira de Batista (2012), segundo 

um levantamento das repostas obtidas para os 7 critérios de avaliação, sendo que cada 

conjunto de respostas representa a situação do critério avaliado em termos de Gestão do 

Conhecimento para a organização (BATISTA, 2012). Para tanto, esta etapa também se 

utilizou de técnicas estatísticas descritivas e inferenciais. 

 Considerando os 7 Critérios de avaliação (Liderança em GC; Processos; Pessoas; 

Tecnologia; Processos de Conhecimento; Aprendizagem e Inovação; e, Resultados da GC) 

que são contemplados cada qual por 6 assertivas, torna-se possível pontuar os 42 itens do 

instrumento através da escala de 1 a 5, uma vez que cada respondente atribui a sua avaliação. 

Dessa forma, é atingido o valor máximo de 30 pontos em cada critério quando a escala é 

pontuada na medida 5 para todos os 6 itens. Do mesmo modo, atinge-se a pontuação mínima 

de 6 pontos quando na escala é marcado o nível 1 para todos os itens do critério. 

 Assim, com base no somatório da pontuação final obtida através das respostas para 

cada critério, foi possível identificar o grau de maturidade da organização em GC, cujos 

níveis são o resultado proposto pelo instrumento, descritos a seguir:  

 Reação (de 42 a 83 pontos) – Representa o nível mais baixo, indicando que  a 

organização não sabe o que é Gestão do Conhecimento e desconhece sua 

importância para aumentar a eficiência e melhorar a qualidade e a efetividade 

social; 

 Iniciação (de 84 a 125 pontos) – A organização começa a reconhecer a 

necessidade de gerenciar o conhecimento; 

 Introdução (de 126 a 146 pontos)  – Há práticas de Gestão do conhecimento 

em algumas áreas da organização; 
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 Refinamento (de 147 a 188 pontos) – A implementação da Gestão do 

Conhecimento é avaliada e melhorada continuamente na organização; 

 Maturidade (de 189 a 210 pontos) – Trata-se do nível mais elevado, quando a 

Gestão do Conhecimento já está institucionalizada na organização pública. 

 

 Adotando essa estratégia, como resultado essencial desse estudo foi possível 

identificar o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento da organização e a partir do 

diagnóstico realizado, propor um Plano de Gestão do Conhecimento para aplicação nos 

setores pesquisados a fim de viabilizar a melhoria da Gestão do Conhecimento na UFSM. A 

Figura 15 sintetiza os principais passos para o desenvolvimento do Plano de Gestão do 

Conhecimento. 

 

Figura 15  – Desenvolvimento do Plano de Gestão do Conhecimento. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 





67 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa e realizada a 

discussão e a análise dos dados. Desse modo, o capítulo foi estruturado em seis partes. A 

primeira e segunda parte utilizaram dados estatísticos para a apresentação e análise, tais como 

médias, percentuais, frequências e desvios padrões; com os objetivos de caracterizar o perfil 

sóciodemográfico dos respondentes e identificar a percepção do impacto da flexibilização de 

jornada de trabalho na UFSM, respectivamente.  

 Na terceira parte realizou-se a análise dos resultados obtidos com a aplicação do 

Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (BATISTA, 

2012) segundo os 7 critérios de avaliação e buscou-se, assim, identificar as percepções dos 

respondentes em relação aos processos de Gestão do Conhecimento, bem como analisar o 

grau de maturidade em Gestão do Conhecimento em que a instituição se encontra. 

Posteriormente, na quarta etapa, discorre-se sobre a avaliação das percepções e condições 

existentes em termos de Gestão do Conhecimento nos setores pesquisados. 

 Na quinta parte, fez-se uma comparação se houve diferença significativa na percepção 

de servidores que aderiram ao processo de flexibilização de jornada de trabalho e aqueles que 

não se enquadraram nessa situação. Por fim, apresentou-se uma proposta de Plano de Gestão 

do Conhecimento, de acordo com o que foi analisado previamente, que possa ser adotado 

pelos setores pesquisados para contribuir para a melhoria da eficiência e a preservação do 

capital intelectual da UFSM.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DOS RESPONDENTES  

 

 Inicialmente, o instrumento de pesquisa compreende 8 questões que estão relacionadas 

ao perfil dos respondentes, segundo dados sóciodemográficos, como: idade, gênero, estado 

civil, escolaridade, setor de trabalho, tempo de trabalho na UFSM, existência de cargo de 

chefia ou cargo de direção e renda média familiar. 

 Diversos setores de trabalho vinculados à Reitoria da Universidade Federal de Santa 

Maria colaboraram com a pesquisa, conforme pode ser observado no Quadro 2.  Em relação 

ao total de participantes da pesquisa na UFSM, o setor que apresentou o maior número de 

respondentes foi a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) com 28%; já o Centro de 

Processamento de Dados (CPD) foi representado por 8,9% dos respondentes; 8,2% exercem 

suas atividades na Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA); 7,8% são do Departamento de 
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Materiais e Patrimônio (DEMAPA); e 6,6% trabalham no Departamento de Contabilidade e 

Finanças (DCF). A Editora e a Auditoria Interna foram os setores que tiveram menores 

participações na pesquisa realizada, ambos com 0,80%, sendo apenas dois respondentes de 

cada local, conforme demonstra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Quantidade de participantes e percentual por unidade da Reitoria. 

 

SETORES PESQUISADOS 
Percentual de 

Participantes 
Frequência 

Gabinete do Reitor e do Vice-Reitor, 

SAI e  Ouvidoria 
5,40% 14 

PRA 3,50% 9 

PRAE 2,70% 7 

PRE 1,20% 3 

PROGEP 28% 72 

PROGRAD 3,10% 8 

PROINFRA 8,20% 21 

PROPLAN 5,40% 14 

PRPGP 3,90% 10 

DAG 4,30% 11 

DCF 6,60% 17 

DEMAPA 7,80% 20 

DERCA 4,70% 12 

CPD 8,90% 23 

EDITORA 0,80% 2 

COPSIA 1,20% 3 

Coordenadoria de Comunicação Social 3,50% 9 

Auditoria Interna 0,80% 2 

Totais 100% 257 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação à idade dos respondentes, a menor identificada foi de 19 anos e a maior 66 

anos, sendo que a média encontrada foi de 40,4 anos, com um desvio-padrão de 11,06; o que 

demonstra respostas bastante heterogêneas. Os servidores que possuem idade até 30 anos 
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representam 18,04% dos pesquisados e 17,65% pertencem a escala de 41 a 50 anos, conforme 

apresenta o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Frequência e percentual da escala de idade dos pesquisados da UFSM. 

 

Escala de Idade Frequência Percentual 

Até 30 anos 46 18,04% 

De 31 a 40 anos 99 38,82% 

De 41 a 50 45 17,65% 

De 51 anos ou mais 65 25,49% 

Total 255 100,00% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A maioria dos respondentes possui entre 31 a 40 anos (38,82%), bem como outra 

parcela representativa encontra-se na faixa etária acima de 50 anos (25,49%). Isso pode 

demonstrar que uma parcela significativa do quadro de servidores pesquisados da instituição 

já possui ou está prestes a cumprir os requisitos para aposentar-se, conforme evidencia o 

Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Frequência da idade dos servidores pesquisados. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



70 

 

 Diante disso, constata-se que uma parcela significativa do quadro de servidores 

lotados na Reitoria da UFSM, mais de 43% dos pesquisados, encontra-se em uma faixa etária 

acima de 40 anos de idade. Dessa forma, percebe-se que existem muitos colaboradores com 

experiências e conhecimentos a compartilhar, bem como verifica-se um expressivo ingresso 

de novos servidores na instituição, uma vez que mais de 56% dos respondentes possuem 

menos de 40 anos de idade. Desse modo, cabe à organização disponibilizar ferramentas e 

instituir práticas para que os servidores mais experientes possam disseminar seus 

conhecimentos para os mais jovens. 

 Quanto ao gênero, há um equilíbrio entre os 257 respondentes da pesquisa, pois 49,4% 

(n=127) pertencem ao gênero feminino, enquanto que 50,6% (n=130) são do gênero 

masculino. Ainda, verificou-se que a maioria dos respondentes estão casados ou possuem 

união estável (55,8%); outros 35,7% são solteiros; 5,4% são separados; e menos de 2,5% são 

viúvos ou possuem outro tipo de estado civil como, por exemplo, divorciados. 

 Com relação ao nível de escolaridade, apenas 1 (0,4%) pesquisado informou ter 

Ensino Fundamental como maior nível completo; 5,4% (n=14) possuem Ensino Médio ou 

Técnico; 21,3% (n=55) têm Ensino Superior; 38,4% (n=99) informaram possuir 

Especialização; 30,6% (n=79) têm Mestrado; e 3,5% (n=9) Doutorado. Salienta-se que a 

maioria (72,7%) dos respondentes, 187 dos 257, possui escolaridade no nível de Pós-

graduação stricto ou lato sensu, indicando um bom índice de qualificação profissional dos 

servidores. O Quadro 4 demonstra o exposto. 

 

Quadro 4 – Nível de escolaridade dos servidores pesquisados. 

 

Escolaridade Frequência  Percentual 

Ensino Fundamental 1 0,4% 

Ensino Médio ou Técnico 14 5,4% 

Ensino Superior 55 21,4% 

Especialização 99 38,5% 

Mestrado 79 30,7% 

Doutorado 9 3,5% 

Total 257 100,00% 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Nesse contexto, constata-se que o quadro de servidores públicos da Reitoria da UFSM 

está alicerçado em qualificações no nível de pós-graduação, de modo que possuem condições 
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de aprender e incorporar as habilidades e capacidades necessárias à implementação de um 

projeto de Gestão do Conhecimento institucional. Por mais variadas que sejam as áreas de 

conhecimento das formações, com um índice de 72,7% de pós-graduados e mais 21,4% de 

graduados, totalizando 94,1% dos respondentes com pelo menos nível superior completo, 

percebe-se que a representatividade do nível de qualificação dos servidores da Reitoria da 

UFSM denota um fator positivo para o sucesso da implementação de uma política de Gestão 

do Conhecimento na instituição. 

 O tempo de serviço na instituição variou dentre os respondentes, de apenas 1 mês a até 

38 anos de trabalho, com uma média 11,27 anos e desvio-padrão de 11,46, demonstrando uma 

grande variabilidade nas respostas obtidas. Também, verificou-se que uma significativa 

parcela (66,02%) dos colaboradores possuem 10 anos de serviço ou menos, o que demonstra a 

ocorrência de uma renovação no quadro funcional da Universidade Federal de Santa Maria, 

demonstrado no Quadro 5. Quando questionados se possuem Função de Chefia ou Cargo de 

Direção, 68,9% dos participantes afirmaram que Não; e 31,1% declararam que Sim. 

 

Quadro 5 – Frequência da idade dos servidores pesquisados. 

 

 Faixa de Tempo de Serviço Frequência  Percentual 

Até 10 anos 169 66,02% 

De 11 a 20 anos 18 7,03% 

De 21 a 30 anos 42 16,41% 

31 anos ou mais 27 10,55% 

Total 256 100,00% 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Além disso, a renda familiar de uma significativa parcela dos respondentes é superior 

a R$ 10.307,01 (28,1%), o que representa mais de 11 salários mínimos; 20,7% informaram 

perceber entre 5 até 7 salários mínimos (de R$ 4.685,01 a R$ 6.559,00); 17,2% declararam 

uma renda de 3 até 5 salários mínimos (de R$ 2.811,01 a R$ 4.685,00); 15,6% possuem renda 

de 9 até 11 salários mínimos (de R$ 8.433,01 a R$ 10.307,00); 15,2% de 7 até 9 salários 

mínimos (de R$ 6.559,01 a R$ 8.433,00); e apenas 3,1% percebem menos de 3 salários 

mínimos (até R$ 2.811,00), conforme apresenta o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Renda média familiar dos respondentes. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Por fim, conforme evidenciado na Figura 16, apresenta-se uma síntese do perfil dos 

servidores da UFSM pertencentes às unidades vinculadas à Reitoria, com o intuito de destacar 

os fatores mais relevantes. 

 

Figura 16 – Síntese dos resultados do perfil sóciodemográfico. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Assim, no próximo tópico será avaliada a percepção dos respondentes em relação ao 

regime de flexibilização da jornada de trabalho implantada em alguns setores da instituição, a 

fim de encerrar a análise da primeira parte do instrumento de pesquisa. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DO IMPACTO DA FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE 

TRABALHO NA UFSM 

 

 Considerando os setores pesquisados, 29,2% (n=75) dos colaboradores aderiram aos 

processos de flexibilização de jornada de trabalho, enquanto os outros 70,8% (n=182) não 

participam da flexibilização. Outrossim, dos servidores participantes da pesquisa, cerca de 

42% (n=108) estão inseridos em ambientes de trabalho que estão organizados sob o regime de 

flexibilização da jornada de trabalho, quais sejam, Departamento de Material e Patrimônio – 

DEMAPA, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 

PROGEP e Pró-Reitoria de Infraestrutura – PROINFRA. 

 No entanto, não é possível afirmar que todos os servidores que não aderiram ao 

processo de flexibilização não o fizeram por rejeitar a proposta. Há setores de trabalho que 

não realizam atendimentos, condição necessária para solicitação da flexibilização; há 

servidores com função de chefia ou cargo de direção, os quais não podem ter jornada de 

trabalho flexibilizada; bem como há locais de trabalho nos quais não é possível estruturar uma 

ampliação dos horários de atendimentos, tendo em vista a falta de servidores para cumprir as 

escalas adequadamente. 

 Desse modo, o resultado de 70,8% de servidores que não aderiram ao processo de 

flexibilização não representa uma rejeição da maioria quanto à modificação da jornada e 

ampliação do horário de atendimento, mas sim um dado representativo dos locais de trabalho 

onde não houve solicitação de flexibilização de jornada; ou, houve solicitação e ainda não foi 

autorizada a implantação da nova jornada; ou, simplesmente, o setor de trabalho não é 

compatível com os requisitos básicos para solicitação da flexibilização de jornada de trabalho 

– ter estrutura de pessoal compatível para a composição das escalas de trabalho e prestar 

atendimento ao público. 

 Quanto ao tempo que o setor de trabalho está organizado sob o regime de 

flexibilização da jornada de trabalho, constatou-se que a PRAE atua assim há cerca de 22 

meses e que os outros setores flexibilizados (DEMAPA, PROGEP e PROINFRA) organizam-

se desse modo há cerca de 12 meses. Diante disso, averiguou-se que o tempo médio de 

ocorrência de flexibilização nesses setores é de 12,64 meses, e que outros 149 (58%) 
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respondentes exercem suas atividades em setores nos quais não há implementação de 

flexibilização da jornada de trabalho. 

 Por fim, todos os participantes foram solicitados a avaliar a flexibilização da jornada 

de trabalho na UFSM. Foram obtidas 251 respostas, sendo que a avaliação mínima atribuída 

foi 0 (zero) e a máxima 10 (dez), resultando em uma avaliação média de 7,16 pontos, com 

desvio-padrão de 2,883. Apesar da média obtida (7,16) poder ser considerada uma nota 

satisfatória, verificou-se que aproximadamente 14% dos respondentes avaliaram a 

flexibilização com nota igual ou inferior a 3 (três) pontos; cerca de 18% atribuíram uma 

pontuação entre 4 (quatro) a 6 (seis); e quase 40% dos respondentes avaliaram o regime de 

trabalho com nota máxima (10) ou 9 (nove).  O Gráfico 3 apresenta os dados obtidos em 

relação à avaliação da flexibilização. 

 

Gráfico 3 – Avaliação da flexibilização da jornada de trabalho na UFSM. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Destaca-se que nos setores onde está implementado o regime de trabalho com 

flexibilização de jornada a avaliação média foi de 8,27 pontos. Já nos setores onde não há a 

implementação a avaliação da flexibilização foi de 6,36 pontos, ficando um pouco abaixo da 

média geral. 
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 Face ao exposto, encerra-se neste tópico a análise da primeira parte do instrumento de 

pesquisa. Dessa forma, a partir do próximo tópico serão apresentados os resultados 

encontrados com a aplicação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira de Batista (2012), de modo que será possível cumprir os objetivos de 

delinear o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento da UFSM, as percepções dos 

respondentes em relação aos critérios questionados e as condições atuais da instituição em 

relação ao tema.  

 

4.3 PERCEPÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

  

 A fim de alcançar o objetivo específico de verificar o grau de maturidade em gestão do 

conhecimento nas unidades pesquisadas na UFSM, foi utilizado o Modelo de Gestão do 

Conhecimento para a Administração Pública Brasileira de Batista (2012), composto por 7 

critérios (Liderança em GC; Processos; Pessoas; Tecnologia; Processos de Conhecimento; 

Aprendizagem e Inovação; e, Resultados da GC), os quais são formados por 6 assertivas, em 

uma escala de 1 a 5. Desse modo, o instrumento de pesquisa de Batista (2012) envolve a 

análise de ações globais que a organização realiza em favor da implementação de uma gestão 

do conhecimento efetiva. 

 

4.3.1 Análise das respostas por itens 

  

 O Critério 1 do instrumento de pesquisa utilizado solicitou aos respondentes que 

avaliassem a Liderança em Gestão do Conhecimento (GC), que representa o papel 

fundamental que a alta administração deve exercer para que a implementação da Gestão do 

Conhecimento seja realizada com sucesso na organização (BATISTA, 2012). Analisando-se 

as médias obtidas na percepção dos respondentes frente à escala de avaliação apresentada, 

verificou-se que a UFSM apresenta ações mal realizadas – ou seja, abaixo de 3 pontos – na 

maioria dos itens relacionados ao primeiro critério, conforme demonstrado no Quadro 6.  

 Dessa forma, a menor média identificada foi de 2,57 no item 2, com um desvio padrão 

de 1,038, demonstrando grande variabilidade de respostas, quando questionados em relação à 

implantação de arranjos organizacionais com o objetivo de formalizar as iniciativas de Gestão 

do Conhecimento, tais como, uma unidade central de coordenação da gestão da 

informação/conhecimento, gestor chefe de gestão da informação/conhecimento, equipes de 

melhoria da qualidade e redes de conhecimento. Isso se deve ao fato de que a UFSM 
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efetivamente não conta com estruturas formais voltadas ao gerenciamento de iniciativas de 

preservação do conhecimento, o que pode ser constatado analisando-se as unidades 

organizacionais da instituição. 

 

Quadro 6 – Avaliação para os itens do Critério Liderança em GC. 

 

Critério 1: Liderança em  

Gestão do Conhecimento (GC) 
Média 

Desvio 

Padrão 
Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

1 
A UFSM compartilha o conhecimento, a visão e a 

estratégia de GC fortemente alinhados com visão, 

missão e objetivos estratégicos da organização. 
2,9 1,001 

1 9,80% 25 

2 22,30% 57 

3 40,20% 103 

4 23,80% 61 

5 3,90% 10 

2 

Arranjos organizacionais foram implantados para 

formalizar as iniciativas de GC (exemplos: uma unidade 

central de coordenação da gestão da 

informação/conhecimento; gestor chefe de gestão da 

informação/conhecimento; equipes de melhoria da 

qualidade e redes de conhecimento). 

2,57 1,038 

1 18,10% 46 

2 28,30% 72 

3 34,30% 87 

4 17,30% 44 

5 2% 5 

3 
Recursos financeiros são alocados na UFSM nas 

iniciativas de Gestão do Conhecimento. 
2,61 0,937 

1 14,30% 35 

2 27,30% 67 

3 42,40% 104 

4 15,10% 37 

5 0,80% 2 

4 

A UFSM tem uma política de proteção da informação e 

do conhecimento (exemplos: proteção da propriedade 

intelectual, segurança da informação e do conhecimento 

e política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo 

das informações). 

3,19 1 

1 4,70% 12 

2 19,30% 49 

3 37% 94 

4 30,30% 77 

5 8,70% 22 

5 

A alta administração e as chefias intermediárias servem 

de modelo ao colocar em prática os valores de 

compartilhamento do conhecimento e de trabalho 

colaborativo. Elas passam grande parte do tempo 

disseminando informação para suas equipes e facilitando 

o fluxo horizontal de informação entre suas equipes e 

equipes de outros departamentos/divisões/unidades. 

2,75 1,089 

1 13,40% 34 

2 29,90% 76 

3 29,90% 76 

4 22% 56 

5 4,70% 12 

6 

A alta administração e as chefias intermediárias 

promovem, reconhecem e recompensam a melhoria do 

desempenho, o aprendizado individual e organizacional, 

o compartilhamento de conhecimento e a criação do 

conhecimento e inovação. 

2,73 1,057 

1 12,20% 31 

2 31,40% 80 

3 32,20% 82 

4 19,60% 50 

5 4,70% 12 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 De outro modo, observou-se um desempenho melhor no que se refere ao item 4 do 

Critério Liderança em Gestão do Conhecimento, com uma média de 3,19 e desvio padrão de 

1,00. Diante disso, pode-se afirmar que para os respondentes a UFSM desenvolve de forma 

adequada uma política de proteção da informação e do conhecimento, tendo como exemplos 
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as atividades de proteção da propriedade intelectual, segurança da informação e do 

conhecimento e política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo das informações.  

 Destaca-se que ao serem questionados em relação ao item 5 do Critério 1 ("5. A alta 

administração e as chefias intermediárias servem de modelo ao colocar em prática os valores 

de compartilhamento do conhecimento e de trabalho colaborativo. Elas passam grande parte 

do tempo disseminando informação para suas equipes e facilitando o fluxo horizontal de 

informação entre suas equipes e equipes de outros departamentos/divisões/unidades."), 

43,3% (n=110) dos respondentes avaliaram negativamente a atuação da alta administração e 

das chefias, pois entendem que as ações descritas na assertiva não são realizadas, são muito 

mal realizadas ou são mal realizadas, conforme análise de frequências exposta no Quadro 6. 

 De modo similar, o item 6 do Critério 1 também apresentou baixa pontuação na escala 

de avaliação com 43,6% (n=111) dos pesquisados afirmando que ações descritas na assertiva 

não são realizadas ou são muito mal realizadas ou são mal realizadas quando questionados se 

"A alta administração e as chefias intermediárias promovem, reconhecem e recompensam a 

melhoria do desempenho, o aprendizado individual e organizacional, o compartilhamento de 

conhecimento e a criação do conhecimento e inovação". 

 Nesse contexto, os resultados encontrados no Critério Liderança em GC evidenciam 

uma necessidade de aperfeiçoamento nas ações da alta administração da UFSM, 

principalmente quando considerado o papel de extrema relevância que possui na 

implementação de uma política efetiva de Gestão do Conhecimento. Sabe-se que sem a 

participação ativa da Liderança em GC as probabilidades de insucesso recrudescem, de modo 

que se sugere uma atuação corretiva frente aos itens destacados anteriormente que restaram 

com pontuação prejudicada na análise. 

 Em relação ao Critério 2, que avalia os Processos de trabalho da organização 

considerando-os como conjunto e sequência de atividades para transformação dos insumos em 

produtos e serviços por meio dos colaboradores (BATISTA, 2012), pode-se constatar que, de 

modo geral, os respondentes entendem que a UFSM, em parte, realiza de forma adequada as 

ações descritas. Desse modo, considerando que o item 7 apresentou a  melhor média (3,13) do 

Critério Processos, com desvio padrão de 0,981, verifica-se que a UFSM tem definido, de 

maneira adequada, as suas competências essenciais e buscado alinhá-las a sua missão e aos 

objetivos da organização. 

 No entanto, quando questionados sobre a existência na UFSM de um sistema próprio 

para gerenciar situações de crise ou eventos imprevistos que tenha o objetivo de assegurar 

continuidade de operações, prevenção e recuperação, os respondentes avaliaram que a 
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instituição desempenha mal a ação descrita no item 10, sendo que se identificou um valor de 

2,55 para a média e de 0,977 para o desvio padrão, determinando para esse item a média mais 

baixa do critério pesquisado. Assim, a adoção de medidas visando a prevenção de 

contingências que possam afetar as atividades organizacionais deve ser objeto de atenção por 

parte dos gestores. No âmbito dos processos, a previsibilidade das etapas e a possibilidade de 

recuperação de informações são imprescindíveis ao bom gerenciamento organizacional. O 

Quadro 7 apresenta os dados obtidos nas respostas referentes aos 6 itens do Critério 2. 

   

Quadro 7 – Avaliação para os itens do Critério Processos. 

 

Critério 2: Processos Média 
Desvio 

Padrão 

Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

7 
A UFSM define suas competências essenciais (aquilo 

que ela faz de melhor) e as alinha à sua missão e aos 

objetivos da organização. 
3,13 0,981 

1 5,9% 15 

2 17,7% 45 

3 40,2% 102 

4 29,5% 75 

5 6,7% 17 

8 
A UFSM modela seus sistemas de trabalho e processos 

de apoio e finalísticos para agregar valor ao cidadão-

usuário e alcançar alto desempenho institucional. 
3,02 0,951 

1 5,1% 13 

2 23,3% 59 

3 41,9% 106 

4 24,1% 61 

5 5,5% 14 

9 

Na modelagem desses processos são contemplados os 

seguintes fatores: novas tecnologias, compartilhamento 

de conhecimento na organização, flexibilidade, 

eficiência, eficácia e efetividade social. 

2,99 1 

1 7,9% 20 

2 22,4% 57 

3 37% 94 

4 28,3% 72 

5 4,3% 11 

10 
A UFSM tem um sistema próprio para gerenciar 

situações de crise ou eventos imprevistos que assegura 

a continuidade das operações, prevenção e recuperação. 
2,55 0,977 

1 14,2% 36 

2 34,4% 87 

3 36,8% 93 

4 11,5% 29 

5 3,2% 8 

11 

Há uma clara percepção de que a UFSM implementa e 

gerencia os processos de apoio e finalísticos chave para 

assegurar o atendimento dos requisitos do cidadão-

usuário e a manutenção dos resultados da organização. 

2,87 0,908 

1 5,1% 13 

2 29,5% 75 

3 42,1% 107 

4 19,7% 50 

5 3,5% 9 

12 

A UFSM avalia e melhora continuamente seus 

processos de apoio e finalísticos para alcançar um 

melhor desempenho, reduzir a variação, melhorar 

produtos e serviços públicos e para manter-se 

atualizada com as práticas de excelência em gestão. 

2,95 0,907 

1 4,3% 11 

2 26,9% 68 

3 41,5% 105 

4 23,7% 60 

5 3,6% 9 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Ainda, relativamente ao Critério Processos, sobressaíram-se também o item 8 com 

41,9% (n=106) dos respondentes afirmando que "a UFSM modela seus sistemas de trabalho e 

processos de apoio e finalísticos para agregar valor ao cidadão-usuário e alcançar alto 
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desempenho institucional" de forma adequada; e, o item 11 com 42,1% (n=107) dos 

pesquisados demonstrando que percebem claramente que a UFSM, de forma adequada, 

"implementa e gerencia os processos de apoio e finalísticos chave para assegurar o 

atendimento dos requisitos do cidadão-usuário e a manutenção dos resultados da 

organização". 

 Tem-se ainda o Critério 3, que se refere a Pessoas, as quais representam um papel 

importante nos principais processos de Gestão do Conhecimento. Nesse critério, buscou-se 

identificar se a instituição capacita e desenvolve seus servidores visando melhorar suas 

habilidades de identificação, criação, armazenamento e aplicação do conhecimento, a fim de 

atingir os objetivos e aprimorar o desempenho institucional (BATISTA, 2012). 

 Nesse sentido, de acordo com os dados apresentados no Quadro 8, no critério em 

análise a melhor média obtida foi de 3,51, com desvio padrão de 0,927, para o item 13. Desse 

modo, verifica-se que para os respondentes a UFSM conta adequadamente com programas de 

educação e capacitação, bem como de desenvolvimento de carreiras, os quais ampliam o 

conhecimento, as habilidades e as capacidades dos servidores públicos, contribuindo para um 

alto desempenho institucional e para o alcance dos objetivos da instituição. Contudo, 

identificou-se para o mesmo critério uma média bastante baixa (2,24), com desvio padrão de 

0,971, quando analisado o item 15 que questionou sobre a existência de processos formais de 

mentoring, coaching e tutoria. 

 Entre os pesquisados, verifica-se que 57,8% (n=145) entendem que a UFSM não 

possui ou realiza muito mal ou realiza mal eventuais processos formais de mentoring, 

coaching e tutoria; 46,8% (n=118) afirmam que a UFSM realiza de maneira insatisfatória ou 

não conta com um banco de competências de seus servidores públicos; e, 50,6% (n=129) 

percebem que não há reconhecimento e recompensa ativos quanto à colaboração e ao 

compartilhamento de conhecimento ou, quando existente, essa atividade é mal realizada. 

 Diante disso, os resultados da avaliação da condução dos programas  de educação e 

capacitação desenvolvidos pela UFSM são favoráveis e muito importantes para a Gestão do 

Conhecimento na instituição. Tal fato repercute positivamente nas etapas iniciais de 

implementação de projetos relativos ao tema, pois, considerando as particularidades 

conceituais abrangidas, é necessário que se capacite todos os envolvidos para o alcance dos 

objetivos traçados. De outro modo, as políticas de valorização do compartilhamento de 

conhecimentos devem ser aperfeiçoadas pela instituição para que as pessoas passem a 

incorporar uma cultura de colaboração entre os colegas, bem como o trabalho e busca de 

soluções em equipes deve ser valorizado e incentivado. 
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Quadro 8 – Avaliação para os itens do Critério Pessoas. 

 

Critério 3: Pessoas Média 
Desvio 

Padrão 
Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

13 

Os programas de educação e capacitação, assim como os 

de desenvolvimento de carreiras, ampliam o 

conhecimento, as habilidades e as capacidades do 

servidor público servindo de apoio para o alcance dos 

objetivos da UFSM e contribuem para o alto 

desempenho institucional. 

3,51 0,927 

1 0,80% 2 

2 13,60% 35 

3 33,50% 86 

4 37,70% 97 

5 14,40% 37 

14 

A UFSM dissemina de maneira sistemática informações 

sobre os benefícios, a política, a estratégia, o modelo, o 

plano e as ferramentas de Gestão do Conhecimento para 

novos servidores da organização. 

3,04 1,062 

1 5,90% 15 

2 27,70% 71 

3 32,00% 82 

4 25,40% 65 

5 9,00% 23 

15 
A UFSM tem processos formais de mentoring, coaching 

e tutoria. 
2,24 0,971 

1 27,50% 69 

2 30,30% 76 

3 34,30% 86 

4 6,80% 17 

5 1,20% 3 

16 
A UFSM conta com banco de competências dos seus 

servidores públicos. 
2,56 1,086 

1 20,20% 51 

2 26,60% 67 

3 33,30% 84 

4 16,70% 42 

5 3,20% 8 

17 
A colaboração e o compartilhamento do conhecimento 

na UFSM são ativamente reconhecidos e 

recompensados. 
2,55 1,041 

1 16,50% 42 

2 34,10% 87 

3 30,60% 78 

4 15,70% 40 

5 3,10% 8 

18 

A organização do trabalho contempla a formação de 

pequenas equipes/grupos (exemplos: grupos de trabalho, 

comissões, círculos de qualidade, equipes de melhoria de 

processos de trabalho, equipes interfuncionais, equipes 

interdepartamentais, comunidades de prática) e a 

estrutura por processos para enfrentar as preocupações e 

os problemas no local de trabalho. 

2,79 0,987 

1 10,50% 27 

2 25,00% 64 

3 44,10% 113 

4 15,60% 40 

5 4,70% 12 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Quanto à Tecnologia, trata-se do componente que através de práticas efetivas como 

ferramentas e técnicas (mecanismos de buscas, repositórios de conhecimentos, intranets, 

colaboração e compartilhamento virtuais, etc.) atua como viabilizadora e aceleradora dos 

processos de Gestão do Conhecimento (BATISTA, 2012). Desse modo, observa-se que o 

Critério Tecnologia obteve boas avaliações, sendo esse o único critério que alcançou em todos 

os itens médias superiores a 3 pontos na escala aplicada. Isso demonstra uma boa percepção 

dos respondentes em relação às ações da instituição no que se refere ao gerenciamento de 

serviços e infraestrutura ligados à Tecnologia da Informação. 



81 

 

 Nessa perspectiva, conforme demonstrado no Quadro 9, pode-se ressaltar as médias de 

3,81 e 3,88 referentes aos itens 21 e 22, respectivamente, destacando-se que para mais de 63% 

dos respondentes são bem realizadas ou muito bem realizadas a disponibilização de 

computadores, de internet e intranet e de um endereço de e-mail a todos os servidores da 

UFSM. 

  

Quadro 9 – Avaliação para os itens do Critério Tecnologia. 

 

Critério 4: Tecnologia Média 
Desvio 

Padrão 

Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

19 

A alta administração da UFSM implantou uma 

infraestrutura de TI [exemplos: internet, intranet e 

sítio na Rede Mundial de Computadores (web)] e 

dotou a organização com a estrutura necessária 

para facilitar a efetiva Gestão do Conhecimento. 

3,23 1,017 

1 4,70% 12 

2 19,20% 49 

3 34,10% 87 

4 32,50% 83 

5 9,40% 24 

20 
A infraestrutura de TI da UFSM está alinhada à 

estratégia de Gestão do Conhecimento. 
3,11 1,05 

1 5,90% 15 

2 23,60% 60 

3 32,70% 83 

4 29,10% 74 

5 8,70% 22 

21 
Todos os servidores da UFSM têm acesso a 

computador. 
3,81 1,133 

1 4,70% 12 

2 7,80% 20 

3 23,80% 61 

4 29,30% 75 

5 34,40% 88 

22 
Todos os servidores da UFSM têm acesso à 

internet/intranet e a um endereço de e-mail. 
3,88 1,103 

1 3,10% 8 

2 8,20% 21 

3 24,20% 62 

4 27,00% 69 

5 37,50% 96 

23 

As informações disponíveis no sítio da 

web/intranet da UFSM são atualizadas 

regularmente. 
3,78 0,962 

1 0,80% 2 

2 9,10% 23 

3 28,00% 71 

4 36,20% 92 

5 26,00% 66 

24 

A intranet (SIE, Portais e Sistemas disponíveis) é 

usada como a principal fonte de comunicação em 

toda a UFSM como apoio à transferência de 

conhecimento e ao compartilhamento de 

informação. 

3,45 1,103 

1 5,50% 14 

2 13,30% 34 

3 29,80% 76 

4 32,90% 84 

5 18,40% 47 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Ainda, verifica-se que para os respondentes são realizadas de forma adequada as 

atividades de atualização regular das informações disponibilizadas na intranet e no sítio da 

instituição na web (item 23; média de 3,78) e de utilização da intranet e sistemas internos 

como principal fonte de comunicação em toda a UFSM facilitando a transferência de 

conhecimento e compartilhamento  de informações (item 24; média de 3,45). 
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 Por mais que todos os itens do Critério Tecnologia tenham obtido médias consideradas 

satisfatórias, verifica-se que a menor média (3,11) apresentada foi em relação ao item 20, que 

questionou se a infraestrutura de Tecnologia de Informação da UFSM encontra-se alinhada à 

estratégia de Gestão do Conhecimento. Pode-se afirmar que uma melhor performance nessa 

ação conseguiria ser obtida com uma efetiva implementação de um plano de Gestão do 

Conhecimento para a organização, o que possibilitaria também melhorias para todos os outros 

itens desse e dos demais critérios pesquisados. 

 Com base nesta perspectiva, de modo geral, constata-se a partir das análises dos 

respondentes para o Critério Tecnologia que a UFSM possui infraestrutura de TI adequada 

para desenvolvimento de um projeto de Gestão do Conhecimento. Esse viabilizador da Gestão 

do Conhecimento tem papel importante como facilitador nos processos de comunicação e 

acesso aos conhecimentos, representando uma essencial etapa já iniciada pela instituição, que 

pode receber melhorias no decorrer da construção dos planos de GC. 

 Referente aos Processos de Conhecimento, representados pelo Critério 5, estão 

relacionados à mobilização sistemática do conhecimento, a qual é desenvolvida 

principalmente pelas ações de identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e 

aplicação dos conhecimentos no âmbito das organizações públicas. Observa-se que nenhum 

dos itens avaliados alcançou uma média satisfatória, sendo que para todos foram obtidos 

como resultado valores abaixo de 3 pontos.  

 Entre os itens avaliados para o critério, identifica-se que a melhor média obtida foi de 

2,84, com desvio padrão de 0,993, relacionada ao item 25 do instrumento de pesquisa. Essa 

pontuação demonstra que os respondentes percebem, de maneira geral, que as ações de 

implementar processos sistemáticos de identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e utilização do conhecimento são mal realizadas pela UFSM, apesar de ter 

sido essa a melhor média para o critério.  

 Outro dado preocupante constatado refere-se à menor média obtida na análise, de 2,37 

e desvio padrão de 0,999, a qual foi atribuída pelos respondentes para o item 28, que 

questionou se o conhecimento essencial de servidores públicos que estão saindo da UFSM é 

retido. Dessa forma, com a média apresentada constata-se que realizando mal a atividade de 

reter o conhecimento de servidores egressos da UFSM, seja por vacâncias, exonerações ou 

aposentadorias, a instituição pode estar permitindo a perda de conhecimentos críticos que são 

essenciais para o desenvolvimento e alcance dos objetivos organizacionais. O Quadro 10 

apresenta os dados obtidos nas respostas referentes aos 6 itens do Critério 5. 
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Quadro 10 – Avaliação para os itens do Critério Processos de Conhecimento. 

 

Critério 5: Processos de Conhecimento Média 
Desvio 

Padrão 

Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

25 

A UFSM tem processos sistemáticos de 

identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e utilização do conhecimento. 
2,84 0,993 

1 8,20% 21 

2 29,00% 74 

3 38,00% 97 

4 20,00% 51 

5 4,70% 12 

26 

A UFSM conta com um mapa de conhecimento e 

distribui eficientemente os ativos ou recursos de 

conhecimento por toda a organização. 
2,53 1,024 

1 16,50% 42 

2 34,60% 88 

3 31,10% 79 

4 15,00% 38 

5 2,80% 7 

27 

O conhecimento adquirido após a execução de 

tarefas e a conclusão de projetos é registrado e 

compartilhado por todos. 
2,52 1,066 

1 18,90% 48 

2 33,10% 84 

3 28,30% 72 

4 16,90% 43 

5 2,80% 7 

28 
O conhecimento essencial de servidores públicos 

que estão saindo da UFSM é retido. 
2,37 0,999 

1 21,40% 54 

2 34,90% 88 

3 31,00% 78 

4 10,70% 27 

5 2,00% 5 

29 

A UFSM compartilha as melhores práticas e lições 

aprendidas por toda a organização para que não 

haja um constante “reinventar da roda” e retrabalho. 
2,49 1,037 

1 18,20% 46 

2 35,20% 89 

3 28,50% 72 

4 15,80% 40 

5 2,40% 6 

30 

As atividades de benchmarking (comparação em 

busca das melhores práticas/referências) são 

realizadas dentro e fora da organização, os 

resultados são usados para melhorar o desempenho 

organizacional e criar novo conhecimento. 

2,54 1,046 

1 16,70% 42 

2 34,90% 88 

3 28,60% 72 

4 17,10% 43 

5 2,80% 7 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Desse modo, conforme análise de frequências demonstrada no Quadro 10, ressalta-se 

que para 56,3% (n=142) dos servidores pesquisados o conhecimento essencial dos servidores 

públicos que estão saindo da UFSM não é retido ou, quando há alguma retenção de 

conhecimento, esta é muito mal ou mal realizada. Esta situação deveria ensejar preocupação 

por parte da Administração da instituição, uma vez que o conhecimento dos servidores que se 

aposentam ou se exoneram pode ser perdido ocasionando um constante retrabalho no sentido 

de que novos servidores deverão dedicar tempo para readquirir conhecimentos essenciais 

desperdiçados pela falta de atuação da organização em incentivar e proporcionar mecanismos 

que facilitem o compartilhamento e retenção de conhecimentos, principalmente daqueles 
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colaboradores que já completaram ou estão prestes a perfazer os requisitos necessários para a 

aposentadoria. 

 Contudo, a obtenção de um desempenho melhor no Critério Processos de 

Conhecimento só é potencializado com a adoção de políticas efetivas de Gestão do 

Conhecimento pela instituição. Desse modo, a sistematização dos processos de identificação, 

criação, armazenamento, compartilhamento e utilização do conhecimento depende de ações 

da organização de incentivo ao desenvolvimento dessas práticas juntamente com as rotinas de 

trabalho das unidades da UFSM. 

 Relativamente ao Critério 6, Aprendizagem e Inovação, são considerados os resultados 

imediatos decorrentes da prática da Gestão do Conhecimento na instituição, ponderando que a 

aprendizagem proporciona aumento do conhecimento e capacidades dos colaboradores, das 

equipes e da organização e a inovação pode desenvolver novas tecnologias, práticas 

inovadoras na administração pública, novos processos, produtos e serviços (BATISTA, 2012). 

 Nesse contexto, conforme demonstrado no Quadro 11, constata-se que as melhores 

médias relativas a esse critério foram de 3,2, com desvio padrão de 0,96, para o item 31 e de 

3,11, com desvio padrão de 1,029, para o item 35. Dessa forma, os respondentes avaliam que 

a UFSM desempenha adequadamente a atividade de articular e reforçar continuamente 

valores como aprendizagem e inovação, bem como há interesse, de forma adequada, das 

chefias intermediárias em utilizar novas ferramentas métodos. 

 Por outro lado, a menor média apresentada foi de 2,81, com desvio padrão de 1,00, 

referente ao item 33 do critério em avaliação. Assim sendo, os pesquisados percebem que a 

UFSM realizada mal as ações de formação de equipes interfuncionais com o intuito de 

resolver problemas ou lidar com situações preocupantes que ocorrem em diferentes unidades 

gerenciais da instituição. 

 Essa informação é corroborada pelas médias obtidas nas respostas do Critério Pessoas, 

onde também houve baixa avaliação dos respondentes em relação ao quesito de formação de 

equipes multidisciplinares para a busca de soluções de problemas ou situações críticas na 

instituição. Desse modo, este é um aspecto a ser desenvolvido no âmbito da UFSM, mesmo 

que para o item 36 tenha obtido-se uma média acima de 3 pontos. 

  Além disso, destaca-se que de acordo com 42,9% (n=109) dos respondentes, as 

atividades de reforçar e articular continuamente valores como a aprendizagem e a inovação 

são realizadas de forma adequada pela UFSM, bem como para 42,7% (n=108) dos 

pesquisados a mesma avaliação é atribuída quanto ao questionamento sobre a UFSM 
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considerar a "atitude de assumir riscos ou o fato de cometer erros como oportunidades de 

aprendizagem, desde que isso não ocorra repetidamente". 

 

Quadro 11 – Avaliação para os itens do Critério Aprendizagem e Inovação. 

 

Critério 6: Aprendizagem e Inovação Média 
Desvio 

Padrão 

Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

31 
A UFSM articula e reforça continuamente valores 

como a aprendizagem e a inovação. 
3,2 0,96 

1 3,50% 9 

2 17,70% 45 

3 42,90% 109 

4 26,40% 67 

5 9,40% 24 

32 

A UFSM considera a atitude de assumir riscos ou 

o fato de cometer erros como oportunidades de 

aprendizagem, desde que isso não ocorra 

repetidamente. 

2,88 1,03 

1 10,70% 27 

2 21,70% 55 

3 42,70% 108 

4 19,00% 48 

5 5,90% 15 

33 

Equipes interfuncionais são formadas para 

resolver problemas ou lidar com situações 

preocupantes que ocorrem em diferentes unidades 

gerenciais da UFSM. 

2,81 1 

1 9,40% 24 

2 28,10% 72 

3 39,10% 100 

4 18,80% 48 

5 4,70% 12 

34 

As pessoas sentem que recebem autonomia dos 

seus superiores hierárquicos e que suas ideias e 

contribuições são geralmente valorizadas pela 

organização. 

2,93 1,083 

1 10,60% 27 

2 22,70% 58 

3 36,90% 94 

4 22,40% 57 

5 7,50% 19 

35 
As chefias intermediárias estão dispostas a usar 

novas ferramentas e métodos. 
3,11 1,029 

1 6,70% 17 

2 19,60% 50 

3 38,00% 97 

4 27,50% 70 

5 8,20% 21 

36 
As pessoas são incentivadas a trabalhar junto com 

outros e a compartilhar informação. 
3,04 1,14 

1 7,80% 20 

2 27,00% 69 

3 31,30% 80 

4 21,50% 55 

5 12,50% 32 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Por fim, foi solicitada a avaliação para o Critério 7, Resultados da Gestão da 

Conhecimento (GC), os quais representam os resultados finais da abordagem, sendo 

decorrentes dos resultados imediatos e do incremento das capacidades de realização dos 

colaboradores, das equipes, da organização e sociedade. Desse modo, os Resultados da GC 

buscam mensurar em relação à organização se ocorreu aumento de eficiência e melhoria da 

qualidade dos serviços públicos prestados e da efetividade social, se houve contribuição para 

a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento brasileiro (BATISTA, 2012).  
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Quadro 12 – Avaliação para os itens do Critério Resultados da Gestão do Conhecimento (GC) 

 

Critério 7: Resultados da  

Gestão do Conhecimento (GC) 
Média 

Desvio 

Padrão 

Análise de Frequências 

Escala Percentual Frequência 

37 

A UFSM tem um histórico de sucesso na 

implementação da GC e de outras iniciativas de 

mudança que pode ser comprovado com 

resultados de indicadores de desempenho. 

2,42 1,046 

1 21,70% 55 

2 31,60% 80 

3 32,40% 82 

4 11,10% 28 

5 3,20% 8 

38 

São utilizados indicadores para avaliar o impacto 

das contribuições e das iniciativas de GC nos 

resultados da UFSM. 
2,43 1,083 

1 23,10% 58 

2 31,50% 79 

3 27,90% 70 

4 14,70% 37 

5 2,80% 7 

39 

A UFSM melhorou – graças às contribuições e às 

iniciativas da GC – os resultados relativos aos 

indicadores de qualidade dos produtos e serviços. 
2,58 1,053 

1 16,60% 42 

2 31,60% 80 

3 31,60% 80 

4 17,00% 43 

5 3,20% 8 

40 

A UFSM melhorou – graças às contribuições e às 

iniciativas de GC – os resultados relativos aos 

indicadores de eficiência. 
2,57 1,067 

1 18,70% 47 

2 28,20% 71 

3 33,70% 85 

4 16,30% 41 

5 3,20% 8 

41 

A UFSM melhorou – graças às contribuições e às 

iniciativas de GC – os resultados relativos aos 

indicadores de efetividade social. 
2,62 1,051 

1 17,50% 44 

2 25,80% 65 

3 36,50% 92 

4 17,50% 44 

5 2,80% 7 

42 

A UFSM melhorou – graças às contribuições e às 

iniciativas de GC – os resultados dos indicadores 

de legalidade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e desenvolvimento. 

2,67 1,103 

1 15,90% 40 

2 29,50% 74 

3 32,30% 81 

4 16,70% 42 

5 5,60% 14 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 De modo geral, conforme dados apresentados no Quadro 12, constata-se que as médias 

alcançadas pela instituição no Critério Resultados da GC, na opinião dos respondentes, 

demonstram que houve melhoria nos resultados de alguns indicadores utilizados. Dessa 

forma, pode-se inferir que a UFSM promove em alguns pontos a implementação da GC e de 

outras iniciativas de mudança, as quais podem ser comprovadas com resultados de 

indicadores de desempenho, como descrito no item 37 que alcançou uma média de 2,42 e 

desvio padrão de 1,046. Da mesma forma, considerando a média no valor de 2,67, com desvio 

padrão de 1,103, alcançada no item 42, verifica-se que os respondentes percebem melhorias 

na UFSM, mesmo que pontuais, graças às contribuições e às iniciativas de GC, frente aos 

resultados de indicadores relacionados à legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade 

e desenvolvimento. 
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 Contudo, verifica-se que há por parte dos respondentes uma percepção insatisfatória 

em relação ao Critério 7, tendo em vista que 23,1% (n=58) atribuíram a nota mínima na 

escala, pois entendem que a UFSM não melhorou ou ainda não é possível comprovar 

melhorias por ausência de indicadores quando questionados sobre a utilização de indicadores 

para avaliar o impacto das contribuições e das iniciativas de Gestão do Conhecimento nos 

resultados da UFSM. Do mesmo modo, 21,7% (n=55) dos pesquisados avaliaram que a 

UFSM não possui, ou não é possível comprovar por ausência de índices de avaliação, um 

histórico de sucesso na implementação da Gestão do Conhecimento e de outras iniciativas de 

mudança que pudessem ser comprovadas com resultados de indicadores de desempenho. 

 Complementando as razões acima apresentadas, pode-se afirmar que a melhoria no 

Critério Resultados da Gestão do Conhecimento pode acontecer a partir de instituição de 

medidas organizacionais visando a implementação da Gestão do Conhecimento. Assim, as 

contribuições da GC mensuradas através de indicadores de desempenho podem auxiliar no 

alcance dos objetivos organizacionais e favorecer o aumento da qualidade e eficiência das 

ações da UFSM. 

 

4.3.2 Análise das respostas por critérios 

 

 Com o intuito de verificar a percepção dos pesquisados em relação a cada viabilizador 

da Gestão do Conhecimento na instituição, realizou-se uma análise mais ampla das respostas 

obtidas considerando-se a avaliação concentrada por critérios apresentados no instrumento de 

pesquisa. Dessa forma, busca-se demonstrar a situação geral da UFSM quanto aos Critérios 

Liderança em Gestão do Conhecimento, Processos, Pessoas, Tecnologia, Processos de 

Conhecimento, Aprendizagem e Inovação e Resultados da Gestão do Conhecimento. O 

Quadro 13 apresenta as médias gerais obtidas nos 7 (sete) critérios do modelo utilizado e os 

valores do índice de consistência interna Alfa de Cronbach. 

 Em relação ao primeiro Critério, que avalia a Liderança em Gestão do Conhecimento, 

pode-se verificar uma média de 2,794 dentre as respostas dos pesquisados, o que demonstra 

que a UFSM, considerando a escala aplicada, está realizando mal as ações relacionadas ao 

critério em análise. Nesse sentido, a atuação da alta administração é fator preponderante para 

o sucesso em melhorias na avaliação desse critério, dependendo dela a ação catalisadora para 

a disseminação do conhecimento na instituição. 

 Desse modo, como fator de confirmação da consistência interna das respostas obtidas 

para o Critério Liderança em Gestão do Conhecimento, mediante análise estatística dos dados 
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foi atingido o valor de 0,877 para o Alfa de Cronbach. Verifica-se, assim, que há um bom 

fator de confiabilidade em relação ao Critério 1, pois de acordo com Hair et al (2005), os 

valores atingidos para o Alfa de Cronbach acima de 0,7 são aceitáveis para análise da 

confiabilidade. 

  

Quadro 13 – Médias gerais dos Critérios do modelo. 

 

Critérios Avaliados Média 
Alfa de 

Cronbach 

1 Liderança em Gestão do Conhecimento (GC) 2,794 0,877 

2 Processos 2,922 0,924 

3 Pessoas 2,772 0,876 

4 Tecnologia 3,542 0,869 

5 Processos de Conhecimento 2,545 0,916 

6 Aprendizagem e Inovação 3,003 0,906 

7 Resultados da Gestão do Conhecimento (GC) 2,552 0,968 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Além disso, analisou-se o valor para o Alfa de Cronbach caso algum item do Critério 1 

fosse deletado, de modo que foram obtidos valores de 0,842, como patamar mínimo e 

calculado quando deletado o item 2; até 0,863, como nível máximo e obtido quando deletado 

o item 3. Portanto, constata-se que não há incremento na avaliação do Critério Liderança em 

Gestão do Conhecimento em caso de exclusão de algum questionamento, uma vez que o 

melhor nível foi atingido com aplicação de todos os 6 itens, como formatado no instrumento 

de pesquisa original. 

 Quanto ao segundo Critério, verifica-se que os Processos foram avaliados com uma 

média de 2,922. Trata-se de uma avaliação levemente superior à obtida no critério anterior, 

mas que, ainda assim, representa relativamente à organização uma percepção insatisfatória 

dos respondentes frente ao Critério Processos. Com isso, a média alcançada demonstra que a 

instituição ainda realiza mal, de modo geral, as atividades relacionadas ao critério em 

comento. Ainda, obteve-se um valor de 0,924 para o Alfa de Cronbach calculado para esse 

critério, o que representa um ótimo índice de confiabilidade em relação à consistência interna 

dos itens do Critério 2. 

 Realizou-se, também, a verificação do Alfa de Cronbach caso algum item do Critério 

2 fosse excluído, sendo que foram obtidos valores de 0,904, como patamar mínimo e 
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calculado quando excluído o item 8, até 0,917, como nível máximo e obtido quando deletado 

o item 7. Assim, constata-se que a exclusão de algum item do Critério 2 não ocasionaria 

benefícios para a análise da pesquisa. 

 O terceiro Critério apresenta a avaliação dos respondentes quanto ao viabilizador 

Pessoas. Considerando-se que a média atingida para esse critério foi 2,772, identifica-se que, 

na percepção dos pesquisados, a UFSM tem realizado inadequadamente as ações que 

constituem esse constructo. Dessa forma, a instituição deve buscar ampliar e qualificar suas 

práticas sobre disseminação de informações e conhecimentos, programas de educação e 

capacitação, reconhecimento às melhores ações e avaliação das competências dos servidores, 

entre outras. 

 Relativamente ao Alfa de Cronbach para o Critério Pessoas, obteve-se o valor de 

0,876 que demonstra aceitabilidade para a consistência interna. Em caso de exclusão de algum 

item, encontrou-se o valor de 0,904 como nível mínimo e obtido com a supressão do item 17; 

até 0,872, como nível máximo e obtido com a supressão do item 13, de modo que não se 

justifica a exclusão de nenhum item do critério. 

 Referente ao Critério 4, vislumbra-se uma avaliação positiva por parte dos 

pesquisados, tendo em vista que avaliaram a Tecnologia com uma média de 3,542. Isso 

demonstra que para os respondentes a UFSM desenvolve de maneira adequada as atividades 

contempladas por esse critério. Nesse sentido, entendem que a infraestrutura de TI 

implantada, o alinhamento da TI à Gestão do Conhecimento, bem como as informações 

disponibilizadas em ambientes de intranet e internet pela instituição contribuem em bom nível 

para a viabilização da Gestão do Conhecimento na UFSM. 

 Do mesmo modo que para os outros critérios, calculou-se o Alfa de Cronbach, sendo 

que foi alcançado o satisfatório valor de 0,869 para Tecnologia. Considerando a exclusão de 

itens para reavaliação do alfa, não se justificou a exclusão de nenhuma assertiva desse 

critério, pois se encontrou o valor mínimo 0,839 em relação ao item 22 e o valor máximo de 

0,855 em relação ao item 19. 

 Quando analisados os Processos de Conhecimento, que representam o quinto Critério, 

a percepção dos pesquisados indica que a UFSM está realizando mal as atividades 

relacionadas ao tema, uma vez que a média das respostas foi de 2,545. Em termos de 

confiabilidade das respostas para o critério, foi encontrado o Alfa de Cronbach no valor de 

0,916, tendo sido obtido um ótimo índice. 

 Dessa forma, verificou-se também que não se obtém melhorias no valor do alfa com a 

eliminação de algum item do instrumento de pesquisado, pois se encontrou o valor mínimo de 
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0,894, excluindo-se o item 26; e, máximo de 0,915, excluindo-se o item 28, sendo que todos 

são inferiores ao encontrado originalmente. 

 Em relação ao Critério Aprendizagem e Inovação, constatou-se na percepção dos 

respondentes que a UFSM tem realizado de forma adequada as ações referentes ao Critério 6, 

de modo que se apurou uma média equivalente a 3,003. Quanto ao Alfa de Cronbach, não há 

hipótese viável de supressão de itens, pois foi obtido um ótimo valor de 0,906, e deletando-se 

o item 36 o alfa reduz para o valor mínimo encontrado 0,881; e, excluindo-se o item 31 é 

encontrado o valor máximo de 0,897. 

 Por fim, é apresentado o Critério 7, Resultados da Gestão do Conhecimento (GC), que 

na avaliação encontrou-se uma média de respostas de 2,552, o que representa uma percepção 

insatisfatória referente às ações realizadas pela instituição. Nesse caso, o Alfa de Cronbach 

apurado foi no valor de 0,968, sendo um ótimo índice de representação da confiabilidade 

interna dos dados apurados. 

 Ainda, realizou-se averiguação do Alfa de Cronbach na hipótese de eliminação de 

itens desse último Critério. Desse modo, foram obtidos valores de 0,958, como patamar 

mínimo e calculado quando deletado o item 40; até 0,963, como nível máximo e obtido 

quando deletados os itens 37 e 38. Com isso, verifica-se que a supressão de algum item do 

Critério 7 não representaria incremento na confiabilidade. 

 Nesse sentido, constatou-se que a maior média encontrada está relacionada ao Critério 

Tecnologia, cujo valor foi de 3,542, e refere-se ao viabilizador de Gestão do Conhecimento 

que busca dar suporte na organização para a realização e implementação de ferramentas, 

técnicas e práticas que possibilitem a efetivação da GC na instituição (BATISTA, 2012).  

 Por outro lado, quanto à menor média identificada, foi referente ao Critério Processos 

e no valor de 2,545, de modo que cabe a instituição dar maior atenção ao tema. Esse critério 

representa a análise da condição da instituição pública no que se refere à existência de 

definição de competências organizacionais essenciais alinhadas à missão e aos objetivos, à 

modelagem de sistemas e processos de trabalho buscando agregar valor ao cidadão-usuário e 

buscar excelência no desempenho; à inclusão de novas tecnologias, compartilhamento de 

conhecimento organizacional, flexibilidade, eficiência, eficácia e efetividade social; entre 

outros (BATISTA, 2012). 

 Assim, de modo geral, considerando todos os critérios avaliados, os pesquisados 

apresentaram uma média de 2,876, demonstrando que a percepção geral dos respondentes em 

relação à Gestão do Conhecimento na UFSM é insatisfatória, conforme dados expostos no 

Quadro 14. Além disso, verifica-se que o Alfa de Cronbach para todo o modelo proposto é de 
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0,976, representando um ótimo índice de avaliação para a confiabilidade interna do 

instrumento de pesquisa. 

  

Quadro 14 – Avaliação geral da Gestão do Conhecimento para todos os Critérios. 

 

Avaliação Geral da Gestão do Conhecimento Média 
Alfa de 

Cronbach 

ANÁLISE PARA TODO O MODELO  
ADOTADO NA PESQUISA 

2,876 0,976 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Diante do exposto, finaliza-se esta etapa do capítulo através da qual foram detalhados 

os índices obtidos mediante análise das respostas dos participantes para os itens do 

instrumento de pesquisa, bem como de maneira analítica para os Critérios estudados. Nesse 

sentido, a próxima parte do capítulo foi estruturada para o atendimento do objetivo de 

identificar o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de 

Santa Maria. 

 

4.3.3 Análise do grau de maturidade em gestão do conhecimento 

 

 Para melhor compreender as atuais condições de aplicação de Gestão do 

Conhecimento na Universidade Federal de Santa Maria utilizou-se o Modelo de Gestão do 

Conhecimento para a Administração Pública Brasileira de Batista (2012) , o qual possibilita 

estabelecer uma análise inicial sobre o grau de maturidade em Gestão do Conhecimento em 

que se encontra a UFSM.  

 Desse modo, através da utilização do Instrumento para Avaliação da GC na 

Administração Pública, é possível quantificar o grau de maturidade em GC da organização 

classificando-a em níveis pré-estabelecidos que irão delinear a situação atual, verificando se a 

instituição pública conta com as condições adequadas para implementar e sustentar de forma 

sistemática os processos de Gestão do Conhecimento; qual o grau de utilização da Gestão do 

Conhecimento na organização pública; e, buscando identificar os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria (BATISTA, 2012). 
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 Sob esta óptica, a quantificação do grau de maturidade em Gestão do Conhecimento 

da UFSM foi realizado considerando-se o cálculo da média das pontuações individuais para 

cada critério e suas respectivas assertivas, a partir das quais é possível determinar a pontuação 

que o grupo de respondentes atribuiu para os fatores pesquisados. Nesse contexto, rememora-

se que o instrumento de avaliação utilizado possui 7 Critérios (Liderança em GC; Processos; 

Pessoas; Tecnologia; Processos de Conhecimento; Aprendizagem e Inovação; e, Resultados 

da GC) divididos em 6 assertivas cada, totalizando 42 itens pontuados por cada respondente 

em uma escala de 1 a 5. De tal modo, a pontuação máxima que poderia ser obtida para cada 

critério, conforme demonstrado no Quadro 15, seria de 30 pontos caso fosse atribuído nível 5 

na escala para todos os itens do critério em análise. 

  

Quadro 15 – Total geral das pontuações da avaliação da Gestão do Conhecimento na UFSM. 

 

Pontuação por Critério                                                                                                          

(pontuação total da avaliação) 

Pontuação 

Máxima 
Colocação 

Critério 1 
Liderança em GC                       

(assertivas 1 a 6) 
16,744 30 4º 

Critério 2 
Processos                                                            

(assertivas 7 a 12) 
17,510 30 3º 

Critério 3 
Pessoas                                                                    

(assertivas 13 a 18) 
16,689 30 5º 

Critério 4 
Tecnologia                                       

(assertivas 19 a 24) 
21,252 30 1º 

Critério 5 
Processos de GC                       
(assertivas 25 a 30) 

15,285 30 7º 

Critério 6 
Aprendizagem e Inovação                        

(assertivas 31 a 36) 
17,977 30 2º 

Critério 7 
Resultados da GC                        
(assertivas 37 a 42) 

15,294 30 6º 

TOTAL 120,75 210 - 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Dentre os critérios avaliados, de acordo com os dados apresentados no Quadro 15, 

verifica-se que o Critério Tecnologia foi o que alcançou o maior escore considerando as 

pontuações de todo o grupo de respondentes, atingindo a pontuação de 21,252. Constata-se, 

portanto, que na opinião dos participantes a UFSM apresenta na área de Tecnologia os 

melhores desempenhos quando relacionada à avaliação de condições de implementação de 

Gestão do Conhecimento. Nessa perspectiva, foram analisados itens como a existência de 
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infraestrutura de tecnologia da informação para apoio à Gestão do Conhecimento; o 

alinhamento da infraestrutura de TI com a estratégia de Gestão do Conhecimento na 

organização; a possibilidade de acesso de todos os colaboradores da UFSM a computadores, 

internet e endereço de e-mail; a ocorrência de atualização regular das informações disponíveis 

na página da web da instituição; e se há utilização da intranet e sistemas como principais 

fontes de comunicação, bem como para apoio à transferência de conhecimentos e ao 

compartilhamento de informações. 

 Desse modo, constata-se que a instituição possui uma base tecnológica bastante 

desenvolvida que poderá fornecer o suporte adequado contribuindo para a criação, o 

armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do conhecimento, o que representa um 

ponto determinante para as expectativas de sucesso de desenvolvimento de um efetivo plano 

de Gestão do Conhecimento. 

 Em segundo lugar na classificação dos critérios analisados, identifica-se o Critério 6 – 

Aprendizagem e Inovação – que apresentou uma pontuação de 17,977 na percepção do grupo 

de respondentes. Dessa forma, foram pontuados os itens que avaliaram se a organização 

articula e reforça como valores a aprendizagem e inovação; se a organização aceita o erro 

como oportunidade de aprendizagem; se são constituídas equipes interfuncionais para 

solucionar problemas; se aos colaboradores é dada a autonomia por parte de seus superiores 

hierárquicos; se as chefias intermediárias estão dispostas a usar novas ferramentas e métodos; 

e se as pessoas são incentivadas a trabalhar junto com outros e a compartilhar informação. 

 Nesse sentido, observa-se que a UFSM desenvolve ações na área de Aprendizagem e 

Inovação que produzem efeitos positivos no que se refere ao compartilhamento e 

disseminação de conhecimentos, ainda que existam pontos a serem melhorados ou 

desenvolvidos. 

 Na terceira colocação, encontra-se o Critério Processos para o qual foi atribuído pelo 

grupo pesquisado um escore de 17,510 frente aos questionamentos apresentados nas 

assertivas 7 a 12.  Tais itens buscaram identificar se a UFSM realiza a definição de suas 

competências essenciais e as alinha à sua missão e objetivos; efetua a modelagem de seus 

sistemas de trabalho e processos para agregar valor ao cidadão-usuário e alcançar alto 

desempenho institucional; construiu um sistema organizado para gerenciar crises ou eventos 

imprevistos para assegurar continuidade das operações; implementa e gerencia processos de 

apoio e finalísticos para assegurar o atendimento das necessidades do cidadão-usuário e busca 

a manutenção de seus resultados; pratica avaliações e procura uma melhoria contínua para 

seus processos a fim de alcançar desempenhos superiores. 



94 

 

 Na mesma linha de raciocínio, percebe-se pela pontuação exposta que os Processos na 

UFSM apresentam condições avaliadas positivamente pelo grupo de participantes da 

pesquisa, mas mesmo assim existem partes do critério que necessitam de atenção da 

instituição para que ocorra um melhor desempenho. 

 No que tange ao Critério Liderança em Gestão do Conhecimento, mediante apuração 

das pontuações atribuídas pelo grupo foi alcançado o valor de 16,744, sendo classificado em 

quarto lugar dentre os critérios pesquisados. De acordo com os itens do instrumento de 

avaliação, buscou-se identificar em que grau na UFSM há a implantação de arranjos 

organizacionais para formalizar as iniciativas de Gestão do Conhecimento; se ocorre o 

compartilhamento pela UFSM do conhecimento, da visão e da estratégia de Gestão do 

Conhecimento e se estão alinhados com os direcionadores estratégicos da instituição; se há 

alocação de recursos financeiros em iniciativas relativas à Gestão do Conhecimento; se a 

UFSM conta com políticas de proteção da informação e do conhecimento; se a alta 

administração e chefias intermediárias servem de modelo de compartilhamento do 

conhecimento e de trabalho colaborativo; e, se a alta administração e chefias intermediárias 

promovem, reconhecem e recompensam a melhoria do desempenho, o aprendizado, o 

compartilhamento e a criação do conhecimento e inovação. 

 Sabe-se que a alta administração possui um encargo fundamental em relação ao 

sucesso da implementação da Gestão do Conhecimento em qualquer organização. Diante 

disso, pode-se afirmar que um melhor desempenho no Critério Liderança em Gestão do 

Conhecimento na UFSM faz-se necessário a fim de que os fundamentos dessa perspectiva 

funcionem como catalisadores em um processo de fomento ao compartilhamento de 

conhecimentos no âmbito da instituição. 

 Quanto ao Critério Pessoas, foi classificado na quinta colocação com pontuação de 

16,689 de acordo com a percepção do grupo de respondentes. Para explorar esse aspecto, foi 

solicitado aos participantes da pesquisa que avaliassem as iniciativas da UFSM e se as 

mesmas contemplam programas de educação e capacitação que ampliam o conhecimento, as 

habilidades e as capacidades do servidor público e servem de apoio para o alcance dos 

objetivos organizacionais; se a UFSM dissemina informações sobre benefícios, política, 

estratégia, modelo, plano e ferramentas de Gestão de Conhecimento para novos servidores; se 

a UFSM tem processos formais de mentoring, coaching e tutoria; se a UFSM possui um 

banco de competências de seus colaboradores; se há reconhecimento e recompensa quando os 

servidores colaboram e compartilham conhecimento; e, se a organização do trabalho 
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contempla a formação de equipes e a estruturação por processos para buscar a solução dos 

problemas nos setores de trabalho. 

 Devido a essa realidade, observa-se que a colocação alcançada pelo Critério Pessoas, 

apenas a 5ª entre os 7 (sete) critérios pesquisados, denota que a UFSM deve buscar 

aperfeiçoar a realidade institucional relativamente aos itens abordados. Destaca-se que as 

pessoas possuem um papel fundamental no incremento da Gestão do Conhecimento nas 

organizações, bem como no desenvolvimento dos principais processos que possibilitam a sua 

efetivação. 

 Além disso, praticamente empatados na sexta e sétima colocações, estão os Critérios 

Resultados da Gestão do Conhecimento e Processos da Gestão do Conhecimento com 

pontuações apresentadas pelo grupo de respondentes de 15,294 e 15,285, respectivamente. 

Quanto ao Critério Processos da Gestão do Conhecimento, os itens de avaliação buscaram 

mensurar a existência na UFSM de processos sistemáticos de identificação, criação, 

armazenamento, compartilhamento e utilização do conhecimento; de mapas de conhecimento 

e sua utilização; de registro e compartilhamento de conhecimentos; de retenção dos 

conhecimentos essenciais de servidores que saem da organização; de compartilhamento de 

melhores práticas e lições aprendidas; e de utilização de técnicas de benchmarking para 

melhoria do desempenho e criação de novos conhecimentos. 

 Em relação ao Critério Resultados da Gestão do Conhecimento, os quais suscitam 

pontos de análise quanto às organizações que já detêm algum aprofundamento em aplicação 

da Gestão do Conhecimento, buscou-se identificar se a UFSM possui histórico de 

implementação da Gestão do Conhecimento; se são utilizados indicadores para avaliar o 

impacto das contribuições e das iniciativas de Gestão do Conhecimento nos resultados da 

UFSM; se há melhorias nos resultados relativos aos indicadores de qualidade da UFSM em 

decorrência de contribuições da Gestão do Conhecimento; se há melhorias nos resultados 

relativos aos indicadores de eficiência da UFSM em decorrência de contribuições da Gestão 

do Conhecimento; se há melhorias nos resultados relativos aos indicadores de efetividade 

social da UFSM em decorrência de contribuições da Gestão do Conhecimento; se há 

melhorias nos resultados relativos aos indicadores de legalidade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e desenvolvimento da UFSM em decorrência de contribuições da Gestão do 

Conhecimento. 

  Sendo assim, percebe-se que o desempenho inferior dos Critérios Resultados da 

Gestão do Conhecimento e Processos da Gestão do Conhecimento evidencia um grande 

desafio a ser alcançado na instituição que é a sistematização da Gestão do Conhecimento nas 
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suas rotinas de trabalho e processos. Dessa forma, a partir da aplicação e adoção das ações 

necessárias, será possível integrar o desenvolvimento das atividades da instituição juntamente 

com a preocupação de criação, retenção e compartilhamento de conhecimentos, bem como 

começar a observar a mensuração dos resultados proporcionados por uma efetiva Gestão do 

Conhecimento. 

 A fim de ilustrar a percepção dos respondentes em relação aos 7 Critérios avaliados na 

UFSM e a sua classificação, pode-se observar no Gráfico 4 a distribuição em radar 

demonstrando que o Critério Tecnologia é o que atingiu a maior pontuação, estando mais 

próximo da pontuação máxima de 30 pontos. Sob esta perspectiva, encontram-se os outros 

critérios classificados na sequência, sendo que os que atingiram menores pontuações, mais 

afastados da pontuação máxima, foram os critérios Resultados da Gestão do Conhecimento e 

Processos da Gestão do Conhecimento. 

  

Gráfico 4 – Distribuição da pontuação por critério de avaliação em Gestão do Conhecimento. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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 Nesse contexto, considerando-se os resultados obtidos a partir das pontuações do 

grupo de respondentes para todos os Critérios analisados, torna-se possível identificar o grau 

de maturidade em Gestão do Conhecimento da UFSM. Desse modo, a partir da pontuação 

total obtida fica viabilizada a classificação dentre 5 (cinco) níveis de maturidade propostos no 

Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira de Batista 

(2012), os quais vão desde o nível mais baixo, Reação, que representa a situação em que a 

instituição não sabe o que é Gestão do Conhecimento e desconhece a sua importância para 

incrementar os resultados organizacionais; até o nível mais elevado, Maturidade, que 

demonstra uma condição na qual a Gestão do Conhecimento já está plenamente 

institucionalizada na organização pública. 

 Com base nisso, constatou-se que a UFSM atingiu um total de 120,75 pontos no 

somatório das pontuações dos critérios, conforme demonstrado anteriormente no Quadro 15. 

Dessa forma, de acordo com o apresentado na Figura 17, verifica-se que o grau de maturidade 

em Gestão do Conhecimento atingido pela instituição está enquadrado no nível Iniciação, o 

qual representa o segundo nível mais baixo na escala proposta pelo modelo em estudo. 

  

Figura 17  – Grau de maturidade em Gestão do Conhecimento da UFSM. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Sendo assim, o enquadramento da UFSM no nível Iniciação demonstra que, conforme 

dados da pesquisa, a instituição pública já começa a perceber e reconhecer a necessidade de 
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realizar o gerenciamento do conhecimento organizacional e de seus colaboradores. Dessa 

maneira, constata-se que podem existir iniciativas, mesmo que isoladas, no sentido de aplicar 

práticas voltadas para uma melhor administração dos conhecimentos existentes na 

organização. Entretanto, o nível de pontuação atingido encontra-se bastante abaixo do ideal 

para uma organização que preocupa-se com a manutenção e evolução da qualidade dos 

serviços prestados e produtos oferecidos aos seus cidadãos-usuários, de modo que ainda 

existem muitas questões a serem aperfeiçoadas sobre o tema em termos institucionais. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NOS SETORES DE TRABALHO 

 

 A fim de identificar a percepção dos respondentes sobre a situação geral da Gestão do 

Conhecimento na UFSM, a questão 43 do instrumento de pesquisa solicitou que fosse 

atribuída uma nota em avaliação à Gestão do Conhecimento na instituição. Dessa forma, foi 

disponibilizada uma escala de 0 (zero), como medida mais baixa, a 10 (dez), como valor mais 

alto, para que os participantes atribuíssem a sua avaliação para a instituição. 

   

Quadro 16 – Avaliação da Gestão do Conhecimento conforme percepção dos respondentes. 

 

N
Nota 

Mínima

Nota 

Máxima
Média

Desvio 

Padrão

43) COMO VOCÊ 

AVALIA A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO NA 

UFSM?

243 0 10 5,42 2,175

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como pode-se observar no Quadro 16, entre os respondentes a percepção média da 

situação das atuais condições de Gestão do Conhecimento na UFSM foi de 5,42, com desvio 

padrão de 2,175. Constata-se, portanto, que os colaboradores da instituição entendem que a 

UFSM possui um estado regular de avaliação para a Gestão do Conhecimento em termos de 

práticas que envolvam os setores de trabalho e as perspectivas adotadas de forma ampla para a 

organização. 

 De acordo com a avaliação em relação à situação atual da Gestão do Conhecimento na 

UFSM, conforme demonstrado no Gráfico 5, para 21% dos respondentes a UFSM recebeu 

apenas notas entre 0 (zero) e 3 (três); 41% indicaram pontuações de 4 (quatro) a 6 (seis), 
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estando esses muitos próximos à média obtida (5,42); outros 22% avaliaram indicando a nota 

7 (sete); e, somente 17% atribuíram notas entre 8 (oito) e 10 (dez) para a Gestão do 

Conhecimento na UFSM. 

   

Gráfico 5 – Distribuição das avaliações sobre a Gestão do Conhecimento na UFSM. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação ao questionamento quanto à percepção dos respondentes sobre quais as 

principais formas de perda de conhecimentos no âmbito da UFSM, obteve-se um total de 273 

marcações de respostas realizadas por 251 participantes para esse questionamento. Dessa 

forma, verificou-se que grande parte dos servidores pesquisados (33,0%) afirma que as 

"trocas de gestão" que ocorrem na instituição representam o principal fator que ocasiona a 

perda de conhecimentos.  

 Em segundo lugar,  29,3% dos respondentes consideram que a "resistência dos colegas 

para compartilhar conhecimentos" é o principal fator prejudicial ao conhecimento na UFSM. 

Ainda, com 22,3% das respostas as "aposentadorias" são elementos de preocupação em 

relação ao conhecimento que é suprimido da instituição, tendo em vista que os conhecimentos 
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adquiridos por esses servidores durante sua vida laboral podem não ter sido transmitidos a 

outros colegas antes do desligamento da organização. O Quadro 17 apresenta as percepções 

dos servidores da UFSM em relação às principais formas de perda de conhecimentos na 

instituição. 

 

Quadro 17 – Principais formas de perda de conhecimentos na UFSM. 

  

PERDA DE CONHECIMENTOS NA UFSM Frequência Percentual 

1. Aposentadorias 61 22,3% 

2. Remoções dos servidores entre setores 18 6,6% 

3. Trocas de Gestão 90 33,0% 

4. Exonerações 9 3,3% 

5. Resistência dos colegas para compartilhar conhecimentos 80 29,3% 

6. Outros 15 5,5% 

Total 273 100,00% 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com menor índice de respostas, 6,6% dos respondentes alegaram que as "remoções de 

servidores entre setores" representam fator de supressão de conhecimentos, uma vez que os 

servidores levam consigo conhecimentos críticos que deveriam ser compartilhados antes de 

serem transferidos para outro local de trabalho. Do mesmo modo, 3,3% dos participantes da 

pesquisa indicaram que as "exonerações" ocasionam perda de conhecimentos na UFSM. 

 Por fim, destaca-se que a questão 44 do instrumento de pesquisa possuía uma 

alternativa denominada "Outros", por meio da qual os servidores poderiam citar formas de 

perda de conhecimentos diferentes das indicadas. A partir disso, 15 (5,5%) participantes 

entendem que a perda de conhecimentos na UFSM sobrevêm de outro fator, sendo que cada 

um atribuiu uma resposta diferente, quais sejam:  

1. Falta de interação entre os cursos de graduação e pós-graduação com a gestão da 

instituição;  

2. Falta de comunicação e compartilhamento de conhecimento entre setores;  

3. Falta de meios práticos de armazenagem de conhecimentos; 

4. Falta de política de Gestão do Conhecimento na UFSM; 

5. Falta de estratégia e organização em relação ao tema na instituição; 

6. Desvalorização dos servidores e falta de espaço para propor mudanças, sugerir 

inovações nos processos ou compartilhar experiências de outras IFES; 
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7. Falta de interesse; 

8. Não existem espaços/datas; 

9. Redistribuição; 

10. Conhecimento exige outra interpretação; 

11. Desvios de funções; 

12. Comunicação interna falha; 

13. Não há um programa de Gestão do Conhecimento na organização; 

14. Falta de mapeamento dos processos; 

15. Falta de comprometimento em fazer backups ou compartilhar com os colegas e 

falta de motivação. 

 

 A última questão do instrumento de pesquisa buscou averiguar junto aos servidores 

quais eram as iniciativas de compartilhamento de conhecimentos já implementadas nos seus 

setores de trabalho. Foram apresentadas 25 opções para resposta, solicitando que marcassem 

todos os itens que fossem necessários, incluindo uma opção aberta "Outros" (para que 

pudessem descrever caso não houvesse alternativa disponível). Dessa forma, foram obtidas 

1.541 marcações realizadas por 247 respondentes para a referida questão, as quais são 

detalhadas abaixo e apresentadas no Quadro 18. 

 Sendo assim, destaca-se que 84,21% (n=208) dos respondentes declararam que o 

"compartilhamento de experiências" é uma das iniciativas de compartilhamento de 

conhecimento praticada no local de trabalho, representando a alternativa mais indicada dentre 

as apresentadas. Em segundo lugar, para 75,30% (n=186) dos pesquisados o "diálogo e 

reflexão entre os colegas para criação de novo conhecimento" surge como iniciativa 

implementada, sendo uma das formas com maior representatividade nas respostas. Na 

sequência, a terceira iniciativa mais citada de acordo com os participantes foi a "participação 

em capacitações, cursos, eventos e palestras sobre os temas de trabalho" com 63,16% (n=156) 

das marcações. 

 Ainda, verifica-se que 48,18% (n=119) dos participantes declararam que a "leitura e 

interpretação de manuais, livros, normas, comunicados e documentos" é iniciativa de 

disseminação do conhecimento existente em seu local de trabalho. Logo em seguida, 

constatou-se que o "treinamento no decorrer das atividades diárias" representa um método de 

troca de conhecimentos praticado no setor de exercício de  36,44% (n=90) dos pesquisados. O 

próximo item mais relevante para os servidores é a "transmissão de conhecimentos através da 

escrita, gráficos, símbolos, projetos (formalização)" com 36,03% (n=89) das respostas. 
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Quadro 18 – Iniciativas de compartilhamento de conhecimentos existentes na UFSM. 

  

Iniciativas de Compartilhamento de Conhecimentos  
Identificadas nos Setores de Trabalho Pesquisados 

Frequência 
(N=247) 

Percentual por 

Respondentes  

03. Compartilhamento de experiências.                        208 84,21% 

05. Diálogo e reflexão entre os colegas para criação de novo 

conhecimento. 
186 75,30% 

09. Participação em capacitações, cursos, eventos e palestras sobre os 

temas de trabalho. 
156 63,16% 

08. Leitura e interpretação de manuais, livros, normas, comunicados e 

documentos. 
119 48,18% 

02. Treinamento no decorrer das atividades diárias.                         90 36,44% 

04. Transmissão de conhecimentos através da escrita, gráficos, símbolos, 

projetos (formalização). 
89 36,03% 

07. Compartilhamento e acréscimo de conhecimentos expressos em 

documentos e normas. 
87 35,22% 

11. Mapeamento de processos essenciais. 83 33,60% 

15. Utilização de Repositórios de Conhecimento, Portais e Intranet para 

preservação, disponibilização e acesso a conhecimentos. 
73 29,55% 

06. Categorização e classificação de conhecimentos expressos em 

documentos e normas. 
58 23,48% 

21. Gestão Eletrônica de Documentos (GED). 51 20,65% 

10. Benchmarking (comparação) interno para identificação das melhores 

práticas. 
49 19,84% 

18. Reprodução do conhecimento existente para distribuição de forma 

rápida e controlada. 
40 16,19% 

24. Comunidades de Prática (grupos informais e interdisciplinares). 40 16,19% 

14. Transcrição de Lições aprendidas e Relatos de experiências (Banco de 

Conhecimentos/Memória Organizacional). 
39 15,79% 

16. Aquisição de conhecimento com especialistas e consultores externos. 38 15,38% 

19. Seleção, armazenamento e atualização de conhecimentos críticos. 32 12,96% 

22. Fóruns de Discussão para compartilhamento de ideias, conhecimentos 

e experiências. 
28 11,34% 

23. Educação Corporativa (programas de educação e capacitação 

continuada). 
27 10,93% 

12. Listas de especialistas para identificar os experts em cada área (Banco 

de competências individuais). 
14 5,67% 

01. Não há compartilhamento de conhecimentos no meu setor de 

trabalho. 
12 4,86% 

17. Formação de grupos de especialistas (Think-tanks) para o 

desenvolvimento de conhecimentos. 
10 4,05% 

20. Criação de equipes de Gestão do Conhecimento. 10 4,05% 

13. Mapeamento de conhecimentos (Auditoria do Conhecimento). 5 2,02% 

25. Outros.  3 1,21% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 De modo semelhante, o "compartilhamento e acréscimo de conhecimentos expressos 

em documentos e normas" também obteve um bom índice de respostas, tendo sido indicada 

por 35,22% (n=87) dos colaboradores. O "mapeamento de processos essenciais" foi ressaltado 

por  33,60% (n=83) dos participantes como uma das formas utilizadas para o 

compartilhamento de conhecimentos implementadas nos seus locais de trabalho. Outra forma 

de disseminação é a "utilização de repositórios de conhecimento, portais e intranet para 

preservação, disponibilização e acesso a conhecimentos" , a qual foi marcada por 29,55% 

(n=73) dos respondentes. Também para 23,48% (n=58) a "categorização e classificação de 

conhecimentos expressos em documentos e normas" é uma ação aplicada em unidades de 

trabalho na UFSM. 

 Além disso, considerando as outras alternativas apresentadas, constatou-se que são 

iniciativas de compartilhamento existentes nos setores de trabalho dos respondentes a "Gestão 

Eletrônica de Documentos (GED)" com 20,65% (n=51) das respostas; "Benchmarking 

(comparação) interno para identificação das melhores práticas" que apresentou 19,84% 

(n=49) de retorno; "Reprodução do conhecimento existente para distribuição de forma rápida 

e controlada" e "Comunidades de Prática (grupos informais e interdisciplinares)" com 16,19% 

(n=40) dos participantes; "Transcrição de Lições aprendidas e Relatos de experiências (Banco 

de Conhecimentos/Memória Organizacional)" é utilizada por 15,79% (n=39) dos setores; 

"Aquisição de conhecimento com especialistas e consultores externos" foi indicada por 

15,38% (n=38) das pessoas; "Seleção, armazenamento e atualização de conhecimentos 

críticos" que obteve apenas 12,96% (n=32) das respostas; "Fóruns de Discussão para 

compartilhamento de ideias, conhecimentos e experiências" indicada por 11,34% (n=28); 

"Educação Corporativa (programas de educação e capacitação continuada)" que representou 

um índice de 10,93% (n=27) referentes aos setores de trabalho dos pesquisados.  

 Quanto às outras opções da questão 45, verificou-se um índice inferior a 6% das 

respostas: "Listas de especialistas para identificar os experts em cada área (Banco de 

competências individuais)"; "Formação de grupos de especialistas (Think-tanks) para o 

desenvolvimento de conhecimentos"; "Criação de equipes de Gestão do Conhecimento"; 

"Mapeamento de conhecimentos (Auditoria do Conhecimento)"; e, "Outros". No que tange à 

alternativa aberta "Outros", os respondentes afirmaram que há implementação em seus locais 

de trabalho das iniciativas para compartilhamento de conhecimento, tais como, "reuniões 

periódicas", "rotinas para atender a legislação" e "wiki do setor", o que representaria uma 

descrição catalogada de atividades, conhecimentos, entre outros. 
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 Por fim, destaca-se que de todos os participantes apenas 4,86% (n=12) indicaram que 

"não há compartilhamento de conhecimentos" nos seus setores de trabalho. Mesmo assim, a 

falta de transmissão e gerenciamento de conhecimentos em locais específicos da instituição 

podem gerar reflexos negativos nos resultados da UFSM. Desse modo, é imperiosa a 

identificação dos motivos pelos quais esses setores ou pessoas atuam isoladamente a fim de 

buscar uma melhor administração da suas atividades e relacionamentos com stakeholders e 

colegas na organização. 

 

4.5 PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E OS 

CRITÉRIOS DO MODELO 

 

 Foi realizado um diagnóstico para verificar se houve diferença na percepção de 

servidores que aderiram ao processo de flexibilização de jornada de trabalho na UFSM e 

aqueles que não aderiram em relação aos Critérios de análise do modelo adotado na pesquisa. 

De modo geral, constatou-se que não houve diferença expressiva entre as respostas obtidas. 

 Desse modo, o Critério 1 que corresponde a Liderança em Gestão do Conhecimento 

recebeu a média de 2,79 para aqueles que aderiram ao processo de flexibilização, enquanto 

que, para aqueles que não aderiram a média alcançada foi de 2,71. O que evidencia o 

posicionamento semelhante de avaliação negativa em relação às lideranças nos diferentes 

setores analisados, conforme se verifica nos dados apresentados no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Análise comparativa em relação ao Critério Liderança em GC. 

  

  

Critério 1 – Liderança em GC 
Teste t 

ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio-

padrão 
Média 

Desvio- 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

1 2,81 1,0487 2,93 0,9809 0,382 

2 2,71 1,0498 2,51 1,0297 0,165 

3 2,70 0,9025 2,57 0,9517 0,300 

4 3,16 0,9869 3,20 1,0077 0,766 

5 2,76 1,1606 2,74 1,0605 0,910 

6 2,85 1,0487 2,68 1,0595 0,243 

Média 

geral 
2,79 

  
2,71 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



105 

 

 Quanto ao segundo Critério, que está relacionado aos Processos de trabalho da 

organização, houve uma pequena diferença entre as médias obtidas nas respostas dos 

servidores que aderiram ao processo de flexibilização (3,05) e entre os que não aderiram 

(2,94). Constata-se, assim, que os pesquisados que realizam a jornada de trabalho 

flexibilizada consideram mais adequado o gerenciamento dos processos e das atividades 

desenvolvidas pelos servidores, mesmo que a diferença seja pouco significativa em termos 

estatísticos. Os dados são demonstrados no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Análise comparativa em relação ao Critério Processos. 

 

 

Critério 2 – Processos 
Teste t 

ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

7 3,25 0,8714 3,08 1,0215 0,210 

8 3,12 0,8376 2,97 0,9939 0,259 

9 3,12 0,9925 2,93 1,0006 0,173 

10 2,65 0,9853 2,51 0,9736 0,300 

11 2,93 0,8595 2,84 0,9290 0,474 

12 2,97 0,8695 2,94 0,9250 0,814 

Média 

geral 
3,05 

  
2,94 

  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No que tange ao terceiro Critério, que são as Pessoas, os resultados obtidos foram 

similares, correspondendo às médias de 2,64 para aqueles que realizam o processo de 

flexibilização de jornada de trabalho e de 2,71 para os que não entram nesse conjunto de 

pessoas, conforme pode-se verificar no Quadro 21. 

 Desse modo, pode-se verificar que não houve distinção expressiva entre os diferentes 

grupos, indicando que há o entendimento de que a instituição realiza de maneira insatisfatória 

os processos de capacitação e de desenvolvimento de seus colaboradores ao buscar a melhoria 

de suas habilidades quanto aos conhecimentos e aprimoramento do desenvolvimento 

organizacional. 
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Quadro 21 – Análise comparativa em relação ao Critério Pessoas. 

 

  

Critério 3 – Pessoas 
Teste t 

ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

13 3,61 0,8202 3,47 0,9673 0,269 

14 3,12 0,9645 3,01 1,1000 0,429 

15 2,19 0,8765 2,26 1,0088 0,622 

16 2,43 1,0348 2,61 1,1053 0,232 

17 2,55 0,9812 2,55 1,0668 0,961 

18 2,73 0,9772 2,81 0,9933 0,562 

Média 

geral 
2,64 

  
2,71 

  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O quarto Critério foi o que recebeu maior média, referente à Tecnologia. Os servidores 

que adotaram a jornada de trabalho flexibilizada apresentaram a média de 3,55; enquanto que, 

para os demais se obteve a média de 3,62. Este fato evidencia a preocupação da instituição 

com relação ao uso da tecnologia em seu ambiente de trabalho, implementando uma 

infraestrutura de tecnologia de informação, por meio do acesso a computadores e e-mails, 

intranet e internet, bem como informações atualizadas em seu site, apresentado no Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Análise comparativa em relação ao Critério Tecnologia. 

 

  

Critério 4 – Tecnologia 
Teste t 

ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

19 3,20 0,9005 3,24 1,0642 0,781 

20 3,09 0,9469 3,12 1,0927 0,868 

21 3,67 1,2229 3,87 1,0924 0,198 

22 3,71 1,1714 3,94 1,0684 0,116 

23 3,76 0,9563 3,78 0,9672 0,868 

24 3,43 1,1410 3,47 1,0903 0,793 

Média 

geral 
3,55 

  
3,62 

  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Os Critérios 5 e 6 destacam-se quanto à proximidade das médias obtidas dentre os dois 

grupos pesquisados. No Critério 5, referente aos Processos de Conhecimento da instituição, a 

média alcançada foi de 2,52 para aqueles que aderiram ao processo de flexibilização de 

jornada de trabalho, ao passo que teve-se a média de 2,51 para quem não pertence a esse 

conjunto de servidores. Já o Critério 6, associado à Aprendizagem e Inovação, apresentou a 

média de 2,99 para o primeiro grupo e 2,98 para quem não aderiu ao processo de 

flexibilização; apresentando uma diferença apenas de 0,01 em suas médias nestes dois 

Critérios supracitados, conforme se pode ver nos Quadros 23 e 24. 

  

Quadro 23 – Análise comparativa em relação ao Critério Processos de Conhecimento. 

 

  

Critério 5 – Processos de Conhecimento 
Teste t 

ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

25 2,83 1,0316 2,84 0,9792 0,897 

26 2,52 0,9913 2,53 1,0402 0,939 

27 2,59 1,0410 2,49 1,0776 0,494 

28 2,51 1,0369 2,31 0,9800 0,139 

29 2,52 1,0314 2,48 1,0426 0,767 

30 2,51 1,0702 2,56 1,0380 0,716 

Média 

geral 
2,52 

  
2,51 

  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 24 – Análise comparativa em relação ao Critério Aprendizagem e Inovação. 

 

 
Critério 6 – Aprendizagem e Inovação 

Teste t 
ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

31 3,19 1,0813 3,21 0,9092 0,869 

32 2,80 1,0851 2,91 1,0072 0,427 

33 2,67 0,9772 2,87 1,0058 0,133 

34 2,91 1,1171 2,94 1,0713 0,800 

35 3,09 0,9750 3,12 1,0532 0,869 

36 3,08 1,0999 3,02 1,1593 0,712 

Média 

geral 
2,99 

 
2,98 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 O Critério 7 referente aos Resultados da Gestão do Conhecimento possui uma escala 

de resposta diferenciada dos demais critérios, questionando a existência de melhorias na 

instituição em relação a diversos indicadores, como a eficiência, a efetividade e o impacto das 

contribuições. Para aqueles que possuem a flexibilização de jornada de trabalho a média 

identificada foi de 2,56; enquanto que, para os demais a média obtida foi de 2,59, de acordo 

com o que apresenta o Quadro 25.  

 

Quadro 25 – Análise comparativa em relação ao Critérios Resultados da GC. 

 

  

Critério 7 – Resultados da GC 
Teste t 

ADERIU NÃO ADERIU 

Itens Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 
Sig. (2-

tailed) 

37 2,36 1,0543 2,45 1,0446 0,571 

38 2,41 1,0326 2,44 1,1065 0,844 

39 2,61 1,0704 2,58 1,0486 0,823 

40 2,51 1,0758 2,60 1,0653 0,579 

41 2,61 1,0445 2,63 1,0564 0,885 

42 2,61 1,0957 2,69 1,1076 0,596 

Média 

geral 
2,56 

  
2,59 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Além disso, analisando as médias dos Itens de cada Construto e os valores encontrados 

para o Teste t demonstrados nos quadros acima, pode-se verificar ainda que, como não há 

nenhum valor relativo ao Teste t menor ou igual a 0,05, não há diferença estatisticamente 

significativa entre a opinião daqueles que aderiram ao processo de flexibilização e os que não 

aderiram acerca da Gestão do Conhecimento na UFSM. Desse modo, pode-se conjecturar que 

atualmente não há uma percepção ou uma melhor orientação de gestão do conhecimento nos 

setores em que há implementação de flexibilização da jornada de trabalho. 

 A implementação da flexibilização da jornada de trabalho preconiza uma evolução nas 

relações de trabalho, de modo que ocorram maiores interações e trocas de conhecimentos 

entre os servidores nos diversos setores. Dessa forma, espera-se que para os ambientes onde 

há implementação da flexibilização da jornada de trabalho haja maior empenho e preocupação 

na estruturação de condições que possibilitem a disseminação dos conhecimentos críticos para 

todos os colaboradores, a fim de que sejam atendidos os pressupostos de melhoria da 
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qualidade de atendimento e dos serviços prestados, os quais norteiam a modificação da 

estrutura de trabalho para jornada flexibilizada. 

 Entretanto, verifica-se que, até o momento, não há diferenças significativas na 

percepção dos respondentes lotados nos setores em que há implementação da flexibilização da 

em comparação com aqueles que desenvolvem suas atividades em setores não flexibilizados.  

  demais, o instrumento de pesquisa questionou aos servidores “Como voc  avalia a 

gestão do conhecimento na UFSM?”, atribuindo uma escala com pontuação de 0 a 10, sendo 0 

péssima e 10 ótima. Apesar da diferença pouco significativa, tal resultado surpreende, pois a 

média das opiniões sobre gestão do conhecimento para os servidores que não possuem 

jornada de trabalho flexibilizada é um pouco maior (5,44) do que a média das opiniões de 

servidores que aderiram ao processo de jornada flexibilizada (5,37). 
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5 PROPOSTA DE PLANO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A UFSM 

  

 Com o intuito de alcançar os objetivos propostos para o trabalho, foram cumpridas as 

seguintes  etapas: mensuração do grau de maturidade em Gestão do Conhecimento da UFSM, 

com a identificação dos itens com melhores e piores pontuações dentro de cada Critério 

proposto pelo Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira; 

avaliação segundo a percepção dos respondentes das principais formas pelas quais ocorrem 

perdas de conhecimentos na instituição; e, a identificação de iniciativas existentes para 

compartilhamento de conhecimentos nos diversos setores de trabalho na UFSM participantes 

da pesquisa. A partir desses resultados aferidos na etapa de Diagnóstico, formulou-se 

subsídios para o desenvolvimento de um plano de ação a fim de oportunizar a implementação 

da Gestão do Conhecimento na instituição, o qual será desenvolvido no presente capítulo. 

 Nesse sentido, considerando a metodologia proposta por Batista (2012) para a 

implementação de Gestão do Conhecimento, como complementação à etapa de Diagnóstico 

deve ser elaborado um quadro demonstrativo contendo os pontos fortes e oportunidades de 

melhoria identificadas na organização em análise. Posteriormente, desenvolve-se um business 

case para evidenciar a importância da Gestão do Conhecimento para a instituição e, por fim, 

finaliza-se a etapa de Planejamento com a elaboração de um Plano de Gestão do 

Conhecimento e delineamento de projetos a serem desenvolvidos.   

 Assim sendo, apresenta-se o Quadro 26 que demonstra o delineamento dos pontos 

fortes e oportunidades de melhoria identificados na UFSM a partir dos questionamentos do 

instrumento de pesquisa. 

 

Quadro 26 – Identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria para a UFSM. 

 (continua) 

CRITÉRIOS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Critério 1 

Liderança em Gestão 

do Conhecimento 

 - Política de proteção da 

informação e do conhecimento. 

- Alinhamento das estratégias de GC com o 

planejamento estratégico institucional.                                              

- Formalização da GC na instituição com 

implantação de unidades organizacionais 

específicas.                                                                                                  

- Alocação de recursos financeiros em 

iniciativas de GC.                                                                                                                    

- Alta administração e chefias devem atuar 

seguindo os valores da GC e incentivar por 

meio de reconhecimento e recompensas os 

aprendizados e melhorias de desempenho das 

equipes. 
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Quadro 26 – Identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria para a UFSM. 

(conclusão) 

CRITÉRIOS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Critério 2 

Processos 

- Competências alinhadas à estratégia 

organizacional.                                                                                     

- Processos de trabalho e sistemas 

modelados para agregar valor e alcançar 

melhor desempenho, utilizando-se de 

novas tecnologias e buscando 

incremento de conhecimentos e 

eficiência. 

- Sistema para gerenciamento de situações de 

crise e eventos imprevistos.                                                                                       

- Implementação, gerenciamento e melhoria 

contínua dos processos de apoio e finalísticos 

buscando a excelência em gestão, 

aperfeiçoamento dos produtos e serviços 

oferecidos e atendimento das expectativas dos 

usuários. 

Critério 3 

Pessoas 

- Programas de educação e capacitação e 

de desenvolvimento de carreiras que 

ampliam conhecimentos, habilidades e 

capacidades dos servidores contribuindo 

para o incremento no desempenho da 

organização.                                                           

- Disseminação das políticas 

institucionais aos servidores e novos 

colaboradores. 

- Estabelecimento de processos de mentoring, 

coaching e tutoria voltados ao desempenho 

organizacional e gestão do conhecimento.                                                                         

- Desenvolvimento de banco de competências 

dos servidores.                                                                                                       

- Estratégias de reconhecimento em recompensa 

ao compartilhamento de conhecimentos, bem 

como o incentivo à formação de grupos formais 

e informais de colaboração e solução de 

problemas. 

Critério 4 

Tecnologia 

- Infraestrutura de TI implantada com 

requisitos adequados para facilitar a 

efetiva Gestão do Conhecimento.                                                                                                      

- Servidores têm acesso a computadores, 

e-mail, internet e intranet.                                                                           

- Portais e sistemas são utilizados como 

principais fontes de comunicação e são 

atualizados regularmente. 

- Alinhamento da infraestrutura de Tecnologia 

da Informação às estratégias estabelecidas para 

a efetiva implementação da Gestão do 

Conhecimento. 

Critério 5 

Processos de 

Conhecimento 

- 

- Estabelecimento de Mapas de Conhecimento e 

processos organizacionais para criação, 

armazenamento e utilização do conhecimento.                                                                                         

- Retenção do conhecimento essencial dos 

servidores que estão saindo da UFSM.                                                                        

- Registro de conhecimentos, realização de 

benchmarking e compartilhamento das 

melhores práticas e lições aprendidas. 

Critério 6 

Aprendizagem e 

Inovação 

- Valores como aprendizagem e 

inovação são adotados pela UFSM.                                                                                                             

- Chefias intermediárias são sensíveis à 

adoção de novas ferramentas e métodos.                                                                                    

- Colaboradores são incentivados a 

trabalhar em equipe e compartilhar 

conhecimentos. 

- Formação de equipes interfuncionais para a 

solução de problemas.                                                                                                                     

- Concessão de autonomia e valorização das 

ideias e contribuições dos servidores, bem como 

receptividade a erros ou riscos assumidos como 

oportunidade de aprendizagem. 

Critério 7 

Resultados da 

Gestão do 

Conhecimento 

- 

 - Desenvolvimento de uma política de Gestão 

do Conhecimento e acompanhamento dos 

resultados a partir dos indicadores de 

desempenho. 

- Criação e utilização de indicadores para 

avaliar o impacto e melhorias em relação à 

qualidade dos produtos e serviços, eficiência e 

efetividade social. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Nesse contexto, ressalta-se que a definição dos pontos fortes e oportunidades de 

melhoria baseou-se no diagnóstico realizado por meio do instrumento de pesquisa. Em vista 

disso, os pontos fortes representam os itens para os quais foram apuradas as maiores  médias 

na percepção dos respondentes, bem como as oportunidades de melhoria denotam os pontos 

dos Critérios que obtiveram médias inferiores e, portanto, fundamentalmente precisam de 

aprimoramento. 

 Outrossim, conforme demonstrado no Quadro 26, percebe-se que os critérios 

Tecnologia e Aprendizagem e Inovação estão representando a maior incidência de pontos 

fortes da instituição, enquanto que os critérios Resultados da Gestão do Conhecimento e 

Processos de Gestão do Conhecimento apresentaram seus pontos de avaliação como 

oportunidades de melhoria, tendo em vista necessitarem de maior qualidade no desempenho 

da organização. 

 Complementado essa concepção de diagnóstico da maturidade em Gestão do 

Conhecimento da UFSM, de acordo com o demonstrado no Quadro 27, elaborou-se um 

business case a fim de justificar a relevância da adoção de uma política de Gestão do 

Conhecimento para  a organização em estudo. 

 

Quadro 27 – Business case de Gestão do Conhecimento para a UFSM. 

 (continua) 

Título do business case: Gestão do Conhecimento na UFSM 

Justificativa 

 Trata-se de um Projeto de Gestão do Conhecimento a ser desenvolvido no âmbito da 

Universidade Federal de Santa Maria com a finalidade de implementar um política 

organizacional de valorização do compartilhamento de conhecimentos. 

 Com essa iniciativa, busca-se a ampliação das competências organizacionais 

alavancando o desempenho institucional e a melhoria dos resultados obtidos através de 

procedimentos sistemáticos de identificação, criação, retenção, compartilhamento e 

utilização dos conhecimentos. 

 Conforme dados da pesquisa, as principais formas de perda de conhecimentos na UFSM 

são através das Aposentadorias, Trocas de Gestão e por Resistência dos colegas em 

compartilhar conhecimentos. Diante disso, a institucionalização da Gestão do 

Conhecimento permitirá a adoção de ferramentas e práticas a fim de minimizar as perdas 

e permitir aos colaboradores a utilização de meios efetivos para distribuição e acesso aos 

conhecimentos. 
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Quadro 27 – Business case de Gestão do Conhecimento para a UFSM. 

                             (continuação) 

Objetivos 

 Implementar uma política institucional de Gestão do Conhecimento na UFSM. 

 Disponibilizar meios para que os colaboradores tenham acesso ágil e transparente aos 

conhecimentos que necessitam para o desenvolvimento de suas funções na UFSM. 

 Mapear, armazenar, compartilhar e facilitar a utilização dos conhecimentos críticos 

existentes (tácitos e explícitos) na organização. 

 Sensibilizar os servidores sobre a relevância da adoção de uma cultura colaborativa de 

compartilhamento e gerenciamento dos conhecimentos para uma contínua melhoria do 

desempenho da organização. 

Descrição do projeto 

 Constituir uma Unidade Central de Gestão do Conhecimento na UFSM, que será 

responsável pelo alinhamento e gerenciamento das políticas de GC na instituição. 

 Caberá à Unidade Central de Gestão do Conhecimento a proposição de ações e 

avaliação de planos das Unidades Setoriais a fim de assegurar o alcance dos objetivos 

organizacionais em termos de Gestão do Conhecimento. 

 O desenvolvimento dos projetos de GC terá início no âmbito da Reitoria da UFSM, que 

foi o setor analisado no presente estudo, a partir da implantação de projetos pilotos em 

unidades de Pró-Reitorias. Frente aos resultados obtidos e ao know-how adquirido, o 

escopo dos projetos será ampliado continuamente até atingir todos os Órgãos de 

Direção e Assessoria, Órgãos Executivos da Administração Superior, Órgãos 

Suplementares Centrais e, posteriormente, as demais Unidades Universitárias. 

 Ações iniciais de capacitação deverão ser desenvolvidas junto aos servidores por meio 

de palestras, seminários e reuniões com o objetivo de sensibilizá-los sobre a 

importância da Gestão do Conhecimento, instruí-los em relação ao tema e conscientizá-

los acerca dos benefícios, da política, da estratégia, do modelo, dos planos e das 

ferramentas de Gestão do Conhecimento da organização. 

Intervenção da GC 

 Mapeamento dos conhecimentos críticos dos setores. 

 Criação de uma Árvore do Conhecimento a partir da identificação dos detentores dos 

conhecimentos. 

 Criação de um Banco de Competências Individuais e Organizacionais a ser gerido pela 

PROGEP/UFSM. 

 Desenvolvimento de um Portal do Conhecimento, com a colaboração do CPD/UFSM, 

através do qual será possível criar, armazenar, compartilhar e utilizar conhecimentos 

codificados na plataforma, ter acesso e consultar especialistas sobre o tema pesquisado, 

participar de Comunidades Virtuais de Conhecimento e Fóruns de Discussão.  

 O acesso ao Portal do Conhecimento será na modalidade de intranet, mediante 

identificação do servidor, e funcionará como um viabilizador para o gerenciamento dos 

conhecimentos existentes na organização. 
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Quadro 27 – Business case de Gestão do Conhecimento para a UFSM. 

           (conclusão) 

Fatores Críticos de Sucesso 

 A UFSM possui infraestrutura de Tecnologia da Informação adequada para o 

desenvolvimento do Portal do Conhecimento. 

 Os servidores possuem acesso a computadores, e-mail, internet e intranet no ambiente 

de trabalho. 

 Alta administração e chefias intermediárias devem reconhecer  a importância da Gestão 

do Conhecimento para a UFSM, servir de modelo e colocar em prática os valores de 

compartilhamento do conhecimento e de trabalho colaborativo. 

 Sensibilização dos servidores da UFSM sobre a relevância da internalização de uma 

cultura de compartilhamento de conhecimentos e incorporação nos métodos de trabalho 

de práticas efetivas de gerenciamento de conhecimentos.  

 Reconhecimentos Pessoais aos servidores para motivar o engajamento com a Gestão do 

Conhecimento. 

Análise de custo-benefício 

 Os projetos desenvolvidos utilizarão recursos e equipamentos já disponíveis na UFSM, 

de modo que não se faz necessário grande investimento em infraestrutura. 

 A implementação de Gestão do Conhecimento na UFSM possibilita ampliação do 

desempenho organizacional a partir do aumento da qualidade dos produtos e serviços 

prestados, melhoria da eficiência e maior celeridade na tomada de decisão. 

 Recrudescimento e facilitação da aprendizagem organizacional. 

 Prevenção de perdas através da identificação dos detentores dos conhecimentos 

críticos, socialização e internalização desses conhecimentos por outros colaboradores e, 

posteriormente, codificação dos conhecimentos tácitos. 

 Disponibilização de uma nova Ferramenta de Gestão a partir do amplo cenário da 

situação dos setores em termos de alocação de ativos de conhecimentos. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Face ao exposto, constata-se a multiplicidade de benefícios que a implementação de 

uma política institucional de Gestão do Conhecimento pode propiciar à UFSM. Com isso, 

verifica-se que os resultados obtidos possibilitam o envolvimento dos servidores em uma 

cultura positiva de colaboração e compartilhamento de conhecimentos, melhoria da eficiência 

organizacional, da qualidade dos produtos e serviços oferecidos e, consequentemente, 

incremento nos resultados estratégicos da organização. 

 Seguindo essa acepção metodológica, de acordo com Batista (2012, p. 99), a definição 

das estratégias de Gestão do Conhecimento são representadas por um "plano que descreve 



116 

 

como a organização pública  pretende gerenciar melhor seu conhecimento em benefício 

próprio, dos cidadãos, dos usuários e das demais partes interessadas". 

 Partindo desses pressupostos, elaborou-se o Plano de Gestão do Conhecimento para a 

UFSM, a partir do qual são definidos a visão, os objetivos e as estratégias de Gestão do 

Conhecimento, identificados e priorizados os projetos de Gestão do Conhecimento, bem 

como são definidas a estrutura de Governança e as práticas de Gestão do Conhecimento a 

serem adotadas, conforme apresentado no Quadro 28. 

 

Quadro 28 – Proposição de um Plano de Gestão do Conhecimento para a UFSM. 

(continua) 

Lacuna Principal de Conhecimento 

 Perda de conhecimentos críticos (tácitos e explícitos) que acontece com a saída de 

servidores por aposentadorias e trocas de gestão. 

 Resistência de colaboradores em compartilhar conhecimentos. 

Visão de GC 

UFSM atuando de maneira colaborativa, integrada e gerenciando com excelência os 

conhecimentos críticos organizacionais, com os servidores comprometidos com a utilização 

das melhores práticas disponíveis para o desempenho de suas funções, através da adoção de 

medidas efetivas de Gestão do Conhecimento. 

Objetivos de GC 

Identificar os detentores de conhecimentos e as competências individuais presentes na 

organização, socializar esses conhecimentos com outros colaboradores e armazená-los para 

acesso futuro e novos aprendizados. 

Estratégias de GC 

 Implementação de processos sistemáticos de identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e utilização dos conhecimentos organizacionais. 

 Construção de Mapas do Conhecimento e Árvores do Conhecimento para 

identificação dos detentores dos conhecimentos, bem como para localização, 

distribuição e realocação dos ativos de conhecimentos. 

 Disponibilização de ferramentas digitais para registro e compartilhamento de 

melhores práticas e lições aprendidas na execução de atividades e de conhecimentos 

adquiridos após a conclusão de projetos. 

 Realização de atividades de benchmarking entre setores complementares para nivelar 

a experiência, distribuir conhecimentos, criar novos conhecimentos e melhorar o 

resultado organizacional. 
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Quadro 28 – Proposição de um Plano de Gestão do Conhecimento para a UFSM. 

          (continuação) 

Indicadores de resultados da estratégia 

 Índice de servidores capacitados em Gestão do Conhecimento. 

 Índice de servidores com tempo para aposentadoria com ou sem participação em 

Programa Organizacional de Conhecimento em Preparação para Aposentadoria. 

 Índice de conhecimentos mapeados e armazenados por setor. 

 Índice de conhecimentos com risco de concentração por setor. 

 Índice de projetos em andamento e encerrados com lições aprendidas e práticas 

adotadas catalogadas virtualmente para consulta dos conhecimentos no 

desenvolvimento de projetos futuros. 

 Índice de processos organizacionais integrados com os processos sistemáticos de 

Gestão do Conhecimento. 

Plano de Gestão do Conhecimento 

1. Constituir uma Unidade Central de Gestão do Conhecimento na UFSM e, 

posteriormente, as Unidades Setoriais com equipes de Gestão do Conhecimento 

interfuncionais e multidisciplinares. 

2. Capacitação da alta administração e das chefias intermediárias para a internalização 

dos princípios de Gestão do Conhecimento e condução das ações nos setores. 

3. Intervenção junto aos servidores com ações de capacitação para nivelamento dos 

conhecimentos sobre o tema e sensibilização acerca da importância da adoção de uma 

cultura efetiva de Gestão do Conhecimento para a melhoria da eficiência e dos 

resultados organizacionais. Além disso, deverão ser instituídas políticas de 

valorização dos detentores de conhecimentos e incentivo ao compartilhamento 

mediante Reconhecimentos Pessoais. 

4. Desenvolvimento, juntamente com o Centro de Processamento de Dados, do Portal 

do Conhecimento da UFSM que servirá como plataforma digital para identificação, 

criação, armazenamento, compartilhamento e utilização dos conhecimentos 

organizacionais; ferramenta de comunicação entre os setores e servidores para troca 

de conhecimentos; repositório digital para preservação e disponibilização de 

conhecimento; painel de acompanhamento dos indicadores instituídos; e, como 

ferramenta de gestão para a tomada de decisões. O Portal do Conhecimento será 

acessado através de identificação funcional na intranet da organização e, de acordo 

com a função desempenhada e setor de lotação, o servidor terá níveis de acesso, mas 

sempre garantindo a ampla consulta aos conhecimentos existentes. 

5. Mapeamento dos conhecimentos e competências individuais (com priorização para os 

conhecimentos críticos), construção de Árvores de Conhecimento e formação de 

listas de especialistas (Páginas Amarelas) em cada área, a partir dos quais será 

possível identificar onde estão localizados os conhecimentos e competências 

organizacionais, bem como identificar quem são os experts detentores desses 

conhecimentos. 
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Quadro 28 – Proposição de um Plano de Gestão do Conhecimento para a UFSM. 

           (conclusão) 

6. Criação de um Programa Organizacional de Conhecimento em Preparação para 

Aposentadoria, que será desenvolvido com o intuito de possibilitar a prevenção de 

riscos de perdas de conhecimentos tácitos e explícitos em razão de aposentadorias. 

7. Criação de um Dashboard do Conhecimento (Painel de Indicadores), no âmbito do 

Portal do Conhecimento da UFSM, a partir do qual será possível identificar: as 

condições da evolução da Gestão do Conhecimento na UFSM;  as situações críticas 

que devem ser corrigidas como concentração de conhecimentos em apenas um 

servidor ou em servidor com tempo para aposentadoria; conhecimentos mapeados e 

não armazenados; nível de compartilhamento de conhecimentos; entre outros. 

8. Instituição de Comunidades de Prática Virtuais e Fóruns de Discussão, no âmbito do 

Portal do Conhecimento da UFSM, para viabilizar a troca contínua de conhecimentos 

entre os setores e servidores e para permitir o contato direto com especialistas de 

determinada área de conhecimento. 

9. Formação de grupos de especialistas para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos necessários à atuação e crescimento da organização. 

10. Desenvolvimento e implantação de um projeto piloto que servirá para testar a eficácia 

e a efetividade do processo de implementação da GC; fornecer know-how sobre o 

projeto; avaliar os resultados e gerar informações para melhorias; convencer as partes 

interessadas dos benefícios da mudança ou inovação; e, minimizar os riscos do 

projeto antes da ampliação da Gestão do Conhecimento para toda a instituição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Diante da análise dos dados e das demandas em Gestão do Conhecimento, destaca-se 

que é possível o alinhamento dos objetivos de Gestão do Conhecimento com os objetivos 

estratégicos da UFSM. Analisando-se o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2026 

da UFSM, identifica-se que o Mapa Estratégico da UFSM está alicerçado em quatro 

dimensões (Alunos e Sociedade; Processos; Aprendizado e Infraestrutura; e, Sustentabilidade 

Financeira) e sete desafios institucionais (Internacionalização; Educação inovadora e 

transformadora com excelência acadêmica; Inclusão social; Inovação, geração de 

conhecimento e transferência de tecnologia; Modernização e desenvolvimento organizacional; 

Desenvolvimento local, regional e nacional; e, Gestão ambiental) a partir dos quais são 

definidos os objetivos estratégicos para o alcance das metas da organização (UFSM, 2016). 

 Assim sendo, destaca-se que a implementação de uma política de Gestão do 

Conhecimento pode ser viabilizada por meio da integração dos projetos de Gestão do 

Conhecimento aos objetivos estratégicos já definidos para a instituição, bem como a partir da 
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inclusão dos objetivos estratégicos de GC aos Desafios Institucionais definidos no Mapa 

Estratégico da UFSM.  

 A fim de ilustrar a integração proposta, demonstra-se que os projetos de Gestão do 

Conhecimento definidos como prioritários para a instituição podem ser desenvolvidos no 

âmbito de objetivos estratégicos, tais como, o objetivo "Aumentar a eficiência do processo de 

comunicação institucional", que está vinculado ao Desafio 4 "Inovação, geração do 

conhecimento e transferência de tecnologia" no âmbito da Dimensão Processos.  

 Além disso, consubstanciados no Desafio 5 "Modernização e desenvolvimento 

organizacional", as estratégias de Gestão do Conhecimento podem ser inseridas nos 

objetivos estratégicos "Otimizar as rotinas administrativas e os sistemas de informação, 

primando pela agilidade, desburocratização, transparência e qualidade das informações e da 

gestão" e "Adequar a estrutura administrativa com a estratégia de alocação e 

dimensionamento de pessoal", referentes à Dimensão Processos; "Desenvolver uma cultura 

de comprometimento organizacional", "Modernizar a infraestrutura de TI para suportar as 

necessidades acadêmicas e administrativas", "Desenvolver as competências gerenciais, 

técnicas e de liderança necessárias para manter um nível de excelência", referentes à 

Dimensão Aprendizado e Infraestrutura. 

 Assim, apresentou-se no presente capítulo os resultados acerca da situação da Gestão 

do Conhecimento identificados por meio da pesquisa, a mensuração e delineamento do grau 

de maturidade em Gestão do Conhecimento da UFSM, o business case de Gestão do 

Conhecimento para a instituição e, finalizando o alcance dos objetivos do trabalho, a 

elaboração do Plano de Gestão do Conhecimento para a UFSM. Por fim, serão apresentadas 

no próximo capítulo as considerações finais acerca do estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O fortalecimento da temática de Gestão do Conhecimento no setor público torna-se 

imprescindível às instituições, visto que o conhecimento adquirido, preservado e 

compartilhado entre os servidores representa um diferencial competitivo de aprendizagem e 

de melhoria nos processos de trabalho e de tomada de decisões. Neste sentido, este trabalho 

teve o objetivo de desenvolver uma proposta de preservação do capital intelectual e melhoria 

da eficiência por meio da aplicação da Gestão do Conhecimento no contexto de uma 

instituição federal de ensino superior.  

 Dessa forma, a fim de alcançar o primeiro objetivo específico, foi identificado o perfil 

sociodemográfico dos participantes da pesquisa. Pode-se destacar o estado civil casado dentre 

a maioria dos servidores; há aproximado número de homens e de mulheres; mais de 70% dos 

respondentes possuem escolaridade a nível de pós-graduação; a idade e o tempo na instituição 

apresentaram alta variabilidade, com servidores entre 19 e 66 anos; e, tempo mínimo de um 

mês e máximo de 38 anos atuando na organização. Além disso, a média de idade dos 

servidores é de 40,4 anos e tempo de trabalho médio é de 11,27 anos na UFSM. 

 Além disso, os servidores lotados nas unidades da Reitoria foram questionados quanto 

a sua percepção em relação aos processos de gerenciamento de conhecimento existentes na 

organização, a fim de identificar como eles visualizam os Critérios de avaliação do Modelo de 

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira de Batista (2012). Em 

relação ao primeiro Critério, Liderança em Gestão do Conhecimento, identificou-se que a 

instituição possui ações mal realizadas, tendo em vista que não há estruturas formais para GC 

e alinhamento de estratégias, bem como há poucas iniciativas de promoção, reconhecimento e 

recompensa em relação à melhoria de desempenho, aprendizado, compartilhamento e criação 

de conhecimento e inovação da alta gerência e das chefias intermediárias.  

 O Critério Pessoas obteve avaliação dos servidores semelhante ao de Liderança em 

GC, no sentido em que a UFSM realiza de maneira insuficiente ou não há um banco de 

competências dos seus colaboradores, além do que não são reconhecidas e recompensadas de 

forma ativa as iniciativas colaborativas e de compartilhamento de conhecimentos. Constatou-

se, ainda, que o Critério Processos de Conhecimento alcançou uma baixa pontuação em sua 

avaliação, referente às ações de identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e 

aplicação dos conhecimentos nos ambientes de trabalho. 

 Por outro lado, destaca-se o Critério Tecnologia que obteve a avaliação mais positiva 

na análise dos pesquisados e foi o único dentre os 7 Critérios analisados que atingiu médias 
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superiores a três pontos em todos os itens. Essa constatação demonstra que, segundo a 

percepção dos servidores lotados nas unidades da Reitoria, a instituição gerencia seus serviços 

e infraestrutura voltados à tecnologia da informação de maneira adequada. Além disso, as 

ações são realizadas de forma satisfatória ao disponibilizar computadores, intranet, internet e 

endereços de e-mail aos servidores da instituição. 

 Na percepção dos respondentes, as ações relacionadas ao Critério Aprendizagem e 

Inovação também foram consideradas adequadas, as quais se referem às ações de reforço e 

articulação contínua de valores como a aprendizagem e a inovação, e consideram como 

oportunidade de aprendizagem a atitude de admitir riscos ou cometer falhas. 

 Logo, a análise possibilitou constatar que, de modo geral, apenas os Critérios 

Tecnologia e Aprendizagem e Inovação receberam médias superiores a três; enquanto que, os 

outros Critérios (Liderança em GC, Processos, Pessoas, Processos de Conhecimento e 

Resultados da Gestão do Conhecimento) apresentaram médias abaixo desse número. Assim, a 

percepção geral dos pesquisados em relação à Gestão do Conhecimento na instituição foi 

considerada insatisfatória, alcançando a média de 2,876.  

 No que se refere ao grau de maturidade em Gestão do Conhecimento, de acordo com 

as respostas obtidas na pesquisa, as pontuações atribuídas foram quantificadas por meio do 

cálculo da média das pontuações individuais para cada Critério e suas respectivas assertivas. 

Dessa forma, a pontuação máxima foi obtida no Critério Tecnologia, com 21,252 pontos. Em 

segundo lugar, o Critério Aprendizagem e Inovação apresentou o valor de 17,977 pontos. Na 

terceira colocação, o Critério Processos recebeu um escore de 17,510 pontos. O Critério 

Liderança em Gestão do Conhecimento ficou em quarto lugar, com uma pontuação de 16,744. 

O Critério Pessoas foi classificado em quinto, com 16,689 pontos; enquanto que, o Critério 

Resultados em Gestão do Conhecimento somou 15,294 pontos, em sexta colocação. Em 

último lugar, com valor próximo ao Resultados de GC ficou o Critério Processos de Gestão 

do Conhecimento, com a pontuação de 15,285.  

 Dessa forma, constata-se a importância do desenvolvimento pela UFSM de ações 

sistemáticas que promovam a identificação, geração, armazenamento, disseminação e 

utilização do conhecimento na organização, com mapas de conhecimento, registros, retendo o 

conhecimento essencial daqueles servidores que aposentam-se, trocam de setor ou de 

instituição. Práticas de lições aprendidas, compartilhamento de experiências e técnicas de 

benchmarking devem ser utilizadas para que novos conhecimentos sejam criados, 

compartilhados e haja a melhoria no desempenho organizacional. 
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 Com base nisso, a UFSM enquadrou-se no nível Iniciação, ao atingir um total de 

120,75 pontos. Este nível demonstra que a instituição já iniciou o processo de perceber e 

reconhecer que há necessidade de realizar a gestão do conhecimento organizacional e de seus 

colaboradores, por meio de iniciativas, ainda que de forma isolada, para aplicar ações voltadas 

para uma melhor administração dos conhecimentos existentes na instituição. Por outro lado, o 

nível identificado encontra-se abaixo do ideal esperado para uma instituição de ensino 

preocupada com a qualidade dos serviços prestados à comunidade universitária e à sociedade 

de modo geral. 

 Além disso, os servidores foram questionados quanto à avaliação da Gestão do 

Conhecimento na UFSM, atribuindo uma nota de zero a dez. A nota média recebida neste 

item foi de 5,42, comprovando um estado regular de avaliação da Gestão do Conhecimento. 

Verificou-se ainda que grande parte dos servidores consideram as trocas de gestão como a 

principal forma de perda de conhecimento na instituição, com 33% de respostas neste item; e 

as resistências dos colegas de trabalho para compartilhar conhecimentos em segundo lugar, 

com 29,3% de respondentes. Do mesmo modo, as aposentadorias também foram fatores 

prejudiciais para que ocorra a perda de conhecimentos, na opinião de 22,3% dos participantes. 

 Em relação às iniciativas de compartilhamento de conhecimentos identificadas nos 

setores de trabalho destacam-se, dentre as principais, o compartilhamento de experiências; o 

diálogo e reflexão entre os servidores para criação de novo conhecimento; a participação em 

capacitações, cursos, eventos e palestras a respeito de temas de trabalho; e, a leitura e 

interpretação de manuais, livros, normas, comunicados e documentos. 

 Outro resultado relevante da pesquisa se refere ao processo de flexibilização de 

jornada de trabalho e à análise dos critérios do Modelo de Batista (2012). Constatou-se que, 

de modo geral, não houve diferença significativa na percepção dos servidores que aderiram ao 

processo de flexibilização de jornada de trabalho daqueles que não aderiram. Ao comparar as 

médias obtidas entre os dois grupos de pesquisados supracitados quanto à avaliação da gestão 

do conhecimento na instituição, identificou-se que os servidores que não possuem jornada 

flexibilizada atribuíram a nota de 5,44; enquanto que, para os que aderiram a flexibilização a 

média recebida foi de 5,37, em uma escala de zero a dez. Embora a diferença tenha sido 

pouco significativa, pode-se inferir que a implementação da jornada flexibilizada ainda não 

criou uma política orientada para a geração e o compartilhamento do conhecimento nos 

setores de trabalho. Além disso, os servidores foram questionados quanto à sua percepção em 

relação à flexibilização da jornada de trabalho na UFSM, com atribuição de uma nota de zero 

a dez, o que resultou em uma avaliação média de 7,16 pontos. 
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 Após o cumprimento dos objetivos propostos e a análise dos resultados, foi elaborada 

a Proposta de Plano de Gestão do Conhecimento para a UFSM, seguindo a metodologia de 

Batista (2012), apresentando os pontos fortes e oportunidades de melhoria identificadas neste 

estudo. Em outra etapa da Proposta, desenvolveu-se um business case para destacar a 

relevância da Gestão do Conhecimento para a instituição e, por fim, apresentou-se um Plano 

de Gestão do Conhecimento, sendo traçados projetos a serem desenvolvidos. 

 Essa pesquisa teve como limitação o tempo de aplicação, pois os questionários foram 

aplicados em uma época de férias para grande parte dos servidores. Ressalta-se também que 

os resultados dessa pesquisa delimitam-se por compreender somente a percepção de 

servidores da Reitoria de uma instituição. Além disso, por parte dos servidores convidados a 

participar houve relatos de dificuldades de compreensão dos termos utilizados em relação ao 

tema, bem como de complicações para responder alguns itens por falta de alcance do 

conhecimento exigido em específico. 

 Assim, considerando a perspectiva profissional deste trabalho, sugere-se a ampliação 

do estudo até o alcance das próximas etapas propostas pelo modelo de Batista (2012), a fim de 

que sejam cumpridas as fases de "Desenvolvimento", momento em que a organização 

delimita projetos pilotos a serem testados, implementa-os,  avalia os resultados e utiliza as 

lições aprendidas para expandir a GC para  toda a organização; e, por último, a efetiva 

"Implementação", com o desenvolvimento de uma política institucional de Gestão do 

Conhecimento. 

 Desse modo, recomenda-se o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa para 

realizar com maior detalhamento o diagnóstico da Gestão do Conhecimento nos setores, a fim 

de subsidiar o desenvolvimento dos projetos de aplicação de uma política efetiva de Gestão 

do Conhecimento para a instituição. 

 Por fim, também como proposição para estudos futuros, sugere-se a ampliação do 

estudo para outras unidades da UFSM com o intuito de diagnosticar a situação da aplicação de 

Gestão do Conhecimento em toda a organização, bem como a realização de pesquisas em 

outras instituições de diferentes regiões do Brasil, a fim de se realizar uma pesquisa 

comparativa entre instituições federais de ensino. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA UTILILIZADO PARA COLETA 

DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE  

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

 

 

Prezado (a) Servidor (a) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Preservação do Capital 

Intelectual: Uma proposta de Gestão do Conhecimento em uma Instituição Pública de Ensino 

Superior”. O objetivo deste estudo é desenvolver uma proposta de melhoria da efici ncia por 

meio da aplicação da Gestão do Conhecimento no contexto de uma instituição federal de ensino 

superior. 

Sua participação é extremamente importante. A sua identidade será integralmente 

preservada e as respostas serão sigilosas, por isso peço que responda de forma atenta e sincera, 

conforme a sua percepção, a todas as questões e assertivas. Não há certo ou errado, peço que não 

deixe questão em branco. 

A  Parte I do instrumento de pesquisa compreende a caracterização do perfil dos 

respondentes.  

Em relação à Parte II, trata-se da aplicação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a 

Administração Pública Brasileira desenvolvido por Batista (2012), através do qual busca-se 

identificar o nível de utilização da Gestão do Conhecimento (GC) na organização pública, analisar 

as condições existentes para a implementação da GC, bem como identificar os pontos fortes e 

oportunidades de melhoria. 

Se houver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o mestrando Moisés Pivetta 

Cogo ou com o Prof. Dr. Breno Augusto Diniz Pereira (Mestrado Profissional em Gestão de 

Organizações Públicas/PPGOP/CCSH/UFSM). 
 

Agradeço sua participação. 
 

 

 

Moisés Pivetta Cogo 

     Mestrado em Gestão de Organizações Públicas  

Universidade Federal de Santa Maria 
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PARTE I - PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO 

  

1) IDADE:  _______ anos 

2) GÊNERO:    

1. □ Feminino    2. □ Masculino 

3) ESTADO CIVIL:   

1. □ Solteiro         2. □ Casado ou União estável        3. □ Separado           

4. □ Viúvo           5. Outro: __________ 

4) ESCOLARIDADE (maior nível completo): 

     1. □ Ensino Fundamental        2. □ Ensino Médio ou Técnico       3. □ Ensino Superior 

     4. □ Especialização                 5. □ Mestrado                                  6. □ Doutorado 

5) QUAL O SEU SETOR DE TRABALHO/LOTAÇÃO? ______________________________ 

6) HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA UFSM: ______ anos 

7) POSSUI FUNÇÃO DE CHEFIA OU CARGO DE DIREÇÃO:   

1. □ Sim   2. □ Não 

8) RENDA MÉDIA FAMILIAR (com base no salário mínimo de R$ 937,00 em Janeiro/2017) 

     1. □ até R$ 2.811,00                                2. □ R$ 2.811,01 a R$ 4.685,00 

     3. □ R$ 4.685,01 a R$ 6.559,00              4. □ R$ 6.559,01 a R$ 8.433,00 

     5. □ R$ 8.433,01  a R$ 10.307,00           6. □ acima de R$ 10.307,01 

9) VOCÊ ADERIU AO PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE 

TRABALHO?    

1. □ Sim   2. □ Não 

10) HÁ QUANTO TEMPO SEU SETOR ESTÁ ORGANIZADO SOB O REGIME DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO? 

     1. Data de início (mês/ano):           / 20      .                     

     2. □ Não há flexibilização de jornada no meu setor de trabalho. 

11) COMO VOCÊ AVALIA A FLEXIBILIZAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO NA 

UFSM?  

Responda atribuindo uma pontuação na escala de 0 a 

10 (ao lado), sendo 0 péssima e 10 ótima: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_ 
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PARTE II – QUESTIONÁRIO SOBRE GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

P              à            ,               “x”                        z                 1   5 

apresentada abaixo: 

 

1 – As ações 

descritas são muito 

mal realizadas ou 

não são realizadas 

2 - As ações 

descritas são 

mal realizadas 

3 - As ações 

descritas são 

realizadas de 

forma adequada 

4 - As ações 

descritas são 

bem realizadas 

5 - Ações 

descritas são 

muito bem 

realizadas 
 

Critério 1: Liderança em Gestão do Conhecimento (GC) 1 2 3 4 5 

1 
A UFSM compartilha o conhecimento, a visão e a estratégia de GC fortemente 

alinhados com visão, missão e objetivos estratégicos da organização. 
     

2 

Arranjos organizacionais foram implantados para formalizar as iniciativas de 

GC (exemplos: uma unidade central de coordenação da gestão da 

informação/conhecimento; gestor chefe de gestão da informação/conhecimento; 

equipes de melhoria da qualidade e redes de conhecimento). 

     

3 
Recursos financeiros são alocados na UFSM nas iniciativas de Gestão do 

Conhecimento. 
     

4 

A UFSM tem uma política de proteção da informação e do conhecimento 

(exemplos: proteção da propriedade intelectual, segurança da informação e do 

conhecimento e política de acesso, integridade, autenticidade e sigilo das 

informações). 

     

5 

A alta administração e as chefias intermediárias servem de modelo ao colocar 

em prática os valores de compartilhamento do conhecimento e de trabalho 

colaborativo. Elas passam grande parte do tempo disseminando informação 

para suas equipes e facilitando o fluxo horizontal de informação entre suas 

equipes e equipes de outros departamentos/divisões/unidades. 

     

6 

A alta administração e as chefias intermediárias promovem, reconhecem e 

recompensam a melhoria do desempenho, o aprendizado individual e 

organizacional, o compartilhamento de conhecimento e a criação do 

conhecimento e inovação. 

     

  

 

Critério 2: Processo 1 2 3 4 5 

7 
A UFSM define suas competências essenciais (aquilo que ela faz de melhor) e 

as alinha à sua missão e aos objetivos da organização. 
     

8 
A UFSM modela seus sistemas de trabalho e processos de apoio e finalísticos 

para agregar valor ao cidadão-usuário e alcançar alto desempenho 

institucional. 
     

9 
Na modelagem desses processos são contemplados os seguintes fatores: novas 

tecnologias, compartilhamento de conhecimento na organização, flexibilidade, 

eficiência, eficácia e efetividade social. 
     

10 
A UFSM tem um sistema próprio para gerenciar situações de crise ou eventos 

imprevistos que assegura a continuidade das operações, prevenção e 

recuperação. 
     

11 
Há uma clara percepção de que a UFSM implementa e gerencia os processos 

de apoio e finalísticos chave para assegurar o atendimento dos requisitos do 

cidadão-usuário e a manutenção dos resultados da organização. 
     

12 

A UFSM avalia e melhora continuamente seus processos de apoio e 

finalísticos para alcançar um melhor desempenho, reduzir a variação, melhorar 

produtos e serviços públicos e para manter-se atualizada com as práticas de 

excelência em gestão. 
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Critério 3: Pessoas 1 2 3 4 5 

13 

Os programas de educação e capacitação, assim como os de desenvolvimento 

de carreiras, ampliam o conhecimento, as habilidades e as capacidades do 

servidor público servindo de apoio para o alcance dos objetivos da UFSM e 

contribuem para o alto desempenho institucional. 

     

14 
A UFSM dissemina de maneira sistemática informações sobre os benefícios, a 

política, a estratégia, o modelo, o plano e as ferramentas de Gestão do 

Conhecimento para novos servidores da organização. 
     

15 A UFSM tem processos formais de mentoring, coaching e tutoria.      

16 A UFSM conta com banco de competências dos seus servidores públicos.      

17 
A colaboração e o compartilhamento do conhecimento na UFSM são 

ativamente reconhecidos e recompensados. 
     

18 

A organização do trabalho contempla a formação de pequenas equipes/grupos 

(exemplos: grupos de trabalho, comissões, círculos de qualidade, equipes de 

melhoria de processos de trabalho, equipes interfuncionais, equipes 

interdepartamentais, comunidades de prática) e a estrutura por processos para 

enfrentar as preocupações e os problemas no local de trabalho. 

     

  

 

Critério 4: Tecnologia 1 2 3 4 5 

19 

A alta administração da UFSM implantou uma infraestrutura de TI [exemplos: 

internet, intranet e sítio na Rede Mundial de Computadores (web)] e dotou a 

organização com a estrutura necessária para facilitar a efetiva Gestão do 

Conhecimento. 

     

20 
A infraestrutura de TI da UFSM está alinhada à estratégia de Gestão do 

Conhecimento. 
     

21 Todos os servidores da UFSM têm acesso a computador.      

22 
Todos os servidores da UFSM têm acesso à internet/intranet e a um endereço 

de e-mail. 
     

23 
As informações disponíveis no sítio da web/intranet da UFSM são atualizadas 

regularmente. 
     

24 
A intranet (SIE, Portais e Sistemas disponíveis) é usada como a principal fonte 

de comunicação em toda a UFSM como apoio à transferência de conhecimento 

e ao compartilhamento de informação. 
     

 

 

Critério 5: Processos de Conhecimento 1 2 3 4 5 

25 
A UFSM tem processos sistemáticos de identificação, criação, 

armazenamento, compartilhamento e utilização do conhecimento. 
     

26 
A UFSM conta com um mapa de conhecimento e distribui eficientemente os 

ativos ou recursos de conhecimento por toda a organização. 
     

27 
O conhecimento adquirido após a execução de tarefas e a conclusão de 

projetos é registrado e compartilhado por todos. 
     

28 
O conhecimento essencial de servidores públicos que estão saindo da UFSM é 

retido. 
     

29 
A UFSM compartilha as melhores práticas e lições aprendidas por toda a 

organização para que não haja um constante “reinventar da roda” e retrabalho. 
     

30 

As atividades de benchmarking (comparação em busca das melhores 

práticas/referências) são realizadas dentro e fora da organização, os resultados 

são usados para melhorar o desempenho organizacional e criar novo 

conhecimento. 
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 Critério 6: Aprendizagem e Inovação 1 2 3 4 5 

31 
A UFSM articula e reforça continuamente valores como a aprendizagem e a 

inovação. 
     

32 
A UFSM considera a atitude de assumir riscos ou o fato de cometer erros 

como oportunidades de aprendizagem, desde que isso não ocorra 

repetidamente. 
     

33 
Equipes interfuncionais são formadas para resolver problemas ou lidar com 

situações preocupantes que ocorrem em diferentes unidades gerenciais da 

UFSM. 
     

34 
As pessoas sentem que recebem autonomia dos seus superiores hierárquicos e 

que suas ideias e contribuições são geralmente valorizadas pela organização. 
     

35 As chefias intermediárias estão dispostas a usar novas ferramentas e métodos.      

36 
As pessoas são incentivadas a trabalhar junto com outros e a compartilhar 

informação. 
     

 

 

 

Para responder às assertivas referentes ao próximo critério, que possui uma escala específica, 

              “x”                        z                 1   5                 x : 

 

1. A organização 

não melhorou ou 

ainda não é possível 

comprovar 

melhorias por 

ausência de 

indicadores 

2. Houve 

melhoria nos 

resultados de 

alguns 

indicadores 

utilizados 

3. Houve 

melhoria nos 

resultados da 

maioria dos 

indicadores 

utilizados 

4. Houve 

melhoria em 

quase todos os 

indicadores 

utilizados 

5. Houve 

melhoria em 

todos os 

indicadores 

utilizados 

 

 

Critério 7: Resultados da Gestão do Conhecimento (GC) 1 2 3 4 5 

37 A UFSM tem um histórico de sucesso na implementação da GC e de outras 

iniciativas de mudança que pode ser comprovado com resultados de 

indicadores de desempenho.  

    

38 São utilizados indicadores para avaliar o impacto das contribuições e das 

iniciativas de GC nos resultados da UFSM.  
    

39 A UFSM melhorou – graças às contribuições e às iniciativas da GC – os 

resultados relativos aos indicadores de qualidade dos produtos e serviços.  
    

40 A UFSM melhorou – graças às contribuições e às iniciativas de GC – os 

resultados relativos aos indicadores de eficiência.  
    

41 A UFSM melhorou – graças às contribuições e às iniciativas de GC – os 

resultados relativos aos indicadores de efetividade social.  
    

42 A UFSM melhorou – graças às contribuições e às iniciativas de GC – os 

resultados dos indicadores de legalidade, impessoalidade, publicidade, 

moralidade e desenvolvimento.  

    

 

 

43. COMO VOCÊ AVALIA A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA UFSM?  

 
Responda atribuindo uma pontuação na 

escala de 0 a 10 (ao lado), sendo 0 péssima e 

10 ótima: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_ 
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44. NA SUA OPINIÃO, COMO OCORRE A PRINCIPAL PERDA DE CONHECIMENTOS 

NA UFSM (MARQUE APENAS UMA ALTERNATIVA) ? 

     1. □ Aposentadorias        2. □ Remoções dos servidores entre setores      3. □ Trocas de gestão 

     4. □ Exonerações            5. □ Resistência dos colegas para compartilhar conhecimentos 

     6. □ Outros:__________________________________________________________________ 
 

 

45. QUAIS AS INICIATIVAS DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTOS 

IMPLEMENTADAS NO SEU SETOR DE TRABALHO? (Marque todos os itens que forem 

necessários.) 

01. □ Não há compartilhamento de conhecimentos no meu setor de trabalho; 

02. □ Treinamento no decorrer das atividades diárias;                         

03. □ Compartilhamento de experiências;                        

04. □ Transmissão de conhecimentos através da escrita, gráficos, símbolos, projetos (formalização); 

05. □ Diálogo e reflexão entre os colegas para criação de novo conhecimento; 

06. □ Categorização e classificação de conhecimentos expressos em documentos e normas; 

07. □ Compartilhamento e acréscimo de conhecimentos expressos em documentos e normas; 

08. □ Leitura e interpretação de manuais, livros, normas, comunicados e documentos; 

09. □ Participação em capacitações, cursos, eventos e palestras sobre os temas de trabalho; 

10. □ Benchmarking (comparação) interno para identificação das melhores práticas; 

11. □ Mapeamento de processos essenciais; 

12. □ Listas de especialistas para identificar os experts em cada área (Banco de competências 

          individuais); 

13. □ Mapeamento de conhecimentos (Auditoria do Conhecimento); 

14. □ Transcrição de Lições aprendidas e Relatos de experiências (Banco de Conhecimentos/ 

           Memória Organizacional); 

15. □ Utilização de Repositórios de Conhecimento, Portais e Intranet para preservação, 

           disponibilização e acesso a conhecimentos; 

16. □ Aquisição de conhecimento com especialistas e consultores externos; 

17. □ Formação de grupos de especialistas (Think-tanks) para o desenvolvimento de 

          conhecimentos; 

18. □ Reprodução do conhecimento existente para distribuição de forma rápida e controlada; 

19. □ Seleção, armazenamento e atualização de conhecimentos críticos; 

20. □ Criação de equipes de Gestão do Conhecimento; 

21. □ Gestão Eletrônica de Documentos (GED); 

22. □ Fóruns de Discussão para compartilhamento de ideias, conhecimentos e experiências. 

23. □ Educação Corporativa (programas de educação e capacitação continuada); 

24. □ Comunidades de Prática (grupos informais e interdisciplinares); 

25. □ Outros: ___________________________________________________________   

 


