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RESUMO 

 
 
A Política de Gestão do Conhecimento na Administração Pública representa a consolidação 
de escolhas (objetivos, princípios, ações, ..., metodologias) que orientam o futuro da 
organização na forma de como obter, utilizar, aprender, contribuir, avaliar, manter e descartar 
o conhecimento, para que esta Administração obtenha eficiência, eficácia, efetividade e 
qualidade na formulação e implementação de serviços públicos prestados ao cidadão e à 
sociedade. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE - 
tem buscado alternativas baseadas numa moderna gestão pública que propiciem mais 
celeridade, transparência e a concretude de sua missão. Assim, a presente pesquisa caracteriza 
o IFPE no contexto de política pública de governo, observa os desafios para uma gestão 
pública voltada a resultados presentes na literatura e apresenta a Gestão do Conhecimento: 
conceitos, modelos e iniciativas no setor público. A partir de uma pesquisa documental, 
bibliográfica e da pesquisa de campo realizada através da aplicação de questionários junto aos 
gestores do IFPE foram levantados dados que evidenciam a relação da instituição com a 
Gestão do Conhecimento, diagnóstico este ponto de partida para a construção de diretrizes 
para uma política própria do IFPE, resultado desta pesquisa. O estudo apontou perspectivas 
comuns a diversas abordagens da literatura sobre Gestão do Conhecimento e na prática 
observada de outros entes públicos, perspectivas estas ratificadas pela pesquisa de campo, que 
propiciaram a identificação das diretrizes para a construção da Política de Gestão do 
Conhecimento no IFPE. Como oportunidade de trabalhos futuros fica a efetiva construção 
dessa política e a identificação de um modelo para a gestão do ativo conhecimento na 
instituição. 
 

Palavras chave: Diagnóstico da Gestão do Conhecimento, Gestão Pública, IFPE. 
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ABSTRACT 

 
 

The Politics of Knowledge Management in Public Administration represents the 
consolidation of choices (goals, principles, actions, ..., methodologies) that guide the future of 
the organization in how to obtain, use, learn, contribute, evaluate, maintain and dispose 
knowledge, to get this administration efficiency, effectiveness, efficiency and quality in 
design and implementation of public services for citizens and for society. The Federal 
Institute for Education, Science and Technology of Pernambuco - IFPE - has sought 
alternatives based on modern public management that provide more speed, transparency and 
the concreteness of its mission. Thus, this research characterizes the IFPE in the context of 
public policy of the government, notes the challenges for public management focused on 
results in the literature and presents the knowledge management: concepts, models and 
initiatives in the public sector. From a desk research, literature and field research conducted 
through questionnaires with the managers of the IFPE data were collected that show the 
relationship between the institution and its knowledge management, diagnosis this point of 
departure for the construction of guidelines for IFPE of its own policy, results of this study 
suggested search query perspectives common to various approaches to knowledge 
management literature and observed practice of other public bodies, perspectives endorsed by 
this research field, which enabled the identification of guidelines for building Policy 
Knowledge Management in IFPE. As an opportunity for future work is the effective 
construction of this policy and identification of a model for knowledge asset management in 
the institution. 
 
Keywords: Diagnosis of Knowledge Management, Public Management, IFPE. 
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto global as rápidas mudanças na tecnologia, valores culturais e sociais e nos 

interesses dos clientes aumentam a taxa em que as organizações precisam modificar suas 

estratégias e estruturas, a fim de sobreviver e operar com sucesso. 

À medida que esse ritmo de mudanças aumenta, as organizações são movidas rumo a 

um mundo do trabalho onde tudo está em fluxo e onde o aprendizado contínuo é a chave para 

o sucesso. As organizações burocráticas se tornam ineficazes, pois precisam ter a capacidade 

de adaptação e geração de conhecimentos. Isso significa que organizações públicas, como já 

atuam as privadas,  têm de ser transformadas em organizações de aprendizagem. 

A fim de incentivar a aprendizagem e a criação de conhecimento, as organizações 

públicas precisam coletar, analisar e sintetizar  informações, facilitar a adaptabilidade e a 

execução das decisões estratégicas. 

Cientes dessas demandas, governos e organizações públicas no mundo todo, e em 

especial nos países desenvolvidos, têm criado métodos e práticas de gestão do conhecimento 

com o intuito de alcançar com excelência os fins aos quais se destina. 

No Brasil, a preocupação com a efetividade, eficácia e eficiência no serviço público 

entra em pauta com mais vigor a partir da Reforma de Estado proposta por Bresser Pereira, na 

década de 1990. Bresser Pereira (1998) identifica três objetivos para esta Reforma: aumentar 

a eficiência e a efetividade dos órgãos do Estado, melhorar a qualidade das decisões 

estratégicas do governo e assegurar o caráter democrático da administração pública. 

Hoje a Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal já apresenta 

significativos projetos de melhoria de gestão (portais de transparência, serviços eletrônicos, 

políticas de qualidade, etc). 

O presente trabalho surge como uma proposta de melhoria na gestão pública 

convergente com as atuais preocupações que marcam o contexto do setor público brasileiro, 

dirigido à autarquia federal constituída pela Lei 11.892/2008, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

O Plano de Aceleração do Crescimento – PAC introduzido pelo Governo Lula tratou de 

importantes investimentos em estrutura e educação para o país. No que concerne o chamado 
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“PAC da Educação” vimos, através do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

apresentado pelo Ministério da Educação – MEC, o fortalecimento do compromisso com a 

educação no país e em especial uma ação: a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia dentro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.  

As concepções e diretrizes no PDE 2010 para o novo modelo de educação profissional e 

tecnológica se baseiam nas premissas da integração e articulação entre ciência, tecnologia, 

cultura, conhecimentos específicos e o desenvolvimento da capacidade de investigação 

científica como dimensões essenciais à autonomia e aos saberes necessários que se traduzem 

nas ações de ensino, pesquisa e extensão, concomitante com uma excelente contribuição para 

o progresso socioeconômico. 

A dimensão dada à educação profissional e tecnológica como política pública fica clara 

com a criação de mais 214 escolas técnicas até 2010 em todo o país que se somam as 140 já 

existentes totalizando 354 unidades de ensino, gerando aproximadamente quatrocentas mil 

vagas com um investimento de R$1,1 bilhão na expansão desta modalidade de educação, 

como evidencia o portal da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. 

Além do aumento da quantidade, estas escolas passaram a integrar o Sistema Federal de 

Ensino de Educação sob a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

através da Lei 11.892/2008 que também criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, formados a partir dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), das 

Escolas Federais Agrotécnicas e das Escolas Técnicas vinculadas a universidades. 

Com a atribuição da palavra “ciência” ao ensino profissional o governo estabelece que 

além da formação em nível tecnológico, os Institutos Federais devem investir em pesquisa e, 

consequentemente, na evolução do conhecimento. Mas que isso, segundo SICSÚ e DIAS 

(2005) tanto a literatura especializada conceitua um sistema onde ciência, tecnologia e 

inovação fazem parte de um único processo como no caso brasileiro adota-se este conceito de 

sistema único entre ciência, tecnologia e inovação. 

Para os autores o progresso do país depende da inovação. Ela deve orientar o processo 

de mudanças e articular diferentes atores no processo produtivo, como empresas, centros de 

conhecimento e instituições governamentais. 

Na 34ª REDITEC, Reunião Anual dos Dirigentes da Rede Federal, realizada de 09 à 12 

de novembro de 2010 em Pernambuco, as preocupações com a oferta de ensino de qualidade 

voltado para o mercado de trabalho e a promoção do conhecimento e da inovação para o país 
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ficam evidentes nas palavras do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco, Professor Sérgio Gaudêncio, ao anunciar o evento no site da instituição:  

“As instituições oferecem cursos nos níveis técnico, superior e até de pós-
graduação e mudam a vida de milhares de brasileiros com a 
profissionalização, ..., Além do ensino, elas atuam nas áreas de pesquisa e 
extensão, estimulam o desenvolvimento de soluções tecnológicas e estendem 
os benefícios à comunidade.” 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE tem 

procurado focar suas ações em resultados orientados para o cidadão consoante com o plano de 

reforma e ampliação do ensino técnico profissionalizante do Governo Federal. 

Com o IFPE surge uma instituição de educação profissional e tecnológica com 569 

professores, 523 servidores administrativos e 10.793 alunos, distribuídos em nove unidades de 

ensino situadas em cinco regiões de desenvolvimento do estado, a saber: na Região 

Metropolitana do Recife (Campos Recife e Ipojuca), na Região da Mata Sul (Campos 

Barreiros e Vitória de Santo Antão) e nas Regiões do Agreste Central (Campos Caruaru, Belo 

Jardim e Pesqueira), Agreste Meridional (Campo Garanhuns) e Sertão do Pajeú (Campo 

Afogados da Ingazeira) (PDI, 2009). 

O IFPE tem cumprido um grande desafio: consolidar os objetivos e a gestão das 

diferentes autarquias representantes da educação técnico profissionalizante da esfera federal 

nas regiões que compõem o estado pernambucano que, por força da lei, estão agregadas sob 

uma única Alta Administração (Reitoria), de modo a garantir a continuidade dos propósitos de 

cada uma bem como suas peculiaridades regionais. 

Entretanto, com base nos relatórios públicos de gestão da instituição, podemos 

identificar alguns resultados traçados que não lograram êxito: 

• Os recursos destinados pela SETEC/MEC para instituição de um Núcleo de Inovação 

Tecnológica com o intuito de fomentar a pesquisa e a inovação foram devolvidos por falta de 

execução em tempo hábil, durante dois exercícios orçamentários consecutivos (Relatórios de 

Gestão, 2009 e 2010); 

• Duas grandes licitações, obras de expansão previstas no PAC, foram prejudicadas por 

falta de informações pontuais na execução do certame. Apurou-se, posteriormente, que o 

licitante vencedor/contratado havia fraudado documentos em outras licitações (Relatório de 

Gestão, 2009); 

• As obras licitadas em 2008 apresentaram diversos apontamentos pela Auditoria Interna 
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para correção (Relatório de Auditoria do CEFET/PE, 2008); 

• Das dezessete ações orçamentárias de 2008, apenas três tiveram sua execução 

completa, enquanto que outras quatro ficaram com execução abaixo de 50% (Relatório de 

Auditoria do CEFET/PE, 2008); 

• O sistema de gerenciamento eletrônico de processos ainda não permite uma prática 

única quanto aos mesmos, demandando tanto a alimentação do sistema quanto a instrução 

manual de cada processo; 

• Os fóruns de discussão entre os gestores acontecem periodicamente, entretanto apenas 

através de reuniões presenciais, mesmo a instituição respondendo por uma importante base 

tecnológica que suporta a educação à distância; 

• Os planos de ação definidos no exercício de 2010 por todos os campos que compõem a 

instituição não foram acompanhados, portanto, não serviram como instrumento estratégico; 

• No portal do Instituo Nacional da Propriedade Industrial não se encontra registrada 

nenhuma patente oriunda do IFPE. 

Esses fatos suscitam a ocorrência de retrabalhos, a falta de informações, a ausência de 

ações estratégicas ou do controle/acompanhamento destas, pouco estímulo à inovação no 

meio acadêmico, enfim, a necessidade de otimizar o “modos operantes” de gestão na 

instituição de forma que os resultados dela esperados sejam efetivamente alcançados e com 

excelência. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A introdução da gestão da qualidade e do conhecimento no âmbito das organizações de 

natureza pública surge em função da necessidade da implementação de práticas gerenciais, 

particularmente em função da peculiaridade desse tipo de organização cuja natureza demanda 

vultosos recursos. 

A adoção da Gestão do Conhecimento em organizações públicas, surge como uma 

resposta às novas demandas que se apresentam a este setor, em geral buscando capacitar a 

máquina pública para obtenção dos seguintes benefícios (PEREIRA, 2010): 

a. Benefícios internos: 

Melhoria no desempenho dos profissionais; 

Melhoria nos fluxos e processos de trabalho; 

Melhoria no processo de tomada de decisão. 
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b. Benefícios no atendimento: 

Melhoria na adequação dos serviços às necessidades do público alvo; 

Melhoria na agilidade do atendimento; 

Melhoria na qualidade do atendimento. 

c. Benefícios externos: 

Aumento da adesão do público alvo; 

Melhoria na satisfação do público alvo; 

Melhoria no reconhecimento do programa pelas organizações comunitárias e 

instituições parceiras. 

Miranda e Moresi (2010), em síntese, afirmam que as organizações devem aprender 

com suas experiências, registrar as melhores práticas e compartilhar esse conhecimento 

internamente de forma a institucionalizar o conhecimento e torná-lo propriedade comum, 

evitando que fique restrito a algumas pessoas e seja perdido quando elas deixarem a 

organização. Assim, a transmissão de conhecimento e o compartilhamento de melhores 

práticas podem ajudar a instituição com a redução de tempo de processamento, incorporando 

conhecimento e funcionalidades corretos no produto/serviço, bem como eliminar custos. 

O IFPE, autarquia federal, não se exime das atuais responsabilidades e preocupações da 

gestão pública brasileira e, portanto, deve estar orientado para o alcance dos resultados com 

qualidade, transparência e responsabilidade de modo a traduzir sua missão: “Promover a 

educação profissional, científica e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, com 

base no princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação 

integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade.” 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI para 2009 – 2013 atribui ao IFPE a 

responsabilidade de difundir conhecimento junto à sociedade, formando e capacitando 

pessoas segundo seu próprio aporte de conhecimento e cultura. Isso se faz, em geral, com 

muita propriedade e dedicação, através da missão institucional do Ensino. 

Através da missão institucional da Pesquisa a instituição produz conhecimento para 

avançar além das suas fronteiras, e com a missão institucional da Extensão aplica o 

conhecimento com a finalidade de atender o conjunto das multivariadas necessidades 

humanas.  

Entretanto, para realizar com êxito este ciclo acadêmico de geração do conhecimento: 
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“O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE PERNAMBUCO, no cumprimento de sua missão, não deve dispensar 
critérios de eficácia, eficiência, competência e transparência. Efetivar essa 
indissociável e complexa função social requer engajamento, compromisso e 
senso de responsabilidade por parte de sua comunidade, sem deixar de 
considerar a necessidade de imprimir esforços para a criação, uso, 
aperfeiçoamento e/ou adequação de instrumentos de gestão que suportem o 
fazer acadêmico, reconhecendo e potencializando suas especificidades além, 
é claro, de garantir sua efetividade.” (PDI, 2009, p. 16 e 17) 

 
Ressalta ainda o PDI a importância do adequado equilíbrio entre a estrutura, que 

permite o funcionamento sistemático e eficiente do IFPE, e a espontaneidade, elemento 

criativo e inovador, para que a instituição atue na fronteira do conhecimento. 

Acredita-se, então, que com os resultados desta pesquisa se obtenha um diagnóstico 

norteador para a criação de diretrizes de uma política de gestão do conhecimento na 

instituição, política essa um marco de sua inserção no âmbito das organizações do 

conhecimento. 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

A pesquisa tem como objetivo geral diagnosticar o status de administração do 

conhecimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE 

e apresentar uma proposta de diretrizes para formulação de uma Política de Gestão do 

Conhecimento que considere os preceitos de uma administração pública moderna, focada em 

resultados e orientada ao cidadão. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Especificando o objetivo macro deste estudo, pode-se enumerar também as seguintes 

finalidades: 

a. Realizar um apanhado teórico acerca das discussões e práticas de Gestão do 

Conhecimento na gestão pública; 

b. Contribuir para o aperfeiçoamento da administração com foco em resultados no IFPE, 

aumentando a excelência da instituição, o perfeito alcance de seus objetivos, a 

transparência e a melhoria na condução do processo decisório; 
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c. Introduzir a temática Gestão do Conhecimento na pauta de discussão dos gestores do 

IFPE; 

d. Despertar a comunidade do IFPE sobre a importância de compartilhar o conhecimento 

por toda organização. 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O projeto foi estruturado, principalmente, a partir dos temas que tocam a gestão do 

conhecimento na administração pública e está limitado ao universo de instituições que 

compõem a educação tecnológica profissional, mais restritamente às especificidades do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Muitas são as contribuições encontradas na literatura que versam sobre a melhoria do 

serviço público. Em geral, a literatura começa por desvendar o Estado, seu papel e 

conceituação nas ciências jurídicas, e  registram a história da administração pública partindo 

do patrimonialismo, perpassando pela burocracia e resultando na administração pública 

gerencial. 

Esta última tem se apresentado como solução para os problemas do modelo anterior por 

priorizar a eficiência, o aumento da qualidade dos serviços e a redução dos custos. Neste 

modelo, o cidadão passa a ser visto com outros olhos, tornando-se peça essencial para o 

correto desempenho da atividade pública, por ser considerado seu principal beneficiário. 

O modelo gerencial na Administração Pública se consolida crescentemente através: da 

quebra de paradigmas, das mudanças de estruturas organizacionais, do planejamento das 

ações de governo, da redução da máquina estatal e a descentralização dos serviços públicos, 

da criação das agências reguladoras, entre outros motivos. 

É a partir deste contexto que situamos os desafios apontados a uma gestão pública 

moderna no Brasil e apresentamos como a Gestão do Conhecimento pode contribuir para 

melhoria dos serviços públicos, em especial, nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

 

2.1 DESAFIOS À GESTÃO PÚBLICA MODERNA: O CASO BRASILEIR O 

A ampla participação social e o respeito aos valores constitucionais e democráticos 

promoverão um modelo de gestão pública dimensionado para criação de valor, pois garantirá 

não apenas a provisão de bens e serviços aos seus usuários, mas completa interação no 

processo de como os referidos bens e serviços são produzidos. O Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado afirma: 

“É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração 
pública que chamaria de 'gerencial', baseada em conceitos atuais de 
administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e 
descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade 
democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna 
cliente privilegiado dos serviços prestados pelo Estado.” 

(BRASIL, 1995, p.1) 
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Mesmo que haja políticas públicas voltadas para resultados sociais, estratégias 

governamentais que assegurem os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência residem na desburocratização da Administração Pública 

o modo operante de alcance dos resultados destes princípios. Portanto, o tempo de resposta às 

demandas sociais, demandas estas baseadas numa sociedade que vive num mercado de 

economia aberta e com acesso à informação, só será minimizado através da capacidade da 

organização captar estas demandas, internalizá-las, transformá-las segundo os preceitos que 

lhe são impostos, agir e avaliar seus resultados. Deduz-se então que a busca pelo 

conhecimento, a manutenção de uma cultura de aprendizagem, o desenvolvimento de um 

sistema inovador e a flexibilização dos processos organizacionais se tornam meta na gestão 

pública atual. 

Na visão de Vatuiu e Vatuiu (2011) um papel importante neste processo é a 

modernização da gestão organizacional e a qualidade da prestação de serviços públicos 

através da implementação de ferramentas inovadoras e de um governo orientado para os 

resultados, de modo a: 

•  Qualificar os funcionários públicos, motivá-los e mobilizá-los para a inovação; 

•  Usar aplicações de informáticas no monitoramento da qualidade dos serviços 

públicos;  

•  Minimizar as perdas e maximizar os ganhos (produtividade); 

•  Melhorar a cooperação entre instituições e iniciativas para criar redes de colaboração; 

•  Gerir estrategicamente o processo de tomada de decisões; 

•  Implementar e monitorar os procedimentos de execução; 

•  Melhorar os serviços (equipamentos, materiais, pessoas, finanças); 

•  Simplificar os procedimentos administrativos e reduzir a burocracia; 

•  Reduzir os atrasos na obtenção de resultados e tempo de resposta aos usuários do 

serviço público; 

•  Promover soluções eletrônicas, etc. 

Enquanto o Estado diminuiu com o Plano Diretor da Reforma de Bresser Pereira, as 

organizações públicas passaram a responder com a geração de serviços à sociedade através de 

ações que garantissem economicidade, qualidade e efetividade à gestão pública. 

Valle (2010) aponta os desafios para o conhecimento nas organizações públicas: 

orientar ações integradas no curto prazo e longo prazo, otimizar recursos, maximizar 
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resultados, alinhar estrategicamente a organização, aprimorar os processos, atrair e 

desenvolver talentos, absorver novas de tecnologias,entre outros. 

Evidências da preocupação dos gestores públicos com estas ações estão presentes na 

Carta de Brasília enviada pelo então Ministro do Planejamento, Sr. Paulo Bernardo da Silva, e 

pelo presidente do CONSAD– Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, 

Paulo César Medeiros, ao Congresso I Congresso CONSAD de Gestão Pública. 

Os anseios por um modelo de gestão pública de excelência tocam, nos termos da carta: a 

gestão de pessoas, modelos de gestão, instrumentos do ciclo de gestão, mecanismos de 

coordenação e integração, intensificação do uso de tecnologia especialmente sistemas de 

informação e ferramentas de gestão, revisão do marco legal que rompa com o paradigma 

atual, a prevenção e o combate à corrupção, e a realização de estudos e pesquisas para as 

políticas públicas e modernização do Estado. 

Em especial o quinto tópico da carta aborda a necessidade de ferramentas de apoio aos 

gerentes e à gestão do conhecimento, ferramentas estas responsáveis por dispor aos gestores 

condições para lidar com os novos desafios traçados para a gestão pública no país. 

Corroboram com essa assertiva ações como: 

• GESPÚBLICA - O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, 

instituído pelo decreto 5.378/2005, tem como principais características ser essencialmente 

público, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade e 

ser federativo, contemplando a formulação e implementação de medidas integradas em 

agenda de transformações da gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados no 

plano plurianual, à consolidação da administração pública profissional voltada ao interesse do 

cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais (BRASIL, 2005); 

• Portal da Transparência - O Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, sítio 

eletrônico à disposição na internet, tem por finalidade veicular dados e informações 

detalhados sobre a execução orçamentária e financeira da União. O objetivo é aumentar a 

transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro 

público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar (BRASIL, 2005). 

• Governo Eletrônico – instrumento de transformação profunda da sociedade brasileira 

com os seguintes papéis: (1) promotor da cidadania e do desenvolvimento; (2) funcionar 

como instrumento de mudança das organizações públicas, de melhoria do atendimento ao 

cidadão e de racionalização do uso de recursos públicos; (3) promover o processo de 
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disseminação da tecnologia de informação e comunicação para que este contribua para o 

desenvolvimento do país e (4) promover, usar e disseminar de práticas de Gestão do 

Conhecimento na administração pública (BRASIL, 2004, p. 6 e 7); 

• Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos 

Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) - o PNAGE tem como pontos principais 

(a) fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas, (b) 

desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos, (c) 

modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos, (d) fortalecimento 

de mecanismos de transparência administrativa e de comunicação, (e) modernização da gestão 

da informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação, (f) desenvolvimento de 

uma cultura de promoção e implantação de mudança institucional e (g) apoio à cooperação 

em gestão. 

Além disso, a sociedade se organiza em torno das questões sobre o conhecimento como: 

• Sociedade Brasileira do Conhecimento - Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, fundada em 2001, objetivando estimular a Gestão do Conhecimento no Brasil e, para 

tal, reunindo profissionais e organizações em um grande fórum de discussão sobre os temas 

como: inovação e aprendizagem organizacional, colaboração e redes de valor, inteligência 

competitiva e de negócios, gestão de capital intelectual, economia criativa e trabalho, dentre 

outros de relevância para a Gestão do Conhecimento; 

• Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – outra Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público cuja missão é fomentar padrões de gestão pública 

baseados na qualidade, na eficiência, no mérito, na transparência e no comprometimento com 

resultados que contribuam para o equilíbrio federativo, o desenvolvimento do país e o 

fortalecimento da democracia. 

O Governo Eletrônico - Gov.BR é gerido pelo Comitê Executivo do Governo Eletrônico 

criado pelo Decreto de 18 de Outubro de 2000, comitê este responsável por coordenar e 

articular o planejamento e a implementação de projetos e ações em áreas de inclusão digital, 

gestão de sítios e serviços on-line, uso e a distribuição de software livre, integração de 

sistemas de informação do Governo Federal, otimização dos recursos de rede, promoção da 

gestão do conhecimento na Administração Pública Federal. 
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Este comitê executivo para alcance de seus objetivos instituiu comitês técnicos entre 

eles o de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica coordenado pelo Professor Paulo 

Sérgio Vilches Fresneda, orientado pelas seguintes premissas: 

• Gestão do Conhecimento institucionalizada como instrumento estratégico do governo; 

• Contribuição à estratégia de inserção do Brasil na Sociedade do Conhecimento; 

• Integração das esferas do governo; 

• Inclusão da sociedade e suas organizações como produtores de conhecimento; 

• Ampliação do quadro de interlocutores; 

• Pressuposição de uma atuação governamental integrada, eficiente e transparente, por 

meio de utilização intensiva de novas tecnologias; 

• Implementação e avaliação da Política de Gestão do Conhecimento vinculadas à 

Presidência da República. 

Ficam assim clarificadas quais as metas traçadas para a gestão pública no contexto 

atual: a criação e implementação de ferramentas/modelos de gestão modernos, amparados em 

tecnologia, que garantam uma atuação dos gestores públicos com excelência.  

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A importância em gerir o ativo intangível, conhecimento, não é preocupação atual nos 

postulados da Administração de Empresas. Peter Drucker, em 1950, já introduzia o conceito 

de "trabalhadores do conhecimento" para se referir ao funcionário capaz de usar o 

conhecimento no desempenho de suas atribuições.  Muitas organizações já administram o 

conhecimento de maneira informal, não sistemática, para tomar decisões ou produzir bens ou 

serviços.  O que se pode considerar novo quanto ao conhecimento é a possibilidade de gestão 

dele pelas organizações. 

Como o tema abordado relaciona-se ao gerenciamento do conhecimento, se faz 

necessário apresentar os conceitos de dados, informação e o conhecimento para diferenciá-los. 

Prusak e Davenport (1998) escrevem que os dados podem ser tratados como um 

elemento básico, que se referem a um conjunto finito de acontecimentos distintos e 

organizados. Esses acontecimentos são normalmente resultantes de transações operacionais, 

que geram registros estruturados de suas operações. 

A informação, por sua vez, é um conjunto de dados coletados, organizados e 

apresentados de forma a serem utilizadas, que nos remetem a algum significado, geralmente 
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com o propósito de interferir, mudar ou ajudar no julgamento final de uma decisão 

(PRUSAK; DAVENPORT, 1998). 

Só após a informação adquirir um nível considerável de valor, passa-se ao estágio do 

conhecimento. Assim, a informação é o termo mais relevante na estrutura dados - informação 

- conhecimento, pois se torna a conexão da transformação de dado bruto em conhecimento 

(PRUSAK; DAVENPORT, 1998). 

Em Nonaka e Takeuchi (1997) temos "a definição tradicional de conhecimento é a 

crença verdadeira justificada". 

Conhecimento é entendido na literatura como:  

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

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 5). 
 

Probst, Raub e Romhardt (2002) definem conhecimento como um: 

“conjunto total, incluindo cognição e habilidades, que os indivíduos utilizam 
para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras 
do cotidiano O conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao 
contrário deles, está ligado a pessoas. Ele é construído por indivíduos e 
representa suas crenças sobre relacionamentos causais.”  

(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p.29) 
 

Bukowitz e Williams (2002) afirmam que conhecimento é: 

“qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida nas pessoas, 
ou seja, derivada de processos, de sistemas e da cultura organizacional – 
conhecimento e habilidades individuais, norma e valores, bases de dados, 
metodologias, software, know-how, licenças, marcas e segredos comerciais, 
para citar alguns.”  

(BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002, p. 19) 
 

Em Padeceme (2006) encontramos que as organizações do conhecimento são aquelas 

que gerenciam coerentemente seu capital intelectual, proporcionando a criação, difusão e 

armazenamento de conhecimentos úteis ao seu desenvolvimento através de tecnologia da 

informação, em geral, e que investem na capacitação de seu capital humano. 

Mais uma vez recorremos a Davenport e Prusak (1998) que definem a gestão do 

conhecimento como o conjunto de ações sistemáticas e disciplinadas que uma organização 

adota para obtenção do maior retorno possível sobre o conhecimento disponível. 
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Terra (2001) define gestão do conhecimento como: 

“a capacidade das empresas utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos 
de conhecimento organizacional para desenvolverem competências 
específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, permanentemente, em 
novos produtos, sistemas gerenciais e liderança de mercado.”  

(TERRA, 2001, p. 82) 
 

Fleury e Oliveira Jr. (2001) dão uma visão estratégica à gestão do conhecimento quando 

a entende como: 

“a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento 
estrategicamente relevante para a empresa, seja por meio de processos internos, seja 
por meio de processos externos às empresas. Isso implica que estamos apresentando 
uma perspectiva para a empresa que entende o conhecimento como seu principal 
ativo estratégico e que da gestão do conhecimento é que advirão os principais 
resultados em termos de desempenho superior”.  

(FLEURY; OLIVEIRA, 2001, p. 19) 
 

Em Quandt (2003) vemos a gestão do conhecimento como o gerenciamento explícito e 

sistemático do conhecimento vital à organização e de seus processos de criação, organização, 

difusão, uso e aplicação. Santosus e Surmacz (2005), por sua vez, definem a gestão do 

conhecimento como “o processo por meio do qual as organizações geram valor a partir de 

seus ativos intelectuais e baseados em conhecimento”, onde é preciso compartilhar este 

conhecimento entre funcionários, dentro de toda estrutura interna da organização e entre 

outras empresas para ter acesso também às melhores práticas vigentes no mercado. 

Michael Polanyi (apud NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 65) apresentou uma 

explicação do conhecimento distinguindo-o entre tácito e explícito.  Na dimensão 

epistemológica, o conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, por isso, difícil de 

formalizar e comunicar. O conhecimento explícito refere-se ao conhecimento que é 

transmissível na linguagem formal, sistemática. 

O conhecimento explícito é o que está indicado no detalhe e não deixa nada implícito, 

chamado de conhecimento "formal", porque pode ser registrado, formalizado. O 

conhecimento tácito é o que é entendido implícito e não declarado.  É informal e de difícil 

captura ou compartilhamento.  É o conhecimento que não pode ser expresso. O conhecimento 

implícito é aquele que poderia ser expresso, mas não foi.  É mais frequentemente pensado 

como existente nas mentes dos indivíduos ou nas relações sociais.  
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 Nonaka e Takeuchi argumentam que a criação do conhecimento organizacional eficaz 

ocorre por um processo em espiral, onde o conhecimento é convertido de tácito em explícito 

em um ciclo contínuo e dinâmico, como ilustrado na figura: 

 

Figura 2.1: Espiral de criação do conhecimento organizacional 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

É quando o conhecimento tácito e conhecimento explícito interagem que ocorre a 

inovação.  A criação do conhecimento organizacional começa com a socialização, onde os 

indivíduos compartilham experiências e modelos mentais.  Ele se desenvolve em 

externalização, quando os indivíduos usam metáforas ou analogias para articular o 

conhecimento tácito oculto que de outra forma seriam difíceis de assimilação.  Ele se move 

para a fase de combinação de conhecimento a ser articulado, compartilhado e exposto.  

Finalmente, as pessoas aprendem fazendo a internalização dos novos conhecimentos. 

Para cada ciclo desse espiral, considera-se a realização completa dos quatro modos de 

conversão do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997): 

 

Figura 2.2: Modos de conversão do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
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O modelo dos autores é composto por cinco fases que englobam (a) compartilhamento 

do conhecimento tácito, (b) criação de conceitos, (c) justificação dos conceitos, (d) construção 

de um arquétipo e (e) difusão interativa do conhecimento. 

 

Figura 2.3: Modelo de cinco fases de criação do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
 

O processo de criação do conhecimento organizacional começa com o 

compartilhamento do conhecimento tácito, aquele que pertencente ao indivíduo e precisa ser 

expandido pela organização através da interação entre as pessoas de modo que se promova a 

socialização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Em seguida, o modelo mental tácito compartilhado por uma equipe auto organizada é 

verbalizado e convertido em conceitos explícitos, através de métodos de raciocínio como 

dedução, indução e abdução, sendo que o principal deles é a abdução que emprega linguagem 

figurada como metáforas e analogias (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Na terceira fase a organização verifica o valor dos novos conceitos gerados, 

justificando-os. Em geral, os critérios usados pelas organizações para justificar os conceitos 

podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos (custo, margem de lucro e grau de 

contribuição de um produto para o crescimento da empresa) e devem refletir sua estratégia 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Com a justificação do conceito, a próxima fase é a transformação desse conceito em um 

arquétipo através da combinação do novo conhecimento explícito gerado com o conhecimento 

explícito existente (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 
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A última fase no modelo dos autores é responsável pela expansão do conhecimento 

criado através da difusão interativa do conhecimento, tanto no ambiente interno quanto 

externo à organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Percebe-se que o processo de Gestão do Conhecimento não pode ser visto de forma 

isolada dentro das empresas, ele interage com as estratégias de negócios e com todos os 

outros processos organizacionais, além do ambiente externo. Neste sentido, Terra (2001) 

apresenta um modelo que estuda a Gestão de Conhecimento a partir de sete dimensões da 

prática gerencial, conforme apresentado na figura: 

 

Figura 2.4: Modelo das 7 dimensões de Cyrineu Terra 
Fonte: Terra (2001) 
 

Terra identifica as características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 

observando: 

a. Visão e Estratégia - Alta Gerência: essa dimensão observa o compromisso da alta 

gerência com a definição dos campos de conhecimento a serem melhorados na organização, a 

criação de uma consciência em todos os níveis organizacionais sobre a estratégia da 

organização e sobre o porquê da Gestão do Conhecimento e a identificação e proteção dos 

ativos intangíveis; 

b. Cultura Organizacional: dimensão que prediz uma cultura organizacional orientada 

para a inovação, o compartilhamento de informações e o aprendizado contínuo; 
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c. Estruturas Organizacionais: dimensão que valoriza as competências individuais e 

incentiva a existência de equipes multidisciplinares de trabalho, observa os processos de 

organização da informação e o decisório, bem como novas formas organizacionais; 

d. Políticas de Recursos Humanos: onde se busca uma seleção rigorosa, investir em 

treinamento, atrair e manter talentos e estimular a aquisição de conhecimentos externos e 

internos; 

e. Sistemas de informação: administração do conhecimento com suporte de recursos 

de TIC; 

f. Mensuração de Resultados: dimensão que observa a avaliação dos resultados a 

partir de diferentes perspectivas (financeira, operacional e estratégica) e a divulga entre os 

funcionários; 

g. Aprendizado com o Ambiente Externo: que responde pela aquisição de 

conhecimentos junto aos clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros de negócio, 

universidades e os institutos de pesquisa. 

Outro modelo de gestão do conhecimento é proposto por Probst, Raub e Romhardt 

(2002). Nele, os processos indispensáveis à gestão do conhecimento incluem: identificação, 

aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção do conhecimento. Os 

autores contribuem com um detalhamento maior do processo de construção do conhecimento 

proposto por Nonaka e Takeuchi, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 2.5 - Elementos construtivos da gestão do conhecimento  

Fonte: Probst, Raub e Romhardt (2002) 
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As etapas que compõem o modelo são: 

a. Identificação dos conhecimentos internos e externos importantes para a empresa; 

b. Aquisição de conhecimento através da integração do conhecimento externo à sua 

base de conhecimento; 

c. Desenvolvimento do conhecimento (construção de novas habilidades, 

competências, ideias e produtos); 

d. Distribuição ou compartilhamento de conhecimento presente na organização; 

e. Utilização do conhecimento na organização para alcance de resultados; 

f. Preservação de conhecimento importante de modo a construir a memória da 

empresa. 

As metas de conhecimento e sua avaliação são responsáveis pela direção que a empresa 

seguirá na busca de conhecimento, estabelecendo que habilidades devam ser construídas e em 

que nível, identificando quem são os especialistas nas questões importantes. Logo, o processo 

de identificação do conhecimento consiste na análise e descrição do ambiente de 

conhecimento da empresa envolvendo o quadro geral de habilidades, as informações e os 

dados internos e externos (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

Encontradas as fontes internas e externas de conhecimento, segundo as metas de 

conhecimento da organização, a serem captadas por mapas de conhecimento, lista de 

especialistas, páginas amarelas, topografias do conhecimento e intranet, segue-se pela etapa 

de aquisição de conhecimentos (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

A aquisição do conhecimento acontece em grande parte da importação de parte 

considerável de seu conhecimento a partir de fontes externas: relações com clientes, 

fornecedores, concorrentes e parceiros em empreendimentos cooperativos (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT, 2002). 

Complementando a aquisição, a criação de conhecimento trata da geração de novas 

habilidades, ideias, novos produtos e processos, na etapa de desenvolvimento do 

conhecimento. Nessa fase, a forma da empresa gerir novas ideias e de promover a criatividade 

entre seus funcionários são questões cruciais (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

Para a retenção de conhecimento os autores afirmam que os processos de seleção, 

armazenamento e atualização do conhecimento que agrega valor devem ser estruturados para 

não haver perda de uma competência técnica importante.  
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A transformação de informações ou experiências isoladas em aplicações para toda a 

organização é tratada no processo de compartilhamento e distribuição do conhecimento. Nela 

a identificação daqueles que devem “conhecer” os níveis desejáveis de tal conhecimento, são 

as questões importantes, bem como o modo de facilitar este compartilhamento e distribuição 

do conhecimento (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

Quando do último procedimento, utilização do conhecimento, Probst, Raub e Romhardt 

(2002) ressaltam que a gestão de conhecimento eficaz assegura a aplicação produtiva do 

conhecimento presente na organização. 

Outra importante contribuição encontrada na literatura para estruturação de processos de 

gestão do conhecimento é encontrada no modelo de Diagnóstico da Gestão do Conhecimento 

das autoras Bukowitz e Williams, a partir da proposição de um manual de estruturação de 

processos da gestão do conhecimento que parte da avaliação inicial da empresa e definição de 

conceitos importantes de práticas que geram e mantém o conhecimento (BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002). 

O Diagnóstico de Gestão do Conhecimento - DGC é composto por processos: o tático, 

que conta com quatro seções; e o estratégico, com três seções, como na figura abaixo. Cada 

seção apresenta um conjunto de desafios que precisam ser diagnosticados pelas organizações 

que pretendem gerenciar o conhecimento. 

 

Figura 2.6: Estruturação do processo de gestão do conhecimento 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 
 

No processo tático busca-se dirigir a empresa para, através do conhecimento, lidar com 

as demandas ou oportunidades do mercado, através da obtenção, uso, aprendizado e 

contribuição. 
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a. Seção Obtenha – este é o primeiro passo do processo de gestão do conhecimento e se 

refere à descrição da necessidade de informação, como solicitá-la, entendê-la, comunicá-la e a 

capturar; 

b. Seção Utilize – nessa fase promove-se a inovação organizacional a partir da 

combinação de informações novas e interessantes. As autoras ressaltam que para disseminar o 

conhecimento obtido pela organização é preciso derrubar as barreiras estruturais, sejam 

hierárquicas ou físicas; 

c. Seção Aprenda – onde se observa a aprendizagem individual e da organização e se 

instituem e formalizam formas de aprendizagem no trabalho; 

d. Seção Contribua – responde pelo compartilhamento do conhecimento, transferência do 

conhecimento individual para a organização e a valorização do conhecimento compartilhado. 

O processo estratégico objetiva alinhar a estratégia de conhecimento da organização 

com sua estratégia de negócios, enfatizando o papel dos grupos e das lideranças 

organizacionais específicas, através da avaliação, construção e manutenção, e descarte de 

conhecimento. 

e. Seção Avalie – que identifica as novas formas de capital organizacional e as estruturas 

que direcionam as práticas de gestão do conhecimento; 

f. Seção Construa/Mantenha – nela a atualização e manutenção do conhecimento, que se 

dá tanto no ambiente interno quanto externo a organização, serão responsáveis pela vantagem 

competitiva da empresa; 

g. Seção Descarte – onde além de descartar o conhecimento que não agrega valor à 

organização, filtra-se que conhecimento lhe é necessário, estratégico, para adquiri-lo ou não.  

De forma representativa também na literatura, o Modelo Genérico de Gestão do 

Conhecimento de Stollenwerk (2001) surgiu a partir da análise pelo autor de nove modelos de 

gestão do conhecimento relatados na literatura que resultou num modelo genérico constituído 

de sete processos básicos, conforme abaixo: 
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Figura 2.7: Modelo Genérico de Gestão do Conhecimento 
Fonte: Stollenwerk (2001) 
 

Os processos dizem respeito à identificação, captura, seleção e validação, organização e 

armazenagem, compartilhamento (acesso e distribuição), aplicação e criação de 

conhecimento. Estes processos são facilitados (1) pelo aval, compromisso e direcionamento 

da liderança; (2) pela cultura  de foco no desempenho, foco no cliente, foco em melhoria, 

foco em excelência, flexibilidade, competência, aprendizagem, inovação, pró-atividade, visão 

de futuro e compartilhamento do conhecimento; (3) pela receptividade, apoio e compromisso 

das pessoas com o conhecimento organizacional através de um sistema de medição e 

recompensa; (4) e por uma uma infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação 

para que o conhecimento seja disponibilizado e compartilhado em qualquer parte e no tempo 

adequado. 

Segundo o autor, a identificação responde pela criação de competências essenciais 

voltadas tanto para negócios existentes como para novos negócios e a identificação do hiato 

entre as competências existentes e competências necessárias, pelo desdobramento das 

competências essenciais e áreas de conhecimento que as sustentam, pela identificação das 
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fontes internas e externas associadas às áreas de conhecimento mapeadas e pela proposição de 

soluções para eliminar ou reduzir o hiato entre as competências existentes e as necessárias. 

O processo de captura do conhecimento identifica fontes internas e externas, seleciona 

as estratégias de aquisição e efetivamente adquire, formaliza e recupera o conhecimento. 

A seleção e validação determina a relevância e o valor do conhecimento ou da 

informação, bem como o grau de confiabilidade desse conhecimento, identifica e consolida o 

conhecimento útil pelo descarte do conhecimento redundante desenvolve conhecimentos não 

disponíveis, busca reduzir o grau de incerteza do conhecimento não comprovado, propõe 

soluções de problemas relacionados a conhecimentos conflitantes e estabelece visões 

múltiplas para casos de conhecimentos conflitantes não solucionados. 

O processo de organização e armazenagem classifica o conhecimento já validado, 

segundo critérios predefinidos, discrimina a arquitetura de Tecnologia da Informação as 

ferramentas de gestão da informação necessárias, e cria e gerencia bancos de dados 

relacionais a serem utilizados como repositório de conhecimentos, informações e dados. 

O compartilhamento é o processo onde ocorre a identificação das necessidades de 

informação e conhecimento da organização (redes de inteligência, decisores e especialistas, a 

criação de mecanismos eficazes de recuperação e disseminação do conhecimento, a 

capacitação dos usuários potenciais em ferramentas de recuperação da informação e do 

conhecimento, e a disseminação automática do conhecimento em tempo hábil para as pessoas 

certas. 

O processo de aplicação do conhecimento utiliza o conhecimento relevante, confiável e 

de alto valor agregado em processos decisórios, em soluções de problemas operacionais, em 

processos de inovação e de aprendizagem como também registra as lições aprendidas e os 

ganhos obtidos com a utilização. 

E, por fim, a criação de conhecimento acontece através da autoaprendizagem, da 

aprendizagem por meio de especialistas, do relacionamento com clientes, fornecedores e 

concorrentes. Também ocorre pela a aprendizagem por meio da experimentação e pela adoção 

do pensamento sistêmico e criativo. 

Em Castro (2005) encontramos um quadro que resume estes principais modelos de 

gestão do conhecimento e suas respectivas características. No quadro, percebemos que os dois 

primeiros modelos apresentam ênfase relacionada aos processos do ciclo do conhecimento 
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segundo seu gerenciamento nas organizações. Os demais observam os processos nos quais o 

ciclo do conhecimento se baseia e as estruturas organizacionais envolvidas no mesmo. 

 
Tabela 2.1: Os principais modelos de gestão do conhecimento 

Fonte: Castro (2005) 
Modelos Sete Dimensões 

da Gestão do 
Conhecimento 

Diagnostico de 
Gestão do 

Conhecimento 

Criação do 
Conhecimento 

(espiral) 

Elementos 
Construtivos da 

Gestão do 
Conhecimento 

Modelo Genérico de 
Gestão do 

Conhecimento 

Autores Cirineu Terra 
(2001) 

Bukowitz e 
Williams (2002) 

Nonaka e 
Takeushi (1997) 

Probst, Raub e 
Romhardt (2002) 

Stollenwerk (2001) 

Foco Avaliação da 
GC nas 

organizações, 
considerando as 
dimensões da 

prática 
gerencial. 

Estruturação dos 
processos de GC 

com base no 
diagnóstico. 

O processo de 
criação do 

conhecimento 
organizacional 

para o geração de 
produtos/serviços

, processos e 
gestão. 

Análise e 
aplicação da GC 

com base nos 
elementos 

construtivos. 

Modelo genérico de 
GC nas organizações 

Compo-
nentes do 
Modelo 

Dimensões; 
Fatores 

estratégicos e o 
papel da alta 

administração; 
cultura e valores 
organizacionais; 

estrutura 
organizacional; 
administração 

de RH; SI; 
mensuração de 

resultados e 
aprendizado 

com o ambiente. 

Diagnóstico de 
Gestão do 

Conhecimento 
(DGC) é dividido 
em dois processos: 

Tático, que 
compreende as 

seções – obtenha, 
utilize, aprenda, 

contribua e o 
Estratégico que 
compreende as 
seções – avalie, 

construa/mantenha 
e descarte. 

A criação do 
conhecimento 
organizacional 
envolve quatro 

processos: 
Socialização, 

Externalização, 
Combinação e 
Internalização. 

Elementos 
construtivos: metas 

e conhecimento, 
identificação, 

desenvolvimento, 
compartilhamento 

e distribuição, 
utilização, 

preservação e 
avaliação do 

conhecimento. 

Processos de GC: 
identificação, captura, 
seleção e validação, 

organização e 
armazenagem, 

compartilhamento, 
aplicação, criação do 

conhecimento. 
Facilitadores: 

liderança, cultura 
organizacional, 

medição e recompensa 
(avaliação) e tecnologia 

da informação. 

 

Também temos em Sicsú e Dias (2005) outra contribuição sobre os modelos de gestão 

do conhecimento. Os autores sumarizam os princípios comuns aos modelos encontrados na 

literatura em oito itens, a seguir: 

a) Início a partir do planejamento estratégico; 

b) A cultura de aprendizagem e os tipos de conhecimento; 

c) A inovação e a modernização como fatores de vantagem competitiva; 

d) Foco no sistema de informações; 

e) A história da empresa condiciona seu futuro; 

f) A dinâmica interna deve ser corporativa; 

g) Existência das condições tecnológicas adequadas; 

h) Manutenção dos recursos humanos como base dos modelos de GC. 
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Observamos na abordagem até então, o que alguns autores chamam de primeira e 

segunda era do conhecimento, a descoberta de sua importância e as primeiras abordagens de 

como criar e gerir o conhecimento, respectivamente. A terceira era, em vivência, se 

caracteriza pela visão paradoxal do conhecimento como objeto e fluxo nas suas mais diversas 

abordagens gerenciais, afirmam Barradas e Campos Filho (2010). Inicia-se como ferramentas, 

técnicas para diagnosticar o conhecimento, armazená-lo e aplicá-lo num modelo que tanto o 

gerencia, quanto os canais por onde ele flui entre comunidades formais e informais. Esta era 

será marcada também pela centralidade dos conceitos de gestão de contexto, de narrativa e de 

conteúdo, pelo entendimento da organização como um sistema adaptativo complexo e 

consequente questionamento da ortodoxia da administração científica. 

A introdução dessa temática na pauta das organizações não a muito não se restringe 

apenas às empresas do setor privado. A Administração Pública vem crescentemente,como 

num processo de benchmarking sobre as empresas privadas, buscando meios, modelos e 

ferramentas para obterem um desempenho melhor, mais qualidade e ofertar um melhor 

retorno aos cidadãos. 

Países como o Canadá, Finlândia, Dinamarca e Malásia podem ser citados como 

referência na busca de eficácia e eficiência a partir da administração do conhecimento 

disponível ao governo. Estes países integram a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE e, em Gonçalves (2006), podemos observar um quadro 

sintético das principais características de GC destes países, conforme tabela abaixo: 

Tabela 2.2: Característica da GC em países membros da OECD 
Fonte: Gonçalves (2006) 

Aspectos Canadá Finlândia Dinamarca Malásia 
formalização 
da GC (ano) 

1999 2002 2001 1999 

Foco Identificação de 
conhecimentos para 
utilização 
corporativa; 
Construção de uma 
memória 
organizacional; 
Transferência de 
conhecimentos entre 
as instituições do 
governo; Vinculação 
dos conhecimentos a 
processos chave das 
instituições. 

Entrelaçamento da GC com 
a reforma do governo 
central. 

Preparação dos 
indivíduos, empresas 
e setor público para a 
sociedade do 
conhecimento e 
aproveitamento das 
oportunidades 
inerentes à TI; 
Melhoria da 
organização do 
trabalho no governo e 
modernização dos 
serviços públicos. 

Utilização da GC para 
promover o crescimento 
econômico e o aumento 
da competitividade 
internacional. 
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Facilitadores A Comissão do 
Serviço Público 
Canadense tem como 
foco a GC e a 
aprendizagem 
organizacional nos 
instituições de 
governo é vista como 
resultado efetivo das 
práticas de GC nas 
organizações, entre 
outras práticas. 

Alta cultura tecnológica, uso 
popularizado das TICs e a 
tradição da transparência 
governamental como 
obrigação; Excelentes 
resultados do sistema 
escolar; Existência de 
legislação, diretrizes e 
estratégias que apóiam a 
GC; A GC é conduzida 
diretamente pelos ministros. 

Reconhecimento pelo 
governo de que 
conhecimento e a 
inovação são forças 
motrizes da sociedade 
futura e preparar a 
Dinamarca para 
aproveitar as 
oportunidades nesses 
campos é um 
investimento 
estratégico. 

Desenvolvimento de 
tecnologias de 
informação e 
comunicação em grau de 
excelência. 

Estratégias Não se concentrar 
nas soluções de 
tecnologias, mas no 
conhecimento 
existente nas 
organizações e em 
como esse 
conhecimento pode 
melhorar o 
desempenho. 

Utilizar o conhecimento para 
resolver problemas sociais 
maiores e complexos, a 
exemplo do desemprego; 
Realização de projetos 
interministeriais; 
Desenvolvimento de 
projetos para o 
compartilhamento de 
conhecimentos; Combinação 
da elaboração da política 
com seu financiamento. 

Focalizar 
investimentos que 
colocam a Dinamarca 
na vanguarda de 
desenvolvimento de 
TI e da sociedade do 
conhecimento; 
Expandir a qualidade 
de conteúdos no 
idioma dinamarquês e 
aumentar o 
conhecimento dos 
cidadãos. 
 

Papel central da GC é 
reservado às pessoas, ao 
capital humano, pelo 
desenvolvimento das 
capacidades de criar, 
inovar, gerar e explorar 
novas ideias tão bem 
quanto aplicar 
tecnologias e exercitar 
habilidades 
empreendedoras 
superiores. 

 

Categorias 
das 

iniciativas 
de GC 

Interministeriais, em 
órgãos centrais e nos 
ministérios. 

Interministeriais. Iniciativas de Estado 
(Plano Estratégico 
2001 – 2010). 

Iniciativas de Estado 
(Plano Estratégico 2002 – 
2020). 

Tipos de 
iniciativas 

Conceituais: 
conscientizar e 
sensibilizar os 
servidores para o 
debate sobre GC; 
Desenvolvimento de 
ferramentas de TI 
para suporte À GC. 

Criação de modelo de 
utilização do conhecimento 
como suporte a projetos 
estratégicos do governo. 

Investimentos 
governamentais 
focalizados em 
inovação e 
tecnologias de 
informação e 
comunicação. 

Desenvolver o setor 
público em direção a uma 
administração baseada 
em conhecimento; 
Cultivar e assegurar os 
recursos humanos 
necessários; Fazer a 
ponte entre o 
conhecimento e os 
excluídos digitais; 
Estabelecer as leis 
necessárias para 
patrocinar, mobilizar e 
direcionar a transição do 
país para a economia do 
conhecimento. 
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No Brasil, a gestão do conhecimento na gestão pública começou de modo informal e a 

partir de iniciativas descentralizadas, como evidencia a pesquisa do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas – IPEA de 2004 sob o título “Governo que aprende: Gestão do 

Conhecimento em organizações do Executivo Federal”. (BATISTA, 2004) 

No ano seguinte o mesmo instituto em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná e a empresa Terraforum Consultores publicou a pesquisa Gestão do Conhecimento 

na Administração Pública, evidenciando 17 diretrizes para a GC para a Administração Pública 

Federal, das quais se destacam: 

1. Instituir unidades específicas ou comitês formais de GC nos ministérios com as 

atribuições de propor e implementar estratégia, coordenar ações e disseminar e consolidar 

práticas; 

2. Estabelecer um comitê interministerial para definir e implementar uma estratégia de 

governo de Gestão do Conhecimento; 

4. Implementar programas de sensibilização e capacitação permanente em Gestão do 

Conhecimento para membros da alta administração, chefias intermediárias e servidores em 

geral.; 

5. Instituir um observatório para avaliar permanentemente as ações do governo na área de 

Gestão do Conhecimento e Governo Eletrônico com base em indicadores de desempenho por 

meio de metodologias desenhadas especialmente para esse fim; 

6. Assegurar a alocação de recursos financeiros mediante a inclusão no Plano Plurianual 

de programa voltado para a institucionalização da Gestão do Conhecimento (Programa de 

Gestão do Conhecimento no Serviço Público); 

7. Assegurar o alinhamento da política de GC em cada organização com suas diretrizes 

estratégicas definidas no processo de planejamento estratégico; 

8. Estabelecer um sistema de reconhecimento e premiação para estimular geração, 

registro, compartilhamento e transferência do conhecimento internamente e entre os 

ministérios; 

9. Mapear as práticas de GC nos ministérios e promover a cooperação entre eles no 

sentido de disseminar e consolidar essas ações; 

11. Promover a cooperação entre empresas estatais e órgãos e entidades da Administração 

Direta com o objetivo de disseminar práticas de Gestão do Conhecimento; 
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12. Articular as ações do Programa de Gestão do Conhecimento no Serviço Público com 

as atividades do Programa Qualidade no Serviço Público (PQSP), do Programa Nacional de 

Desburocratização e do Comitê Executivo do Governo Eletrônico, assim como as demais 

ações voltadas para a melhoria da gestão de organizações públicas; 

14. Criar um Portal do Conhecimento, com taxonomia bem detalhada e que permita o 

compartilhamento de melhores práticas em Gestão do Conhecimento, a localização de 

especialistas e o compartilhamento de documentos de referências. 

A pesquisa acaba por evidenciar em suas considerações finais a necessidade de se 

instituir uma política de Gestão do Conhecimento nas organizações públicas da administração 

direta para efetivamente incluir essas práticas gestão pública (BATISTA et al., 2005).  

Outras diretrizes no caso brasileiro que corroboram com a pesquisa do IPEA são as 

constantes do Decreto 53.963/2009 do Governo de São Paulo que institui para o estado uma 

política de Gestão do Conhecimento baseada: 

a) no planejamento e execução de iniciativas inovadoras; 

b) no emprego da gestão do conhecimento na preparação e capacitação dos seus 

profissionais em competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) para o 

planejamento e a execução de ações de gestão do conhecimento e inovação;  

c) na mensuração dos resultados e benefícios do uso da gestão do conhecimento e das 

iniciativas inovadoras em governo; 

d) na ampla divulgação das ações, resultados e benefícios da gestão do conhecimento e 

das iniciativas inovadoras em governo; 

e) no desenvolvimento da cultura de inovação e compartilhamento de conhecimentos e 

informações nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, entre eles, e junto aos 

demais Poderes e níveis de governo, e com a sociedade; 

f) na garantia do amplo acesso dos servidores públicos às informações e ao conhecimento 

disponíveis na sociedade; 

g) na garantia do amplo acesso dos servidores e dos cidadãos às informações e ao 

conhecimento disponíveis na Administração Pública Estadual; 

h) na promoção e no fomento à participação em iniciativas e eventos próprios e de 

terceiros voltados à gestão do conhecimento e inovação e ao compartilhamento de 

conhecimento entre governo e sociedade; 
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i) na promoção de modos inovadores de organização e gestão para o serviço público que 

visem melhores usos e circulação do conhecimento; 

j) na promoção do uso intensivo das tecnologias da informação com aplicações 

relacionadas às práticas de gestão do conhecimento e inovação. 

Fresneda et al. (2010) nos alerta para a necessidade de observar os diferentes aspectos 

motivacionais e de interesses na gestão dos processos de conhecimento que agem nas 

organizações que compõem a esfera pública. O autor lembra que as principais diretrizes do 

governo são melhor servir e atender aos cidadãos, logo o papel da Gestão do Conhecimento 

na administração pública é pensar prioritariamente nos benefícios que ela pode proporcionar 

ao cidadão, primando pelo aumento de eficiência dos seus processos e pela geração de 

resultados de qualidade aos cidadãos. 

Na pesquisa, o autor afirmar que o aumento na qualidade dos processos, uma vez que 

apenas a eficiência relacionada à redução de custos não garante a qualidade do processo, é 

benefício comum às organizações públicas que já adotaram a GC. 

Em 2010, através do Decreto 7063, o Governo Federal aprova a estrutura regimental e 

os cargos de comissão e funções gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão delegando à Secretaria de Gestão a promoção da gestão do conhecimento e a 

cooperação em gestão pública de forma articulada com órgãos, entidades, Poderes e esferas 

federativas e outros países; ao Departamento de Articulação e Inovação Institucional a 

promoção de estudos e pesquisas visando à ampliação do conhecimento em gestão pública e a 

geração de subsídios para a tomada de decisões governamentais; e ao Departamento de 

Gestão Estratégia da Informação acompetência de planejar, supervisionar e implementar, no 

âmbito do Ministério, ações de gestão da informação e do conhecimento, de apoio à tomada 

de decisão e de aprendizagem organizacional. 

 No âmbito das políticas de governo eletrônico a Gestão do Conhecimento é 

compreendida como um conjunto de  

“processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de incrementar 
a habilidade dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e 
compartilhar informações e conhecimentos estratégicos que podem servir 
para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão 
do cidadão como produtor de conhecimento coletivo.”. 

(BRASIL, 2004, p. 17) 
 

Souza e Giacobbo (2005) na premiada monografia sobre GC no Tribunal de Contas da 

União também sinalizam a importância de desenvolver uma política de gestão do 
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conhecimento para aumento de produtividade e incentivo à inovação dos processos de 

trabalho e formas de controle. Consideram ainda que o isolamento de unidades, pessoas e 

conhecimentos desestimula a cultura do compartilhamento e uso dos conhecimentos 

existentes, prejudicam a criação de uma memória organizacional e a incorporação de novas 

tecnologias, fatores essenciais para o sucesso num processo de gestão do conhecimento.  

 A arquitetura de Gestão do Conhecimento na Administração Pública Federal proposta 

por Fresneda (2005) começa exatamente com a instituição de uma política de GC, 

evidenciando que este é o primeiro passo a ser dirigido em qualquer iniciativa a respeito: 

Política de GC – APF 

 

Estratégia de GC 

 

Atividades de GC 

Figura 2.8 – Arquitetura de GC para a APF 
Fonte: FRESNEDA (2005) 

 

Batista et al. (2005) quando discorre sobre a GC na Administração Pública afirma que 

as categorias de práticas são agrupadas em três forças essenciais da organização: Pessoas, 

Processos e TI. 

Tabela 2.3: Categorias de práticas de GC na Administração Pública 
Fonte: Batista et al (2005) 

Práticas 

de GC 

 
Gestão de Recursos 

Humanos 

 Fóruns presenciais/listas de discussão; Comunidade de prática; 

Educação corporativa; Narrativas; Mentoring e Coaching; 

Universidade corporativa. 
    

 
Processos 

Organizacionais 

facilitadores da GC 

 Melhores Práticas; Benchmarking; Memória Organizacional; 

Inteligência Organizacional; Mapeamento do conhecimento; Gestão 

por competências; Banco de competências organizacionais; Banco 

de competências individuais; Gestão do capital intelectual. 
    

 
Base Tecnológica e 

Funcional de 

suporte à GC 

 Portais, intranet, extranet; Sistemas de Workflow, Gestão do 

Conteúdo; Gestão Eletrônica de Documentos; Data Warehouse; 

Decision Support Systems; Balanced Scorecard; Data mining; 

Customer Relationship Management; Key Performance Indicators; 

Enterprise Resource Planning. 
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As práticas de Gestão do Conhecimento consolidadas pelo autor revelam que para uma 

efetiva administração desse ativo, novos modelos organizacionais que sejam estruturais, 

processuais, de sistemas de informação, devem surgir, bem como novas forma de orientar a 

aprendizagem dos recursos humanos de interlocutor e uma liderança efetiva, preparada para 

lidar e interagir com as pressões do ambiente externo. 

O conhecimento, com a intensificação no uso de tecnologias de informação e de 

comunicação tem um caráter cada vez mais dinâmico e, portanto, de suma importância para 

que as organizações possam inovar, criar novos produtos, novos processos e novos mercados. 

Terra (2001, p. 10) afirma que “vivemos num momento importante de transição do ambiente 

econômico, onde a gestão pró-ativa do conhecimento adquire um papel central para a 

competitividade tanto das empresas, como dos países”. 

A administração pública sofre o impacto e os efeitos desta nova realidade, entretanto, 

nela a Gestão do Conhecimento ainda ocorre de maneira desarticulada. Iniciativas em torno 

de aquisição de tecnologias, de inovação de produtos/serviços ao cidadão e de gerenciamento 

de informações são os exemplos mais comuns, entretanto ocorrem sem o amparo de uma 

política norteadora que alcance todos os entes que compõem o poder público. Por isso, 

estruturar essa política de GC é instituir para todo e qualquer ente público condições básicas 

para a captação, o compartilhamento e criação de conhecimentos que agreguem valor e se 

traduzam na oferta de serviços inovadores, de menor custo e eficazes. 

O primeiro passo nesse contexto é entender que gestão do conhecimento lida tanto com 

conhecimentos tácitos quanto explícitos, diferentemente da gestão da informação que é 

voltada para o trato apenas do conhecimento explícito. Portanto, compreender o que é gestão 

do conhecimento, ou primeiramente, entender o que é conhecimento, observar como outros 

países encaram esta tarefa, descobrir as iniciativas próprias e formalizar uma Política de 

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública, são demandas dos gestores públicos 

atuais. E, para tal, entender os estudos de Batista, a pesquisa do IPEA, as práticas do Comitê 

Executivo do Governo Eletrônico - CEGE e os modelos de gestão do conhecimento significa 

comparar as diversas fontes de informações, confrontá-las e identificar questões similares e 

complementares que devem ser abordadas para a criação de uma política. 

Neste trabalho, portanto, nos basearemos na definição de Gestão do Conhecimento 

apresentada pelos autores Terra, Bukowitz e Williams, Fleury e Oliveira Jr., nos modelos de 

gestão do conhecimento de Terra e Bukowitz e Williams, nas premissas estipuladas pelo 



Capítulo 2                                                                                                                                    Referencial Teórico 

32 

 

CEGE e nos estudos de Batista para, diante da realidade do IFPE e das práticas encontradas 

em outras IES, iniciar a formulação de uma política. 

 

2.3 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

Maia (2003) aponta que nas Instituições de Ensino Superior a Gestão do Conhecimento 

deve ultrapassar a barreira da sala, deixando de ser apenas um assunto acadêmico, para 

impetrar todo o fazer na administração: 

“as instituições de ensino e, em particular, as IES que pretendem crescer com 
qualidade terão necessariamente que profissionalizar seus recursos humanos e 
investir em seu aparato tecnológico. Mais ainda, terão que trazer à prática de seu 
dia-a-dia a Gestão do Conhecimento, ..., como instrumento imprescindível para o 
seu desenvolvimento e para a disseminação do conhecimento”  ( MAIA, 2003, p. 7). 

 

Nas considerações do autor, alguns fatores são imprescindíveis para a GC, como a 

tecnologia e o desenvolvimento dos recursos humanos, mas assim como toda organização que 

busca gerir o ativo conhecimento é necessário desenvolver uma abordagem sistêmica, 

observar o ambiente externo, as estratégias relacionadas ao conhecimento e uma cultura 

voltada para renovação do conhecimento. Corroborando com o autor, Cajueiro, Sicsú e 

Ribeiro (2009) consolidam os elementos da GC discutidos na literatura quando da modelagem 

de uma GC para as IES, conforme abaixo: 

Tabela 2.4: Elementos principais de um Modelo de GC em IES 
Fonte: Cajueiro, Sicsú e Ribeiro (2009) 
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Na figura, os autores afirmam que os estudos sobre GC nas IES apesar de discutir sobre 

a interação da organização com o meio ambiente (concorrentes, o mercado de trabalho, as 

perspectivas econômicas, ambientais e sociais), sobre a necessidade do perfil empreendedor 

para lidar com as mudanças e sobre métodos de ensino inovadores e dinâmicos, estas 

prerrogativas não estão inclusas nos modelos apresentados, evidenciando a limitação destes 

em lidar com a GC. 

Já em Batista (2006), temos recomendações para consolidação de processos de gestão 

do conhecimento em Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, a partir de uma 

pesquisa com 45 instituições, das quais citamos algumas: 

a. Intenções estratégicas – priorização da GC em âmbito estratégico nas IFES; 

conscientização sobre a importância da GC por toda organização; definição e disseminação 

das estratégias de GC; avaliação dos resultados de GC; emprego de mecanismos para 

definição de uma política/estratégia de GC. 

b. Definição dos objetivos – definir objetivos claros para a GC para uma identificação e 

priorização de ações de curto e longo prazos. 

c. Alocação de recursos – dar o aporte financeiro necessário aos objetivos de GC 

traçados; instituir uma área específica para o gerenciamento do conhecimento. 

d. Ações e contextos das iniciativas – considerar nas estratégias de GC a gestão da 

informação, as TICs, aspectos de recursos humanos e organizacionais. 

e. Monitoramento e avaliação de resultados – formalizar indicadores pra avaliar a 

implementação da GC. 

Com a pesquisa, Batista (2006) observa que o uso da GC na administração e planejamento 

nas IFES ainda está aquém do que se observa nos órgãos da Administração Direta do Governo 

Federal e detecta que grande parte dela não possue boas práticas. O autor propõe um ciclo 

operacional para a GC na administração e planejamento das IFES, conforme abaixo: 
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Figura 2.9: Ciclo Operacional da GC para as áreas de Administração e Planejamento 
Fonte: Batista; 2006 (apud. YOUSSEF; 2010) 

 

Tendo a missão de educar, cujo primeiro requisito é saber ensinar, as IES, no entanto, 

precisam saber executar a sua atividade fim com igual capacidade de saber gerenciá-la, ou 

seja, sua missão não prescinde a sua gestão. Executar o ensino-aprendizagem sem capacidade 

para definir prioridades, organizar seus recursos, conduzir suas operações, mensurar seus 

resultados e os avaliar, é igualmente ineficaz quanto ter excelência de gestão sem capacidade 

para ensinar (LIMA, 2007). 

Ao IFPE, portanto, aplicam-se as observações dos autores Batista e Lima dada sua 

equiparação com as IFES, bem como a observação dos elementos ausentes nos modelos 

estudados por Cajueiro, Sicsú e Ribeiro. E para a proposição de premissas, diretrizes ou 
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princípios de uma política de GC na instituição é necessário que sejam respeitadas as 

especificidades da mesma, como afirma Leask (apud FRESNEDA et al., 2010). Cada 

organização deve ter sua própria estratégia de gestão do conhecimento a partir de um 

diagnóstico para identificar os conhecimentos que lhe são críticos segundo para a construção 

de uma estratégia singular de GC segundo suas necessidades. 

Corroboram com a assertiva os autores SICSÚ e DIAS (2005) ao afirmarem que 

existem diferentes tipos de inovação, demandantes de diferentes conhecimentos, com 

diferentes implicações sobre a gestão pública do conhecimento.  

As dimensões apontadas pelos autores para a GC em IES e a posição estratégica deste 

assunto na organização foram condições observadas quando da formalização da GC no Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina – CEFET/SC, hoje Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC. (ROLOFF e OLIVEIRA, 2007) 

O então CEFET/SC inovou com a implantação da Diretoria de Gestão do Conhecimento 

em setembro de 2006 quando da alocação do cargo de direção pelo Ministério da Educação. 

Na visão de Roloff e Oliveira (2007), apesar de algumas instituições públicas terem 

implantado algumas ações de gestão do conhecimento, o diferencial no CEFET/SC está na 

sua criação como um sistema de gestão pública para toda a Instituição e em nível estratégico. 

A estrutura organizacional dessa direção empreendia as atividades relacionadas com a 

gestão de processos, a gestão de pessoas e a gestão da tecnologia. O Estatuto do CEFET/SC 

registrava em seu artigo 31 que compete à Diretoria de Gestão do Conhecimento a promoção 

e coordenação dos processos de planejamento e avaliação institucional; o desenvolvimento de 

pessoas, de sistematização de dados, de informações e de procedimentos institucionais; e o 

planejamento e coordenação das atividades relacionadas à tecnologia da informação. Estas 

ações deveriam promover conhecimento estratégico. (ROLOFF e OLIVEIRA, 2007) 

Os autores afirmam que ainda em 2006 foi realizada: a revisão do planejamento 

estratégico institucional, a implantação do ambiente virtual de trabalho colaborativo, a 

implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem, a execução de pesquisa e divulgação dos 

resultados sobre o clima organizacional, a capacitação de pessoas e os investimentos e 

sistemas de informação, dentre outras ações.  

Em 2010, depois do advento dos Institutos Federais que substituíram os então Centros 

Federais de Educação Tecnológica, a Diretoria de Gestão do Conhecimento foi transformada 

em Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional que tinha por objetivo atuar dentro dos 
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princípios da Gestão do Conhecimento com vistas a fortalecer a identidade institucional e 

contribuir para a descentralização e melhoria da gestão pedagógica e administrativa do IFSC 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 - IFSC).  

 

Figura 2.10: Organograma da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
Fonte: Instrução Normativa nº 01/2010 – IFSC 

 

E, para cumprimento de suas finalidades, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional instituiu as seguintes ações: 

 - Projeto Sala de Aula Inteligente 

Cada unidade do IFSC deve possuir, no mínimo, uma sala com todas as novas 

tecnologias disponíveis e que os alunos possam interagir mais no processo de construção do 

conhecimento por meio de estações de trabalho dotadas de computadores, urnas (para escolha 

das alternativas on-line), tablets (cadernos digitais) entre outras novidades. O professor 

utilizará um quadro digital enquanto os alunos atuam em pequenos grupos em estações 

conectadas à internet e ao quadro digital. 

- Avaliação Institucional 

Toda instituição que atua no ensino superior deve ter sua Comissão Própria de 

Avaliação, conforme regulamentação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. 

No IFSC, esta comissão objetiva avaliar todos seus os campos e apresentar seus relatórios 

bem como as informações sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, através de meio 

eletrônico. Após a realização da avaliação objetiva é realizado um seminário de 

compartilhamento das informações, parte contribuinte para realizar o Planejamento 

Institucional de cada ano.  

- Planejamento do IFSC 

A Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional tem disponibilizado na página de 

Internet o Planejamento Anual do IFSC e o Relatório de Avaliação dos Resultados. O 
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objetivo é compartilhar com toda a comunidade acadêmica quais são as ações priorizadas e 

diminuir as dificuldades encontradas na execução do planejamento a partir da definição de 

estratégias conjuntas entre os campos e a Reitoria. 

- Plano de Desenvolvimento Institucional 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional coordenou os trabalhos de elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC para o período de 2009 a 2013, 

consoante com a Lei 11.892/2008, que instituiu os institutos federais. Nesse documento, 

disponível na web, são definidas as concepções e diretrizes gerais para a tomada de decisões 

dos gestores para os próximos cinco anos. 

- Projeto Gestão Interativa 

O projeto permite o compartilhamento das boas práticas de gestão entre os Diretores das 

diversas unidades do IFSC através de encontros dos gestores, algumas vezes com a presença 

de especialistas convidados, para tratar de assuntos segundo a agenda do IFSC e das 

demandas apontadas pelos gestores. 

- Indicadores Institucionais 

A Coordenação de Pesquisa Institucional vem publicando anualmente o Relatório de 

Indicadores do IFSC. O objetivo é que toda a comunidade acadêmica conheça a instituição em 

números e que os gestores utilizem essas informações e tendências para a tomada de decisões 

cotidianas. 

- Intranet do IFSC 

A Intranet do IFSC, implantada no ano de 2007, trata-se de um importante mecanismo 

de compartilhamento de informações entre os servidores docentes e administrativos. 

Atualmente o Portal da Intranet tem sido reorganizado para garantir que as informações 

divulgadas sejam coerentes e atualizadas por meio da Coordenadoria de Conteúdos Digitais. 

Todos os documentos e atas dos Colegiados também são disponibilizadas nas Intranet, o que 

aumenta a transparência administrativa.  

- Portal dos Colegiados 

O Portal dos Colegiados, acessível através do sítio da instituição, mantém os fóruns 

colegiados: Conselho Superior, Colégio de Dirigentes, Colegiado de Recursos Humanos e 

Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. No portal estão disponíveis as competências de 

cada fórum, os nomes, foto, perfil e contato de todos os componentes, a agenda das reuniões, 
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as atas e as resoluções. O objetivo é contribuir para aumentar a transparência da gestão e 

permitir acesso rápido às informações dos Colegiados por alunos, docentes e administrativos. 

- Compartilhamento de material didático 

Um Portal para compartilhamento de material didático dos professores entre a 

comunidade tem sido disponibilizado através do Wikipédia do IFSC (http://wiki.ifsc.edu.br). 

O objetivo é que professores que ministram as mesmas disciplinas em diferentes campos 

possam interagir cada vez mais. Já temos disponível centenas de animações didáticas e 

apostilas no repositório. Diversos sistemas do MEC também apontam nessa direção: Portal do 

Professor, Portal Inter-Red, RIVED, Domínio Público entre outros. 

- Informatização de Processos 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional está atuando na informatização dos 

processos a partir de uma Comissão para Implantação dos Módulos Gerenciais do Projeto 

SIGA-EPT. A Comissão tem como atribuições: conhecer as potencialidades dos módulos 

disponibilizados pelo SIEP; analisar os fluxos dos processos a serem informatizados; 

capacitar servidores do IFSC na implementação dos módulos gerenciais e analisar os 

resultados da implementação e propor soluções para o programa. 

- Participação em Reuniões e Colegiados 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional tem a responsabilidade de participar 

dos principais espaços coletivos da instituição, como o Colegiado de Recursos Humanos 

(CRH), o Colégio de Dirigentes e as reuniões da Reitoria. Especialmente no Colégio de 

Dirigentes a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional tem condições de estar com todos 

os Campos representados e trabalhar na realização na sua principal missão: a articulação 

Campos-Reitoria, conhecendo as demandas, anseios e problemas de cada um deles. 

- Integração com outros institutos do Sul 

É preciso manter um diálogo constante entre os gestores públicos e a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional está na vanguarda desse processo. Inclusive, planeja eventos 

nos quais se possa integrar todos os Reitores e Pró-Reitores do Sul do Brasil para que 

consigam compartilhar as boas práticas de gestão e encontrar soluções para os problemas que 

se apresentam. 

- Banco de Teses de Dissertações 

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional está organizando um banco de teses e 

dissertações do IFSC, a exemplo do que já fazem hoje renomadas instituições do país. O 
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objetivo é compartilhar a produção acadêmica de nossos especialistas, mestres e doutores de 

tal forma a nos tornarmos uma instituição que aprende continuadamente.  

- Coparticipação na Gestão de Pessoas 

Como forma de apoiar o desenvolvimento e acompanhamento dos servidores do IFSC, a 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional trabalha em parceria com a área de Gestão de 

Pessoas, especialmente em projetos como o plano de carreira, plano de qualificação, 

resoluções de capacitação, flexibilização da jornada de trabalho, avaliações do estágio 

probatório, ponto eletrônico, avaliação de desempenho, entre outros.  

- Capacitação de Diretores em gestão 

Com não é possível que todos os diretores dos Campos possam se beneficiar da 

formação da Escola Nacional de Administração Pública, oferecida pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, há impossibilidades de tempo que não permitem que 

todos participem. Portanto, cabe à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional oferecer 

todo o aparato disponível para que os diretores possam dominar, ao menos, os preceitos 

básicos de gestão e desenvolver seu trabalho de forma mais organizada e planejada. 

- Representação nos encontros do Sindicato 

O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional tem a 

função de representar os interesses de seus filiados junto ao IFSC e ao poder público. Nesse 

trabalho, o diálogo com a Administração deve ser permanente e a Reitoria se faz presente 

sempre que necessário para garantir uma gestão democrática e participativa no IFSC, com 

bom senso e altivez. 

As decisões tomadas pelo IFSC em institucionalizar o gerenciamento do ativo 

conhecimento tem lhe rendido destaque nacional. Na matéria publicada no blog “TI Santa 

Catarina” por Lóssio (2011), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anício 

Teixeira apontou, pelo terceiro ano consecutivo, o IFSC como o melhor centro universitário 

federal do Brasil. O ranking divulgado tem como referência o Índice Geral de Cursos 

referente ao triênio 2007-2008-2009, baseado em indicadores dos cursos de graduação e de 

pós-graduação. 

Na matéria, destaca-se que, além de ser destaque entre os centros universitários do 

Brasil, o IFSC também obteve a melhor colocação entre as instituições que compõem a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, da qual fazem parte os 38 Institutos Federais 

do país, os Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e o do Rio de Janeiro, 
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a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e as escolas técnicas vinculadas às 

universidades federais. 

Essas instituições federais públicas configuram um novo caminhar na produção e 

democratização do conhecimento ao lidar com ciência, tecnologia & inovação e cultura no 

propósito de se integrar com os setores difusores da tecnologia e colaborar significativamente 

com áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. 

Se numa instituição federal, desenvolvimento, tecnologia e conhecimento são resultados 

esperados, destes não se separam aqueles resultantes da gestão pública. Portanto, efetividade, 

eficácia e eficiência são princípios constantes no “fazer” dos entes públicos, a partir de 

estratégias orientadas por uma política clara e objetiva que pactue com a missão da 

organização e traduza os principais desafios para uma gestão de excelência. 

Na sociedade atual, onde o fator conhecimento passou a ser o ativo mais valioso para as 

instituições, onde rápidas mudanças são processadas no panorama organizacional e o 

ambiente em torno do qual as organizações públicas estão inseridas é complexo, o agir 

estratégico depende da capacidade de reter, disseminar e sedimentar o conhecimento. 

Consequentemente, a partir da missão, razão de existir da organização, dos desafios que 

lhe são impostos e do contexto em que ela está inserida, surgem as diretrizes básicas para sua 

formulação estratégica. O presente trabalho, então, propõe um conjunto de diretrizes para uma 

política de Gestão do Conhecimento no IFPE que corrobore com todas as considerações 

apontadas, reflita as práticas mais relevantes encontradas na administração pública brasileira e 

parta de um diagnóstico da instituição. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para caracterização da pesquisa e 

suas limitações. A estrutura metodológica da pesquisa ocorreu primeiramente através do 

diagnóstico de uma situação-problema e definição do tema a ser abordado para, 

posteriormente, identificar os objetivos da pesquisa tudo isso em paralelo com a revisão 

bibliográfica. Depois da aplicação de questionário aos diretores do IFPE dar-se-á a análise dos 

resultados e a proposição de diretrizes para uma política de Gestão do Conhecimento nesta 

instituição. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa adota a taxionomia apresentada por Vergara (2007) que apresenta 

dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa é 

aplicada, intervencionista, exploratória e descritiva. 

Aplicada, porque tem como finalidade a resolução de problemas através da proposição 

de diretrizes para uma política de GC adequada à realidade do IFPE. Intervencionista, porque 

tem como principal objetivo interferir na realidade estudada, para modificá-la. Não se 

limitando apenas à proposição da resolução de problemas, mas também pretende resolver 

estes problemas. 

Exploratória, porque se dedica a tratar de políticas para gestão do conhecimento em 

organizações públicas, tema sobre o qual há pouco conhecimento acumulado ou 

sistematizado. Descritiva, por trazer à discussão características relacionadas aos componentes 

do tema estudado. 

Quanto aos meios trata-se de uma pesquisa documental, bibliográfica e de pesquisa de 

campo. Documental, por trabalhar com documentos internos da instituição e com pessoas que 

são diretamente afetadas pela forma que a gestão nela é desenvolvida. Os documentos 

observados foram os considerados suficientes para compreensão e caracterização da 

organização, com base no critério de tipicidade definido por Vergara (2007).  

Bibliográfica, porque é um estudo desenvolvido com base em materiais publicados em 

livros, dissertações e redes eletrônicas, portanto, disponíveis ao público em geral. É também 
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pesquisa de campo, pois desenvolve uma investigação empírica no local onde habitualmente 

acontece o fato objeto da investigação e que possui os elementos para sua justificação. 

Por tratar-se de uma pesquisa de campo, onde não se permite o isolamento e o controle 

das variáveis, foi feita a opção pela utilização de questionário. O método estudo de caso 

possibilita coletar evidências de documentos, registros em arquivos, entrevistas ou 

observações (questionários). 

Para Yin (2005, p.32) o estudo de caso é “uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Logo, caracteriza-se esta pesquisa 

como estudo de caso por acreditar diagnosticando o gerenciamento do conhecimento na 

instituição pesquisada pode-se contribuir para a formulação de diretrizes para uma política de 

GC. 

 O instrumento de coleta de dados definido, o questionário, organizou perguntas para se 

obter informações sobre práticas, comportamentos e percepções a respeito de uma situação ou 

problema (MARCONI e LAKATOS, 2005). 

O questionário, Apêndice 1, foi estruturado em quatro partes básicas: a parte 1 com 

questões em escala categórica para identificação dos respondentes; as partes 2 e 3 com 

questões fechadas na estrutura proposta por Likert (apud GUNTHER, 2003) que permitiram 

observar as atitudes dos respondentes quanto às práticas gerenciais orientadas para a gestão do 

conhecimento alicerçadas no modelo de Terra (2001) e outras com o intuito de diagnosticar a 

GC na instituição com base no modelo de diagnóstico proposto por Bukowitz e Williams 

(2002). Por fim, questões abertas sobre a temática gestão do conhecimento para obtenção das 

considerações pessoais dos gestores sobre o assunto. 

As questões constantes das partes 2 e 3 do questionário foram extraídas e adequadas à 

realidade de uma autarquia federal tendo por base as questões que instituem os modelos de 

Terra (2001) e das autoras Bukowitz e Williams (2002), respectivamente. Os modelos 

utilizados na abordagem sobre as práticas e o diagnóstico da GC apresentam 40 e 140 

questões, das quais trabalhamos com 21 e 54, respectivamente, para evitar o desinteresse dos 

pesquisados em responder o questionário por entendê-lo demasiadamente excessivo e por 

observarmos que muitas das questões de ambos os modelos abordam pontos similares. 

A amostra definida é do tipo não probabilística baseada na conveniência, conforme 

Malhotra (2006), constituída pelo corpo de decisores da instituição: a direção geral, a direção 
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de ensino e direção de administração dos nove campos e da Reitoria representada pelo Reitor, 

Pró-reitor de ensino e o Pró-reitor de Administração, constituindo a quantidade de 30 

entrevistados.  

3.2 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A pesquisa pretende discutir a aplicabilidade da Gestão do Conhecimento no IFPE de 

modo que resulte num conjunto de diretrizes a ser implementado quando da criação de uma 

política de GC na instituição. Para isso, foram questionados os gestores da organização que 

participaram diretamente de seu planejamento estratégico. 

É importante destacar que os resultados esperados na presente pesquisa não podem ser 

aplicados diretamente a todos os órgãos públicos ou até mesmo a todas as instituições de 

educação tecnológica, pois na orientação estratégica há de se considerar as peculiaridades as 

quais cada uma está sujeita, tais como perfil de cliente, produtos (cursos) oferecidos, a cultura 

organizacional entre outros. 

Logo, esta proposta de diretrizes para uma política de GC considera as especificidades 

de apenas um órgão público de modo que este modelo reflete as estratégias dessa instituição. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Como definido no capítulo anterior, a amostra foi intencionalmente definida em função 

do alcance e julgamento do pesquisador quanto à importância dos elementos. Como primeiro 

estudo na área dentro da instituição, o escopo definido foi os elementos que mantêm 

participação estratégica na instituição. Entretanto, diferentemente do estabelecido na 

metodologia desta pesquisa foi necessário incluir outros elementos de igual perfil estratégico, 

pois no período de coleta de informações a instituição estava em processo de eleições gerais 

para reitor e diretores gerais nos campos Barreiros, Pesqueira e Recife.  

Com disputas eleitorais para o principal cargo da instituição (o que podemos estender 

também para outros quatro campos de direção pró-tempore) mais as eleições para diretores de 

outros três campos tradicionais, os grupos políticos formados na sua maioria em função de 

dois únicos candidatos, tomaram posturas bastante acirradas e incisivas durante a disputa o 

que culminou na falta de interesse e de comprometimento de alguns dos pesquisados em 

participar da pesquisa. 

Portanto, para manutenção de um número representativo incluímos os gestores 

responsáveis pelas áreas de pesquisa e extensão do IFPE, o que totalizaria uma amostra de 40 

(quarenta) elementos, dos quais apenas 21 (vinte e um) se propuseram a participar. Importante 

frisar que, pelos motivos expostos, não tem representação na pesquisa o campo Belo Jardim e 

dos campos Vitória de Santo Antão, Garanhuns e Afogados da Ingazeira apenas um gestor 

participou. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Como tratamos de variáveis discretas, as análises possíveis tocam questões de tendência 

central e dispersão. Abaixo, segue a distribuição por faixa etária da amostra: 

 



Capítulo 4                                                                                                                               Análise dos Resultados 

45 

 

 

Figura 4.1: Distribuição da amostra por faixa etária 
Fonte: Pesquisa 

 

Percebe-se pela figura acima que 95% (noventa e cinco por cento) dos pesquisados têm 

mais de 30 (trinta) anos. Apesar de não ser objeto desta pesquisa a relação entre a 

característica idade e a percepção dos pesquisados acerca da Gestão do Conhecimento, 

observamos que as percepções obtidas, em sua maioria, representam os gestores com idade 

acima de 30 (trinta) anos, 66% (sessenta e seis por cento) daqueles com mais de 40 (quarenta) 

anos. 

Outras características da amostra são exibidas na figura a seguir: 

 

Figura 4.2: Tempo de instituição e formação dos pesquisados 
Fonte: Pesquisa 
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Os servidores em estágio probatório que já exercem cargo de gestão (decidem sobre 

ensino, pesquisa e extensão, administração ou respondem pela direção geral) representam 

24% (vinte e quanto por cento dos pesquisados), número este que totaliza os pesquisados 

entre mais de três até dez anos de IFPE. Os 52% (cinquenta e dois por cento) restantes 

correspondem aos gestores com mais de dez anos de instituição. Pode-se pressupor esta 

distribuição pelo recente aumento do quadro de servidores da instituição por força do PAC, 

dado que em 2008 foi promulgada a Lei 11.982 que criou os Institutos Federais e ficou 

prevista a criação de 214 (duzentas e quatorze) novas escolas de educação tecnológica e 

profissionalizante para até 2010, segundo o “PAC da Educação”, mudando um quadro de 

estagnação na renovação dos servidores públicos das instituições de ensino federais. 

E sobre este pressuposto podemos ainda presumir que muitos dos servidores que 

ingressaram na instituição e hoje atuam na gestão já chegaram com um nível de formação 

mais elevado que a graduação, posto que apenas 5% (cinco por cento) dos pesquisados 

possuem apenas graduação. Dos pesquisados, 62% (sessenta e dois por cento) possuem 

mestrado ou doutorado, revelando um bom nível de instrução dos gestores do IFPE. 

Importante para nossa pesquisa é observar que estes gestores vêm sendo capacitados, ou 

incentivados a tal, quando dentro do IFPE. Entretanto, a análise de correlação pelo 

Coeficiente de Spearman, calculado no programa BioEsatat 4.0, das variáveis medidas em 

escala ordinal “Tempo de IFPE” e “Formação” se mostrou fraca para a amostra (-0,2603). 

 

4.2 PERCEPÇÃO ACERCA DAS PRÁTICAS GC 

Baseado nas dimensões propostas por Terra (2001) o objetivo deste quadro de questões 

do instrumento de coleta é evidenciar a percepção dos pesquisados quanto às práticas de 

Gestão do Conhecimento a partir de 21 (vinte e uma) questões buscando observar a GC sobre 

a ótica:  

• Da visão e estratégia da instituição – três questões; 

• Da orientação da cultura organizacional – quatro questões; 

• Das estruturas organizacionais – três questões; 

• Da política de recursos humanos – três questões; 

• Dos sistemas de informações – três questões  

• Da mensuração dos resultados – duas questões  
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• De como o IFPE troca conhecimentos com o ambiente externo – três questões. 

Os pesquisados respondiam a estas questões numa escala de 1 a 5, onde 1 representa o 

discordo totalmente e o 5 concordo totalmente, avaliando assim as práticas de GC no IFPE. 

Como todas as afirmativas propostas apresentavam pontos positivos quanto à GC, quanto 

maior a avaliação, melhores as ações do IFPE quanto ao tema. 

Assim, padronizando-se o valor máximo como uma percepção de perfeita prática 

organizacional quanto à GC e consolidando em médias as avaliações dos pesquisados, 

podemos observar na figura abaixo a avaliação geral, em forma de scores, para cada dimensão 

adaptada do modelo proposto por Terra (2001). 

 

Figura 4.3: Percepção acerca das práticas de GC no IFPE 
Fonte: Pesquisa 

 

As avaliações mostram que os pesquisados observam as práticas em torno da GC de 

forma razoavelmente igualitária entre as seções estudadas, quando observada a amplitude dos 

scores, entretanto a postura da instituição quanto ao tema não é ousada. A GC é vista em 

menos de 70% (setenta por cento) de nossa visão e estratégia, o que é nocivo ao atual papel do 

IFPE consoante sua missão, as estratégias e investimentos de governo e os resultados 

esperados pela sociedade, e posto que dela derivam as demais práticas/dimensões quanto ao 

tema. 



Capítulo 4                                                                                                                               Análise dos Resultados 

48 

 

Organizando as dimensões conforme o modelo de Terra (2001), podemos identificar 

que, na perspectiva dos pesquisados, a infraestrutura do IFPE e a forma como ele aprende 

com o meio ambiente são os pontos de menor capacidade quanto à maneira de lidar com a 

GC. E, possivelmente, há preocupação em torno do tema (como evidencia a pontuação das 

dimensões referentes aos níveis estratégico e operacional) que ainda não é suportada em 

termos de tecnologia e processos, mas o impacto destas práticas estratégica e 

operacionalmente vistas ainda são mensuradas de forma insuficiente. 

 
Tabela 4.1: Percepção acerca das práticas de GC no IFPE 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Dentre as questões cuja avaliação apresenta moda significativa, destacamos: 

 
Tabela 4.2: Questões com moda menos centrais 

Fonte: Pesquisa 

 

Há consenso positivo (concordância) quanto ao conhecimento das competências 

principais da instituição pelos colaboradores, quanto à descentralização de poder e quanto à 

possibilidade de aprendizado a partir de diferentes culturas existentes. Grande parte dos 

pesquisados concordam totalmente que há desafios impostos pelas metas do IFPE. 

Negativamente podemos observar que a maioria aponta alto índice de rotatividade 

departamental e discordam quanto à existência de um processo decisório com participação 

dos aliados estratégicos (comunidade do IFPE, sociedade, instituições parceiras, conveniados, 

etc). 
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4.3 PERCEPÇÕES ACERCA DO CONHECIMENTO E SUA GESTÃO 

A terceira parte do instrumento de coleta diagnosticava como conhecimento era gerido 

na instituição a partir de uma adaptação do modelo proposto pelas autoras Bukowtiz e 

Williams (2002). Eram realizadas 54 (cinquenta e quatro) perguntas afirmativas e positivas 

quanto à GC onde os pesquisados deveriam, como nas questões anteriores, avaliar as 

assertivas numa escala de 1 a 5, onde 1 representa o discordo totalmente e o 5 concordo 

totalmente. As questões foram dimensionadas com base nas sete seções propostas pelas 

autoras, da seguinte forma:  

• Oito questões sobre como o IFPE obtém o conhecimento; 

• Oito questões sobre como o IFPE usa o conhecimento; 

• Oito questões sobre como o IFPE aprende; 

• Oito questões sobre como o IFPE contribui para o conhecimento; 

• Oito questões sobre como o IFPE avalia o conhecimento que detém; 

• Oito questões sobre como o IFPE constrói e mantém esse conhecimento; 

• Seis questões sobre como o IFPE descarta o conhecimento. 

Transformando a média por seção de todos os pesquisados em scores onde a perfeita 

relação com a GC representa cem por cento, obtivemos o seguinte quadro de avaliação: 

 

Figura 4.4: Diagnostico da GC no IFPE 
Fonte: Pesquisa 
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A avaliação dos pesquisados mostra pouca diferença entre como o conhecimento é 

gerenciado dentro das seções estipuladas pelas autoras (amplitude das notas é da ordem de 

dez por cento). Na visão dos gestores, as dificuldades do IFPE são: obter conhecimento, 

consequentemente sua aprendizagem organizacional, avaliar o conhecimento que detém e 

saber como e o que descartar. 

Organizando as avaliações numa tabela podemos verificar que quando se faz um 

contraponto sobre a gestão do conhecimento no nível estratégico do modelo de Terra (2001) e 

das autoras Bukowitz e Williams (2002), a avaliação dessa perspectiva na parte anterior do 

questionário foi a que teve melhor avaliação o que não se repete nesta parte: 

 
Tabela 4.3: Avaliação da GC no IFPE 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Percebemos também na tabela anterior que a pontuação total é inferior ao montante 

sobre as práticas de GC do IFPE avaliadas na parte anterior. As avaliações remontam uma 

percepção de GC inferior a 60% (sessenta por cento), evidenciando baixo índice tanto no 

nível tático quanto no estratégico. 

As questões com maiores níveis de concordância representam as melhores ações 

desenvolvidas no IFPE quanto a GC na visão dos pesquisados, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 4.4: Maiores scores na classificação “concordam” ou “concordam totalmente” 

Fonte: Pesquisa 
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Interessante perceber que 86% (oitenta e seis por cento) dos pesquisados percebem o 

papel da tecnologia da informação no desenvolvimento das atividades da instituição, 

entretanto a dimensão “Sistemas de Informações” da análise anterior foi uma das que 

obtiveram menor avaliação. 

Por outro lado, as assertivas quanto à GC no IFPE vistas como menos comuns na gestão 

do IFPE estão representadas abaixo: 

 
Tabela 4.5: Maiores scores na classificação “discordam” ou “discordam totalmente” 

Fonte: Pesquisa 

 

 

Cabe destacar que mais de 70% (setenta por cento) dos pesquisados não vêm claramente 

a interação entre as diferentes formas de conhecimento na instituição e 67% (sessenta e sete 

por cento) deles percebem que na resolução de problemas o contexto onde eles ocorrem não é 

analisado. 

 

4.4 PERCEPÇÕES ACERCA DO CONHECIMENTO NO IFPE, SEUS DESAFIOS E 

CONTRIBUIÇÕES PARA O CLIENTE FINAL 

Esta parte final do instrumento de coleta de dados trazia três questões abertas para livre 

expressão dos pesquisados quanto a Gestão do Conhecimento no IFPE, os desafios por ela 

impostos e os impactos da GC na oferta de trabalhadores qualificados para o mercado de 

trabalho. 

Ressaltam-se algumas observações dos pesquisados, conforme abaixo: 

 

4.1 – Na situação atual, como vem sendo administrado o conhecimento na instituição? 
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“O Processo de administração do conhecimento tem relação com a natureza da gestão. Se 

democrática, o conhecimento transita com mais facilidade entre as pessoas. Creio que no 

IFPE esse é um processo ainda em construção. Todavia, como conhecimento é poder, remete, 

muitas vezes, a situações em que retê-lo é um modo de manter-se em determinada função. 

Assim, ocorre situações em que o mesmo é compartilhado e há situações em que o mesmo é 

retido.”   ---   (Gestor A) 

 

“Lentamente, à  conta-gotas e a critério exclusivo da chefia.”   ---   (Gestor B) 

 

“De forma desarticulada com a gestão e funcionando com atitudes isoladas.”   ---   (Gestor H) 

 

“De maneira pessoal e a partir de interesses próprios.”   ---   (Gestor I) 

 

“De maneira intuitiva e desprovida de sistematização. Ainda nos preocupamos, por força de 

exigências de instâncias superiores, com a coleta de alguns dados, mas a transformação destes 

em conhecimento não ocorre com frequência. Ironicamente, mestres e doutores em ciências 

positivas não aplicam este princípio básico na gestão do negócio: a utilização dos dados para 

criação de indicadores que poderiam revelar conhecimento sobre o objeto de análise. Dessa 

maneira o processo de tomada de decisões tende a ser intuitiva.”    ---   (Gestor J) 

 

Percebe-se nas exposições acima como a questão política e de centralização da 

informação/conhecimento como forma de poder ainda marca o IFPE na visão de alguns dos 

gestores pesquisados. Quando não associado à detenção de poder ou a interesses particulares, 

o conhecimento é visto como um ativo gerido de forma desarticulada, isolada e intuitiva, sem 

base racional. 

 

4.2 – Quais os desafios de Gestão do Conhecimento para o IFPE? 

 

“São muitos os desafios, visto que estamos vivenciando uma nova fase, se consolidando como 

um Instituto, onde ainda o tripé ensino-pesquisa-extensão não está equilibrado, e a gestão do 

conhecimento é essencial para a construção da nossa nova identidade. Um outro grande 

desafio é também com relação às pessoas, a essência de toda organização, a fonte dos 
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conhecimentos, o lado mais difícil de trabalharmos. Certamente nesse processo de criação de 

novos ‘passos’ existirão as resistências. A mudança da cultura organizacional do antigo 

CEFET para IFPE será sem dúvida um grande desafio para nós.”   ---   (Gestor D) 

 

“Inicialmente, realizar a consolidação do processo de integração das diferentes realidades e 

perfis profissionais das equipes que compõem o IFPE, pois dispomos de Campi centenários e 

de menos de dois anos de funcionamento, com pessoas que possuem culturas organizacionais 

distintas, apesar de sermos uma única organização (resultado da integração entre o antigo 

CEFET/PE e as Escolas Agrotécnicas Federais). Após, atuar no modelo da Administração 

Pública Gerencial atualmente empregada no Brasil, objetivando foco em resultados e no 

crescimento coletivo (indivíduos e instituição).”   ---   (Gestor F) 

 

“Implantação de uma política formal e específica.”   ---   (Gestor L) 

 

Os apontamentos realizados pelos gestores acima sinalizam a necessidade de alinhar as 

ações entre ensino, pesquisa e extensão no IFPE de modo que ambas captem conhecimento e 

o produzam. Marcante também é a necessidade de mudança da cultura organizacional e a 

preocupação com a qualificação dos servidores, bem como com o foco em resultados. Estes 

desafios para uma Gestão do Conhecimento do IFPE devem ser considerados na formalização 

de uma política especifica para o tema.  

 

4.3 – A Gestão do Conhecimento no IFPE pode contribuir para uma formação profissional e 

tecnológica orientada para as exigências do mercado? 

 

“Sem dúvida! O conhecimento é a mola propulsora para todo e qualquer avanço que pode 

acontecer na instituição. Este avanço na formação profissional e tecnológica está diretamente 

ligado não só a produção do conhecimento em si, mas também a forma de geri-lo.”   ---   

(Gestor C) 

 

“Sim, muito. Precisamos fortalecer as relações com outras instituições de ensino e centros de 

pesquisa, trocar experiências, buscar atualização, conhecer as exigências do mercado para que 

possamos qualificar estudantes que atendam ao perfil profissional que as empresas buscam. 
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Precisamos criar e utilizar indicadores, medir nosso desempenho para sabermos onde e como 

podemos melhorar.”   ---   (Gestor D) 

 

“Com certeza. Cada vez mais valorizamos e capacitamos servidores para atender a tais 

exigências, tendo em vista também o indivíduo na contemporaneidade e as relações 

organizações e interpessoais que são estabelecidas.”   ---   (Gestor G) 

 

“Já vem fazendo, mantendo a sintonia com as novas bases tecnológicas e inovação. Os cursos 

são criados através de audiências públicas e os componentes curriculares em sintonia com o 

mundo produtivo.”   ---   (Gestor M) 

 

As observações quanto à formação de trabalhadores do conhecimento que além de deter 

a tecnologia aplicada na profissão tenham capacidade crítica, iniciativa e consciência social 

são questões bem salientadas na perspectiva de alguns gestores que acreditam no 

conhecimento e na forma de como gerenciá-lo como uma importante contribuição para a 

formação de egressos mercadologicamente aptos e socialmente responsáveis. 
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5 DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE GC NO IFPE 

O processo de elaboração de uma proposta política apresentado por Gonçalves (2006), 

apresenta as seguintes fases: 

 
Tabela 5.1: Estrutura do processo de elaboração de uma proposta política 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2006) 
Fase 1 Levantamento de dados para o diagnóstico sobre a situação atual da Gestão do 

Conhecimento no Brasil, e políticas e diretrizes existentes em outros países sobre o 
tema. 

Fase 2 Levantamento de dados sobre a problematização de Gestão do Conhecimento no 
governo federal. 

Fase 3 Identificação dos elementos básicos a serem considerados na elaboração da 
PGC/APF 

Fase 4 Validação, presencial e virtual, dos elementos identificados, junto à Comunidade 
do CT-GCIE e envio ao CEGE para análise e aprovação 

 

A fase 1, o diagnóstico, é claramente compreendido a partir do referencial teórico desta 

pesquisa: os estudos realizados sobre a temática, os desafios impostos à gestão pública e em 

especial ao IFPE, as práticas encontradas em outros países e instituições. 

A fase 2, a problematização, corresponde ao capítulo anterior, onde são analisados os 

dados da pesquisa de campo e as deficiências e expertises do IFPE quanto à Gestão do 

Conhecimento. 

A fase 3 representa exatamente a proposta desta pesquisa:  propor diretrizes “conjunto 

de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano ou ação” (HOLANDA, 

2006) para uma Política de Gestão do Conhecimento no IFPE. 

As diretrizes para a criação de uma política da Gestão do Conhecimento têm por 

objetivo criar parâmetros que orientem o processo de gestão, seu planejamento, execução e 

controle antecipando-lhe os problemas típicos identificados nos estudos e no diagnóstico da 

instituição, bem como promover uma estratégia coerente. 

As diretrizes são oriundas de um conjunto de premissas que, segundo Holanda (1993), 

representa os princípios que servem de base ao raciocínio. Estas premissas também já foram 

apresentadas no referencial teórico segundo o Comitê Executivo do Governo Eletrônico - 

CEGE. 

Com base no modelo de Gonçalves (2006) e as premissas traçadas pelo CEGE, 

sintetizamos as informações relevantes que constituem a fase 1, conforme Tabela 5.2: 
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Tabela 5.2: Perspectivas da Gestão do Conhecimento 
Fonte: o autor 

Estudo Perspectiva 

Conhecimento é “qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida 
nas pessoas” (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002) 

Pessoas 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, políticas de recursos humanos, … . - Terra (2001) 

“O conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles, 
está ligado a pessoas” (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002) 

As práticas de GC na Administração Pública são agrupadas em três forças 
essenciais da organização: Pessoas, Processos e TI - Batista et al. (2005) 

… os desafios para o conhecimento nas organizações públicas: orientar ações 
integradas no curto prazo e longo prazo, otimizar recursos, maximizar 
resultados, alinhar estrategicamente a organização, aprimorar os processos, 
atrair e desenvolver talentos, absorver novas de tecnologias,entre outros - Valle 
(2010) 

Coparticipação na Gestão de Pessoas e Capacitação de Diretores em gestão – 
ações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFSC (responsável 
pela Gestão do Conhecimento) – página eletrônica da pró-reitoria 

… princípios comuns aos modelos de gestão do conhecimento encontrados na 
literatura: … , manutenção dos recursos humanos como base dos modelos de 
GC, … . - Sicsú e Dias (2005) 

“qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida nas pessoas, ou 
seja, derivada de processos” (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002) 

Processos 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, estruturas organizacionais (dimensão que valoriza as 
competências individuais e incentiva a existência de equipes multidisciplinares 
de trabalho, observa os processos de organização da informação e o decisório, 
bem como novas formas organizacionais) - Terra (2001) 

a criação de conhecimento trata da geração de novas habilidades, ideias, novos 
produtos e processos, na etapa de desenvolvimento do conhecimento. 
(PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002) 

“Nas organizações, ele (o conhecimento) costuma estar embutido não só em 
documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e 
normas organizacionais.” (DAVENPORT; PRUSAK, 1998) 

gestão do conhecimento é “a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e 
atualizar o conhecimento estrategicamente relevante para a empresa, seja por 
meio de processos internos, seja por meio de processos externos às empresas 
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(FLEURY; OLIVEIRA, 2001) 

a Gestão do Conhecimento é compreendida como um conjunto de “processos 
sistematizados, articulados e intencionais, capazes de incrementar a habilidade 
dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 
informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de 
decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão como 
produtor de conhecimento coletivo.” (BRASIL, 2004) 

… os desafios para o conhecimento nas organizações públicas: orientar ações 
integradas no curto prazo e longo prazo, otimizar recursos, maximizar 
resultados, alinhar estrategicamente a organização, aprimorar os processos, 
atrair e desenvolver talentos, absorver novas de tecnologias,entre outros - Valle 
(2010) 

As práticas de GC na Administração Pública são agrupadas em três forças 
essenciais da organização: Pessoas, Processos e TI - Batista et al. (2005) 

A estrutura organizacional dessa direção (no antigo CEFET/SC, hoje pró-
reitoria no IFSC) empreendia as atividades relacionadas com a gestão de 
processos, a gestão de pessoas e a gestão da tecnologia - (ROLOFF e 
OLIVEIRA, 2007) 

O Diagnóstico de Gestão do Conhecimento - DGC é composto por dois 
processos: o tático, … ; e o estratégico, …, que objetiva alinhar a estratégia de 
conhecimento da organização com sua estratégia de negócios, .... 
(BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002) 

Estratégia 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, Visão e Estratégia - Alta Gerência: compromisso da alta 
gerência com a definição dos campos de conhecimento a serem melhorados na 
organização. Consciência de todos os níveis organizacionais sobre a estratégia 
da organização e sobre o porquê da Gestão do Conhecimento - Terra (2001) 

a Gestão do Conhecimento é compreendida como um conjunto de “processos 
sistematizados, articulados e intencionais, capazes de incrementar a habilidade 
dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 
informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de 
decisões.” (BRASIL, 2004) 

Recomendações para consolidação de processos de gestão do conhecimento em 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES: …, Intenções estratégicas – 
priorização da GC em âmbito estratégico nas IFES; conscientização sobre a 
importância da GC por toda organização; definição e disseminação das 
estratégias de GC; avaliação dos resultados de GC; emprego de mecanismos 
para definição de uma política/estratégia de GC - Batista (2006) 

… a promoção e coordenação dos processos de planejamento e avaliação 
institucional; ... e coordenação das atividades relacionadas à tecnologia da 
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informação. Estas ações (no antigo CEFET/SC, hoje pró-reitoria no IFSC) 
deveriam promover conhecimento estratégico. (ROLOFF e OLIVEIRA, 2007) 

… os desafios para o conhecimento nas organizações públicas: orientar ações 
integradas no curto prazo e longo prazo, otimizar recursos, maximizar 
resultados, alinhar estrategicamente a organização, aprimorar os processos, 
atrair e desenvolver talentos, absorver novas de tecnologias,entre outros - Valle 
(2010) 

… princípios comuns aos modelos de gestão do conhecimento encontrados na 
literatura: início a partir do planejamento estratégico, … . – Sicsú e Dias (2005) 

conhecimento é “qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida 
nas pessoas, ou seja, derivada de processos, de sistemas e da cultura 
organizacional” (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002) 

Cultura 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, cultura organizacional (cultura organizacional orientada para a 
inovação, o compartilhamento de informações e o aprendizado contínuo) - 
Terra (2001) 

... uma política de Gestão do Conhecimento baseada: …, no desenvolvimento 
da cultura de inovação e compartilhamento de conhecimentos e informações 
nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, entre eles, e junto 
aos demais Poderes e níveis de governo, e com a sociedade. - Decreto 
53.963/2009 de SP 

… princípios comuns aos modelos de gestão do conhecimento encontrados na 
literatura: …, a cultura de aprendizagem e os tipos de conhecimento, … . - 
Sicsú e Dias (2005) 

conhecimento é: “qualquer coisa valorizada pela organização … conhecimento 
e habilidades individuais, norma e valores, bases de dados, metodologias, 
software, know-how, licenças, marcas e segredos comerciais, para citar 
alguns.” (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002) 

Tecnologia 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, sistemas de informação (administração do conhecimento com 
suporte de recursos de TIC) - Terra (2001) 

... uma política de Gestão do Conhecimento baseada: …, na promoção do uso 
intensivo das tecnologias da informação com aplicações relacionadas às 
práticas de gestão do conhecimento e inovação. - Decreto 53.963/2009 de SP. 

As práticas de GC na Administração Pública são agrupadas em três forças 
essenciais da organização: Pessoas, Processos e TI - Batista et al. (2005) 

A estrutura organizacional dessa direção (...) empreendia as atividades 
relacionadas com a gestão de processos, a gestão de pessoas e a gestão da 
tecnologia - (ROLOFF e OLIVEIRA, 2007) 
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… comuns aos modelos de gestão do conhecimento encontrados na literatura: 
existência das condições tecnológicas adequadas, ... - Sicsú e Dias (2005) 

O processo estratégico objetiva alinhar a estratégia de conhecimento da 
organização com sua estratégia de negócios, ..., através da avaliação, 
construção e manutenção, e descarte de conhecimento (BUKOWITZ; 
WILLIAMS, 2002) 

Avaliação 
dos 

Resultados 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, mensuração de resultados (avaliação dos resultados a partir de 
diferentes perspectivas e divulgação entre os funcionários) - Terra (2001)  

... uma política de Gestão do Conhecimento baseada: …, na mensuração dos 
resultados e benefícios do uso da gestão do conhecimento e das iniciativas 
inovadoras em governo. - Decreto 53.963/2009 do Governo de São Paulo 

Recomendações para consolidação de processos de gestão do conhecimento em 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES: …, Monitoramento e 
avaliação de resultados – formalizar indicadores pra avaliar a implementação 
da GC - Batista (2006)  

Avaliação Institucional e Indicadores Institucionais - ações da Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento Institucional do IFSC (responsável pela Gestão do 
Conhecimento) – página eletrônica da pró-reitoria 

O Diagnóstico de Gestão do Conhecimento - DGC é composto por dois 
processos: o tático, … ; e o estratégico, ..., através da … e descarte de 
conhecimento, onde a atualização e manutenção do conhecimento, que se dá 
tanto no ambiente interno quanto externo a organização, serão responsáveis 
pela vantagem competitiva da empresa (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002) 

Interação 
com o 

ambiente 
Externo 

As características das empresas que praticam a Gestão do Conhecimento 
observando: …, aprendizado com o ambiente externo (aquisição de 
conhecimentos junto aos clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros de 
negócio, universidades e os institutos de pesquisa) - Terra (2001)  

A aquisição do conhecimento acontece em grande parte da importação de parte 
considerável de seu conhecimento a partir de fontes externas: relações com 
clientes, fornecedores, concorrentes e parceiros em empreendimentos 
cooperativos. (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002) 

A última fase no modelo (de criação do conhecimento) é responsável pela 
expansão do conhecimento criado através da difusão interativa do 
conhecimento, tanto no ambiente interno quanto externo à organização. 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997) 

Integração com outros institutos do Sul e Representação nos encontros do 
Sindicato - ações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFSC 
(responsável pela Gestão do Conhecimento) – página eletrônica da pró-reitoria 
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A Tabela 5.2 retoma o referencial teórico de modo a observar conceitos, elementos e/ou 

dimensões em comum entre as diversas abordagens sobre a GC e conclui na identificação de 

perspectivas gerais sobre a temática. 

As perspectivas encontradas com base na literatura discutida estão coerentemente 

ligadas às premissas do Comitê Executivo do Governo Eletrônico – CEGE, também 

apresentadas no referencial teórico: 

Tabela 5.3: Premissas e Perspectivas da Gestão do Conhecimento 
Fonte: o autor 

Premissa do CEGE Perspectiva 

Gestão do Conhecimento como estratégia de governo Estratégias 

Inserção do Brasil na Sociedade do Conhecimento Cultura 

Interação entre os diferentes poderes Interação com o 
Ambiente Externo 

Sociedade e organizações produzindo conhecimento Processos 

Participação de todos Pessoas 

Uso de TICs para promover a integração, eficiência e transparência 
do governo 

Tecnologia 

Implementação e avaliação da Política de Gestão do Conhecimento Avaliação 

 

Para a Fase 2 encontramos nos resultados da pesquisa realizada, a seguinte problemática 

consolidada segundo as perspectivas organizacionais da tabela anterior: 

Tabela 5.4: Problemáticas para a Gestão do Conhecimento no IFPE 
Fonte: o autor 

Problemática 

Na avaliação dos pesquisados, todas as dimensões instituídas por 
Terra (2001) estão com avaliação abaixo de 70%, ou seja, 
evidenciando que a GC ainda não representa nem três quarto do que 
veem como ideal. Adicionando à avaliação com base no Diagnóstico 
da Gestão do Conhecimento, das autoras Bukowitz e Williams 
(2002), temos as seguintes problemáticas: 

Perspectiva 

Dimensão Visão e Estratégia – 68,89% - (melhor colocação: 1ª) 

Seção Descarte – 56,64% - (colocação: 5ª) 

Estratégias 

Dimensão Cultura Organizacional – 64,29% - (colocação: 3ª) 

Seção Contribua – 59,88% - (colocação: 3ª) 

Cultura 
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Dimensão Aprendizagem com o Ambiente Externo – 59,05% - 
(colocação: 5ª) 

Seção Construa/Sustente – 64,76% - (melhor colocação: 1ª) 

Interação com o 
Ambiente Externo 

Dimensão Estruturas Organizacionais – 64,13% - (colocação: 4ª) 

Seção Use – 62,02% - (colocação: 2ª) 

Processos 

Dimensão Políticas de RH – 65,40% - (colocação: 2ª) 

Seção Aprenda – 57,02% - (colocação: 4ª) 

Pessoas 

Dimensão Sistemas de Informação – 53,65% - (pior colocação: 7ª) 

Seção Obtenha – 54,52% - (pior colocação: 7ª) 

Tecnologia 

Dimensão Mensuração dos Resultados – 57,14% - (colocação: 6ª) 

Seção Avalie – 56,19% - (colocação: 6ª) 

Avaliação 

 

Ratificadas as perspectivas organizacionais do apanhado teórico com a pesquisa no 

IFPE, consolidadas as informações das fases 1 e 2, e observando quais perspectivas 

apresentaram uma avaliação mais baixa (as quais recebem maior atenção no trato a seguir), 

propõe-se o seguinte conjunto de diretrizes, elementos básicos, para uma Política de Gestão 

do Conhecimento no IFPE:  

 
Tabela 5.5: Diretrizes para uma Política de Gestão do Conhecimento no IFPE 

Fonte: o autor 

Perspectiva Diretrizes 

Estratégias I – Sensibilizar os dirigentes do IFPE para o uso estratégico da 
informação e do conhecimento; 
II – Elaborar, implementar e acompanhar a Política de Gestão do 
Conhecimento na instituição; 

Cultura III – Garantir a criação e o compartilhamento do conhecimento como 
característica da cultura do IFPE; 

Interação com o 
Ambiente Externo 

IV – Promover um processo participativo de gestão do conhecimento 
onde a comunidade do IFPE, suas instituições parceiras, outros institutos 
federais, demais entes da Administração Pública e a sociedade possam 
trocar conhecimentos, primando pela transparência; 

Processos V – Normatizar, através de regulamentações, e informatizar os novos 
modelos de gerenciamento de processos administrativos e acadêmicos, 
fundamentados nas melhores práticas; 
VI – Promover meios inovadores de organização e gestão para o serviço 
público através da incorporação de conhecimentos aos processos e aos 
produtos (políticas e serviços); 
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Pessoas VII – Dotar os servidores da instituição de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores para o planejamento e a execução de ações de Gestão 
do Conhecimento; 
VIII – Elaborar o plano de capacitação de recursos humanos, em conjunto 
com a Direção de Gestão de Pessoas, para atender às necessidades de 
competências organizacionais nos distintos setores da Instituição; 

Tecnologia IX – Fomentar o uso de tecnologias da informação para aplicações 
relacionadas às práticas de gestão do conhecimento; 
X – Implementar sistemas informatizados internos para troca, 
gerenciamento e compartilhamento de informações e serviços; 
XI – Criar um Ambiente Virtual de Aprendizagem para promover 
comunidades de práticas com os parceiros, outros institutos federais e 
demais entes da Administração Pública; 

Avaliação XII – Manter avaliação periódica da gestão do conhecimento com vista a 
melhorá-la continuamente; 
XIII – Permitir uma avaliação do conhecimento gerido por toda a 
comunidade do IFPE; 
XIV – Definir indicadores para mensuração dos resultados da gestão do 
conhecimento. 

 

A Perspectiva Estratégia para uma política de GC deve se preocupar com que todos os 

gestores da instituição possam usufruir do conhecimento que ela detém, e deva ter, para a 

promoção da missão do IFPE e dos fins que o propõem. Portanto, os gestores precisam 

entender que conhecimento é um ativo imprescindível para a perfeita condução da instituição. 

Uma vez sensibilizados, os gestores do IFPE devem inicialmente discutir mais sobre o 

conhecimento, sua importância e contribuições para a gestão do IFPE de modo a reunir 

esforços de toda comunidade na elaboração, implementação e avaliação de uma Política de 

Gestão do Conhecimento na instituição. 

A perspectiva Cultura vai dar o apoio necessário a perspectiva anterior uma vez que os 

valores, os princípios, as crenças, as políticas, os sistemas, e o clima organizacional devem 

garantir uma ambiente favorável à criação e ao compartilhamento do conhecimento. 

A perspectiva Interação com o Ambiente Externo é responsável pela interação do IFPE 

com as demais fontes de conhecimento externas a ela, representando, portanto, os 

conhecimentos que a instituição valide como importantes e possa vir a desenvolver, as 

práticas de outros entes quanto a administração do ativo conhecimento, a forma de interagir 

com seus parceiros e a sociedade em geral para a troca de conhecimentos e a manutenção da 

transparência para com a sociedade. Logo, manter mecanismos de troca e captação do 
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conhecimento com o ambiente externo através da interação constante com a comunidade do 

IFPE, suas instituições parceiras, outros institutos federais, demais entes da Administração 

Pública e a sociedade é ampliar a capacidade de aprender da organização e de inovar. 

A perspectiva Processos preocupa-se com a sequência de atividades que representam o 

“fazer” da instituição e, portanto, regulamentar estas atividades de forma que nelas estejam 

percorrendo o melhor fluxo de conhecimento é buscar abastecer todo o IFPE do conhecimento 

certo, na hora e medidas certas para ações, decisões, enfim, resultados acertados. 

A Perspectiva Pessoas visa potencializar o capital humano para a criação, a 

disseminação e a obtenção de conhecimento, ampliar e tornar mais consistente o 

conhecimento interno de cada indivíduo bem como socializar o conhecimento importante 

entre todos. Logo, comprometer o capital humano com a gestão do conhecimento é tarefa 

primordial para o sucesso, assim como promover a qualificação das pessoas, a criatividade e a 

interação entre elas. 

A perspectiva Tecnologia representa o estado atual de nosso conhecimento e as formas 

de como combinar recursos para os fins da instituição: produtos/serviços cada vez melhores. 

Assim, impulsionar o uso de tecnologias da informação para aplicações relacionadas às 

práticas de gestão do conhecimento pode resultar em conhecimentos novos e de valor. As 

tecnologias são, em grande parte, responsáveis pela interação entre as demais perspectivas, 

portanto, sistemas informatizados internos para troca, gerenciamento e compartilhamento de 

informações vão fazer com que os processos sigam mediados pelas estratégias. 

Outra tecnologia que congrega a perspectiva pessoas com as estratégias traçadas para a 

gestão do conhecimento e ao favorecimento de uma cultura de aprendizagem é o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem que pode promover comunidades de práticas com os parceiros, 

outros institutos federais e demais entes da Administração Pública, traduzindo-se numa 

importante tecnologia para o conhecimento; 

Por fim, a Perspectiva Avaliação vai apresentar o desempenho da instituição quanto à 

Gestão do Conhecimento. É importante que todos estejam envolvidos na avaliação e que ela 

traga contribuições para reformulação das estratégias de forma a construir um sistema 

contínuo de melhoria da GC. Faz-se relevante também, o desenvolvimento de indicadores que 

possam demonstrar quantitativamente e qualitativamente a que passos a Gestão do 

Conhecimento permeia o IFPE e quais contribuições efetivas ela está trazendo à instituição.  



Capítulo 5                                                                                            Diretrizes para uma Política de GC no IFPE 

64 

 

A literatura abordada também aponta para a necessidade de um patrocinador para esta 

nova faculdade no IFPE. Na dimensão “fatores estratégicos e o papel da alta administração”, 

Terra (2001) defende que o papel da alta administração apresenta um caráter mais de ação, de 

alavancagem de habilidades centrais e de incentivo ao enfrentamento de riscos, priorizando o 

estabelecimento em conjunto de objetivos claros de forma a orientar a organização e se 

preocupar com a responsabilidade de saber o que lhe é essencial. Cabe, portanto, à Reitoria e 

às suas Pró-Reitorias em conjunto com o Conselho Superior e as Direções Gerais de cada 

Campos que compõe o IFPE, primarem pela causa do conhecimento e sua gestão para 

efetivamente promovê-la, destinando recursos pessoais, tecnológicos e financeiros que se 

mostrem necessários. 

Deverão ser identificados os atores envolvidos nas perspectivas identificadas para as 

diretrizes propostas de forma que eles atuem conjuntamente na instituição dessa política de 

GC. Pelas perspectivas, podemos descrever como possíveis atores: a Reitoria, suas Pró-

Reitorias e os gestores dos Campos do IFPE que atuam no tripé ensino-pesquisa-extensão 

(perspectiva estratégica), líderes informais ou representantes da comunidade docente, discente 

e dos servidores administrativos (perspectiva cultura), representantes da comunidade local e 

dos parceiros estratégicos (perspectiva interação com o meio ambiente), os diretores/gerentes 

administrativos (perspectiva processo), entes responsáveis pela gestão de pessoas (perspectiva 

pessoas), a direção de assuntos de TICs (perspectiva tecnologia) e, por fim, a representação da 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional a qual responde pela apresentação de 

resultados do IFPE (perspectiva avaliação). 

Efetivamente que com tantos atores o processo poderá ser conduzido a partir de grupos 

de trabalho mediante reuniões periódicas, bem como com a utilização de meios eletrônicos e 

mídias para andamento do assunto sem necessidade da presencialidade e para disponibilizar a 

flexibilidade necessária a cada envolvido. 

Estes grupos de trabalhos, por assim dizer, devem se ater a criação de um sistema de 

gestão do conhecimento que conforme Batista (2004) diferencia-se das práticas de gestão do 

conhecimento porque o sistema representa um conjunto dessas práticas, gerenciadas de forma 

interligada e alinhadas com a missão, visão de futuro e estratégias organizacionais, com o 

objetivo de melhorar o desempenho organizacional. 
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Outro ponto a ser considerado quando do início dos trabalhos é que a pesquisa aponta 

para algumas possíveis barreiras que se opõem a formalização de uma Política de Gestão do 

Conhecimento no IFPE, barreiras estas convergentes com alguns dos obstáculos observados 

por  BATISTA et al. (2005), a saber: inexistência de indicadores, deficiências de capacitação 

de pessoal, baixa compreensão sobre gestão do conhecimento na organização, falhas de 

comunicação, falta de incentivos para compartilhar conhecimento, resistência à mudança 

pelos funcionários e deficiências na infraestrutura de TICs (computacional, redes, servidores). 

O mesmo autor observou alguns facilitadores da GC em órgão governamentais que, em 

conjunto com outros fatores, poderão ser tomados no IFPE para minimizar as barreiras 

apontadas. Assim, pode-se propor como fatores favoráveis à GC: introdução da temática na 

pauta de discussão dos decisores da instituição, a identificação de base de conhecimento 

organizacional relevante, interação com outras instituições que já praticam a GC, 

investimento em infra-estrutura de TICs bem como em programas de capacitação, promoção e 

conscientização do papel da GC na organização e a disponibilização de recursos 

bibliográficos impressos e eletrônicos sobre o tema, tudo isso aliado a alta prioridade dada à 

iniciativa no nível mais alto da administração. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

As diretrizes para uma política de gestão do conhecimento propostas para o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco coincidem com as mudanças que 

vêm ocorrendo no setor público, com a instalação de novas políticas públicas, e no ambiente 

externo. 

Estas mudanças, no Governo atual, redirecionam suas prioridades para a área social e 

estabelecem metas rigorosas de cumprimento do orçamento fiscal, influenciando diretamente 

os órgãos públicos por exigir um reposicionamento estratégico atrelado a uma profunda 

transição da atual gestão pública para um modelo organizacional que a partir de seus ativos 

produzam inovações que representem eficácia, eficiência e efetividade dos serviços públicos. 

A contribuição destes ativos na promoção dos objetivos organizacionais parte cada vez 

mais dos tangíveis para os intangíveis (marca, reputação, tradição, conhecimento) e, dentre 

estes, o conhecimento é o responsável pela promoção de inovação. Esta, no setor público, se 

traduz em formas inovadoras de melhor atender o cidadão e em processos mais céleres, 

eficazes e eficientes. Portanto, gerenciar o conhecimento é uma atividade importante nas 

organizações deste setor. 

Gerir conhecimento requer priorização do assunto por parte dos decisores, motivo pelo 

qual estes são os principais envolvidos neste trabalho. Além disso, a gestão do conhecimento 

demanda inclusão desta temática na pauta estratégica das organizações, mobilização das 

pessoas, definição de tecnologias de informação, reformulação de processos e outras práticas. 

Como primeira proposta de orientação da instituição em função do conhecimento que 

pode ser gerenciado, certamente este documento vai suscitar uma série de outras reflexões 

sobre gestão do conhecimento no IFPE. Portanto, a intenção primeira deste documento é 

trazer de forma sucinta aspectos dessa nova institucionalidade que surge na rede federal de 

educação tecnológica e, em especial, seus desafios frente a um projeto ambicioso de governo: 

que esses Institutos Federais constituam um marco nas políticas para a educação no Brasil, 

pois revelam uma dimensão da educação profissional alinhada com as políticas de inclusão e 

com um projeto de nação. 

Os resultados da pesquisa apresentados no capítulo quatro demonstraram que no IFPE 

há relativa separação entre os campos que o compõem, o conhecimento muitas vezes é isolado 

como fonte de poder e como proteção do cargo, falta incentivo ao compartilhamento do 
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conhecimento e as iniciativas são desarticuladas, sem sistematização, ou seja, sem orientação. 

A pesquisa revela que apesar dos registros isolados e/ou desarticulados de práticas de 

administração do conhecimento, devem haver ações mais específicas que levem a organização 

na direção da gestão desse ativo. Esses fatos demonstram que para que ocorra a massificação 

da Gestão do Conhecimento na instituição é preciso uma política específica. 

Essa política, por sua vez, é formulada com base em diretrizes respaldadas pelas 

premissas da Política de Gestão do Conhecimento apresentadas pelo Comitê Executivo de 

governo Eletrônico, capítulo 2, e de um diagnóstico da organização, assunto do capítulo 5. O 

quadro de diretrizes resultantes apresenta familiaridade com as diretrizes estipuladas no Texto 

1095 do IPEA abordado no capítulo 2. 

Essas diretrizes, consolidadas em perspectivas, também encontram apoio nas práticas e 

ferramentas para a Gestão do Conhecimento na Administração Pública conforme Batista et al 

(2005): 

• A Perspectiva Estratégia pode ser amparada por metodologias como propõem o 

Decision Support Systems, o Enterprise Resource Planning e o Data Mining; 

• A Perspectiva Cultura tem como ser trabalhada com o incentivo às Melhores Práticas e 

à Inteligência Organizacional; 

• A Perspectiva Interação com o Ambiente Externo encontra suporte em tecnologias 

como extranet, portais e na constituição de uma Universidade Corporativa; 

• A Perspectiva Pessoas está intrinsecamente ligada a Educação Corporativa, Mentoring e 

Coaching, Fóruns de Discussão; 

• A perspectiva Processos encontra amparo em facilitadores como Benchmarking, 

Mapeamento do Conhecimento, Banco de Competências Organizacionais e Gestão do Capital 

Intelectual; 

• A Perspectiva Tecnologia é representada por grande partes das ferramentas tecnológicas 

já citadas como também pela Gestão Eletrônica de Documentos e o Data Warehouse; 

• E a Perspectiva Avaliação tem como suporte metodologias como o Balanced Scorecard 

e Key Performance Indicators, por exemplo. 

Por consequência desse primeiro passo, espera-se, em seguida, que no IFPE: ocorra uma 

conscientização oportuna sobre os benefícios da GC; as pessoas e a cultura organizacional 
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estimulem a partilha e utilização de  conhecimento; sejam formalizados processos e métodos 

para localizar, criar, capturar e compartilhar o conhecimento; novas tecnologias surjam para 

dar o aporte necessário à mobilização da instituição em gerir o conhecimento; novos estudos 

sejam realizados a fim de nortear a criação de um projeto de GC para a instituição; e busque-

se identificar possíveis fontes de barreiras ao conhecimento. Mais pontualmente como 

oportunidade de trabalhos futuros fica a construção da política de GC específica para o IFPE e 

a identificação de um modelo para a gestão do ativo conhecimento na instituição. 

É imprescindível frisar que para o sucesso nessa iniciativa a organização deverá prever 

em seus programas e ações, atividades e recursos orçamentários destinados ao planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação das ações de Gestão do Conhecimento. Esta, talvez, 

seja uma das limitações a serem observadas quando da decisão em gerir conhecimento. 

Outra limitação a ser vencida é a falta de integração e a desarticulação entre a Reitoria e 

seus Campos. Otimizar as redes sociais existentes no IFPE, fortalecer os relacionamentos 

(parcerias) internos e externos, bem como integrar os ambientes do conhecimento podem ser 

medidas que eliminem esta barreira. O fortalecimento de uma cultura organizacional com 

foco na excelência na prestação de serviço público será uma atividade fundamental para 

impedir a descontinuidade deste trabalho diante dos ciclos políticos (mudança dos gestores, 

períodos de eleições, etc), uma das dificuldades encontradas durante a realização desta 

pesquisa. 
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8 APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO 

Este questionário representa o instrumento de pesquisa que tem por objetivo colher 
dados sobre a atual situação e as perspectivas de Gestão do Conhecimento no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE. Entre tantos autores podemos 
definir Gestão do Conhecimento como  

“a tarefa de identificar, desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento 
estrategicamente relevante para a empresa, seja por meio de processos internos, seja 
por meio de processos externos às empresas. Isso implica que estamos apresentando 
uma perspectiva para a empresa que entende o conhecimento como seu principal ativo 
estratégico e que da gestão do conhecimento é que advirão os principais resultados em 
termos de desempenho superior”.           (FLEURY; OLIVEIRA, 2001, p. 19) 

 

O questionário é parte integrante da Dissertação de Mestrado de Ivandro Marques da 
Silva, orientado pelo professor Dr. Abraham Bezaquen Sícsu, pela Universidade Federal de 
Pernambuco. O resultado esperado dessa pesquisa é a criação de diretrizes para uma política 
de Gestão do Conhecimento no IFPE. 

 

1ª Parte: Identificação 

Lotação no IFPE: (    )Reitoria    (    )Campus Recife    (    )Campus Ipojuca      (    )Campus Pesqueira 

(    )Campus Caruaru    (    )Campus Belo Jardim       (    )Campus Barreiros   (    )Campus Vitória 

(    )Campus Garanhuns   (    )Campus  Afogados da Ingazeira 

Nome  
 

Idade (    ) até 30 anos  (    ) de 30 anos e 1 dia à 40 anos  (    ) de 40 anos e 1 dia à 50 anos  
(    )  de 50 anos e 1 dia à 60 anos  (    ) Mais de 60 anos 

Cargo  
 

Cargos Anteriores  
 

Tempo no IFPE (    ) até 03 anos  (    ) de 03 anos e 1 dia à 05 anos  (    ) de 05 anos e 1 dia à  10 anos  
(    ) Mais de 10 anos 

Formação (    ) Apenas Graduação  (    ) Especialista  (    ) Mestre  (    ) Doutor 
(    ) Outros: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

2ª Parte: Prática Gerencial 

Por favor, indique com um X o seu grau de concordância ou 
discordância com cada uma das seguintes afirmações, usando uma escala 
de cinco pontos de Likert, onde 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo 
Totalmente. 

1 2 3 4 5 

1.1 - Há consenso entre os colaboradores sobre as competências principais 
da organização do IFPE 

1.2 - A estratégia principal do IFPE é amplamente divulgada e conhecida 

1.3 - As metas do IFPE são desafiadoras 

2.1 - A missão e valores do IFPE são periodicamente lembrados 

2.2 - O IFPE atua com foco no longo prazo 

2.3 - Novas ideias são valorizadas na instituição 

2.4 - Os layouts permitem troca informal de informação 

3.1 - Constantemente são formadas equipes ad hoc ou temporárias  

3.2 – Periodicamente ocorrem reorganizações visando melhores resultados 

3.3 - A tomada de decisão no nível operacional é comum 

4.1 - Há incentivo à diversidade (personalidade, experiência, cultura, etc ) 

4.2 - O incentivo ao treinamento e desenvolvimento profissional é elevado. 

4.3 - A rotatividade de colaboradores entre departamentos é baixa 

5.1 - A comunicação no IFPE é eficiente em todos os níveis  

5.2 - As informações são bem compartilhadas  

5.3 - O conhecimento é documentado de forma eficiente e disciplinada 

6.1 - A instituição se preocupa em medir os resultados alcançados 

6.2 - Os resultados da instituição são amplamente divulgados 

7.1 - O IFPE tem facilidade na gestão de projetos junto a sua comunidade 

7.2 - Outras instituições de ensino, tecnologia ou pesquisa são comumente 
parceiras do IFPE 

7.3 – No IFPE há aliados estratégicos que atuam na tomada de decisão. 

 

3ª Parte: Diagnóstico de Gestão do Conhecimento 

 

Por favor, indique com um X o seu grau de concordância ou 
discordância com cada uma das seguintes afirmações, usando uma escala 
de cinco pontos de Likert, onde 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo 
Totalmente. 

1 2 3 4 5 

1.1 – No IFPE, os grupos e os indivíduos documentam e compartilham 
informações sobre suas expertises rotineiramente. 

1.2 - Os meios eletrônicos e físicos onde armazenamos o nosso 
conhecimento são mantidos atualizados. 
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Por favor, indique com um X o seu grau de concordância ou 
discordância com cada uma das seguintes afirmações, usando uma escala 
de cinco pontos de Likert, onde 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo 
Totalmente. 

1 2 3 4 5 

1.3 - O treinamento de novos sistemas focalizam como essas tecnologias 
podem ser utilizadas para melhorar a qualidade e a eficiência da forma 
como as pessoas trabalham.  

1.4 - Há indivíduos responsáveis por identificar, coletar, classificar, 
resumir, e disseminar o conhecimento organizacional.  

1.5 - As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de 
aplicações e bases de dados. 

1.6 - A organização criou instrumentos eletrônicos e gráficos que dirigem 
as pessoas para os recursos disponíveis. 

1.7 - Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem e 
compartilharem informação. 

1.8 - Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 
centralmente e aquela que todos deveriam ser livres para documentar e 
compartilhar. 

2.1 - Os relacionamentos hierárquicos não interferem com a busca de 
informação que as pessoas necessitam. 

2.2 - O escritório de trabalho não é utilizado como um símbolo de status ou 
superioridade na nossa organização. 

2.3 - Todos podem descrever como suas decisões podem afetar o 
desempenho organizacional geral. 

2.4 - Todos falam se têm uma opinião ou uma ideia para oferecer. 

2.5 - Envolver nossa comunidade no processo de criar  e desenvolver  
serviços novos (aulas, visitas técnicas, feiras) é uma prática bem 
estabelecida na nossa organização. 

2.6 - Qualquer um que tenha uma boa ideia pode conseguir apoio para 
prosseguir nela. 

2.7 - As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés 
de rígida. 

2.8 - Temos o nível correto de protocolos de segurança para informação 
confidencial. 

3.1 - Antes que as pessoas tratem dos problemas, elas consideram o 
contexto geral no qual o problema ocorreu. 

3.2 - Geralmente, quando as pessoas terminam os projetos, elas tomam o 
tempo necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que poderia 
ter sido melhor. 

3.3 - Com frequência, o nosso processo de aprendizagem inclui obter o 
retorno da comunidade (alunos, comunidade local, professores). 

3.4 - Numa falha, nosso primeiro ato é não determinar a culpa. 

3.5 - As pessoas admitem quando falham. 

3.6 - Quando temos um grande sucesso, conversamos sobre os resultados. 
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Por favor, indique com um X o seu grau de concordância ou 
discordância com cada uma das seguintes afirmações, usando uma escala 
de cinco pontos de Likert, onde 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo 
Totalmente. 

1 2 3 4 5 

3.7 - A nossa organização apoia atividades de grupo que promovem a 
aprendizagem mútua. 

3.8 - No IFPE, as opiniões divergentes são oportunidades para aprender. 

4.1 - Reconhecemos a contribuição individual para a nossa instituição, 
vinculando-a ao nome do autor original. 

4.2 - As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o 
valor do indivíduo para a organização. 

4.3 - Os espaços eletrônico e físico onde armazenamos o nosso 
conhecimento têm uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas 
contribuições. 

4.4 - O comportamento de compartilhamento de conhecimento é 
incorporado ao sistema de avaliação de desempenho. 

4.5 - A nossa organização procura maneiras de remover as barreiras 
impostas ao compartilhamento de conhecimento. 

4.6 - Os processos para contribuir com o conhecimento para o IFPE  são 
normalmente integrados nas atividades de trabalho. 

4.7 – No IFPE, as pessoas podem contribuir com as outras que poderiam se 
beneficiar do seu conhecimento. 

4.8 - O compartilhamento de conhecimento é reconhecido publicamente. 

5.1 - Reconhecemos que o conhecimento é parte da base de recursos da 
qual o IFPE gera valor.  

5.2 - Frequentemente, os membros da equipe de gerência sênior (cargos de 
CD ou FG) conversam sobre a gestão do conhecimento, quando fazem 
relatos sobre a situação da organização. 

5.3 - Medimos o processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 

5.4 - Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados  
mensuráveis. 

5.5 - Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 
conhecimento aos resultados estratégicos. 

5.6 - Dispomos de uma carta esquemática que descreve como as diferentes 
formas de conhecimento da nossa organização interagem umas com as 
outras para criar valor. 

5.7 - A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração 
do desempenho organizacional geral. 

5.8 - As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a 
mensuração de desempenho. 

6.1 - Acreditamos que a gestão do conhecimento é um assunto de todos. 

6.2 - Os nossos sistemas de TI nos conectam com as fontes de informação 
de que necessitamos para fazer o nosso trabalho. 
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Por favor, indique com um X o seu grau de concordância ou 
discordância com cada uma das seguintes afirmações, usando uma escala 
de cinco pontos de Likert, onde 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo 
Totalmente. 

1 2 3 4 5 

6.3 - Os nossos sistemas de TI formam diferentes redes de pessoas. 

6.4 - Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 
estratégicas ou parcerias, para levar produtos inovadores para o mercado. 

6.5 - Vemos a tecnologia de informação como um instrumento para nos 
ajudar a fazer o nosso trabalho. 

6.6 – Nos empenhamos para manter as pessoas que possuem capacidades 
indispensáveis para a missão. 

6.7 - Temos uma política formal que assegura que compartilhemos a 
tecnologia e as ideias entre as unidades e além das fronteiras dos grupos. 

6.8 - As pessoas sabem quando não é apropriado compartilhar o 
conhecimento externamente. 

7.1 - A nossa decisão de adquirir conhecimento é baseada em quando 
podemos alavancá-lo. 

7.2 - Participamos de grupos de pesquisa sobre o nosso ramo de negócio 
para melhor decidir se necessitamos adquirir conhecimento novo. 

7.3 - Despojamos o conhecimento de uma maneira planejada, deliberada. 

7.4 - Regularmente, revemos as nossas práticas de promoção/gratificação 
de pessoal para nos certificarmos de que não estamos perdendo pessoas 
com conhecimento estrategicamente importante. 

7.5 - Terceirizamos habilidades e expertises que não sustentam as nossas 
competências essenciais. 

7.6 - Fazemos uso de relacionamentos informais com negócios 
relacionados a nossa área para atualizar nossa base do conhecimento. 

 

4ª Parte: Considerações Finais e Sugestões 

 
4.1 – Na situação atual, como vem sendo administrado o conhecimento na instituição? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.2 – Quais os desafios de Gestão do Conhecimento para o IFPE? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4.3 – A Gestão do Conhecimento no IFPE pode contribuir para uma formação profissional e 
tecnológica orientada para as exigências do mercado? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


