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RESUMO 

 Este estudo analisa a adaptação de uma instituição de educação profissional às 

mudanças ocorridas no ambiente externo; que caracteriza a sociedade do conhecimento. 

Procura-se, pois, identificar a existência de práticas relacionadas à gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional, de acordo com a percepção dos instrutores da organização. 

Também se investiga a existência de práticas de recursos humanos que promovam o 

conhecimento e aprendizagem na instituição. Utiliza-se o procedimento do estudo de caso, 

para a realização desta pesquisa. A coleta de dados foi realizada pelos métodos de pesquisa 

documental, entrevista e aplicação de questionários. Os questionários foram aplicados à uma 

amostragem envolvendo instrutores de quatro unidades operativas da instituição em foco. A 

análise dos dados sugere uma instituição com traços predominantemente tradicionais na sua 

forma de administrar; no entanto, indica uma organização proativa que enxerga 

adequadamente a dinâmica do ambiente em que se encontra inserida e, aponta, na ótica dos 

instrutores, a existência de práticas relacionadas à gestão do conhecimento e aprendizagem 

organizacional. 

Palavras-chave: gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, educação. 
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ABSTRACT 

This study analyses the adaptation of a professional educational institution to the 

changes occured at na external environment; that characterizes the society of the knowledge. 

It intends, therefore, to identify both the existence of the practices related to the knowledge 

management and ganizational learning; according to the perception of the organization´s 

instructors. It also investigates the existence of the human resource practices that provides 

both the knowledge and learning at the institutuin. To do this survey, it was used the 

procedure of case study, the search of the data was achieved by using the method of document 

research, interview, and questionnaire. The questionnaires were applied to a sample that 

involved instructors of four operational units from the institution studied. The analysis of data 

suggests an institution that has, predominantly, tradicional features in its management way; 

nevertheless, it indicates a proactive organization tha understands adequately the dynamics 

of environment in wich it is inserted. It also confirms, according to the instrutors´s point of 

view, the existence of practices related to both the knowledge management and organizational 

learnig. 

Key-words: Knowledge management, organizational learning, education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

 No cenário contemporâneo, mudanças como os avanços tecnológicos, a abertura da 

economia, o aumento da concorrência no meio corporativo e o crescimento das exigências dos 

clientes, vêm traçando profundas transformações, caracterizando uma nova realidade política, 

social e econômica. Em meio a essa turbulência o conhecimento tem se sobressaído e 

despontado como o elemento fundamental às organizações desejosas de manterem sua 

competitividade. 
Nesta nova economia, informação e conhecimento substituem o capital físico e 
financeiro, tornando-se uma das maiores vantagens competitivas nos negócios; e a 
inteligência criadora constitui-se na nova riqueza da nova sociedade. (Crawford, 
1994:15) 

 Nesse processo de transformação, a gestão do conhecimento que pode ser traduzida de 

forma simples como “tentativa de se fazer um uso prático do conhecimento, atingindo algum 

objetivo organizacional mediante a estruturação de pessoas, tecnologia e conteúdo do 

conhecimento” (Davenport e Prusak, 1998:173); tem se apresentado como opção para melhor 

adequação às mudanças. Em um ambiente no qual a mudança é uma constante; as 

organizações devem continuamente projetar sua competitividade desafiando práticas atuais, 

buscando o novo conhecimento e, principalmente, aplicando de forma producente o 

conhecimento, gerando, assim uma consciência inovadora.  

As incertezas e os riscos impulsionam as organizações a buscarem novas formas de 

utilizar o conhecimento; o que se reflete numa necessidade de maior aprendizagem 

organizacional que é explicado por Senge (2002) como a expansão da capacidade de uma 

organização criar seu futuro. A aprendizagem organizacional, portanto, possibilita a absorção 

positiva das mudanças ambientais. No processo de adaptação às mudanças a organização pode 

aprender e usufruir o seu aprendizado melhorando suas práticas, bem como desenvolvendo 

inovações no seu contexto organizacional. 

Com a valorização do conhecimento há o crescimento simultâneo das exigências de 

constante atualização dos trabalhadores e profissionais. Dentro desse contexto a educação é 

evidenciada; novos desafios são impostos a partir das demandas da nova realidade que se 

descortina. Em especial, as instituições de educação profissional percebem-se num esforço 

contínuo para adequação às mudanças do mundo atual. Conforme Moraes apud Unitrabalho 

(1999) a educação e a formação para o emprego tornaram-se uma das principais preocupações 

nos últimos anos, sendo refletidas formalmente nas prioridades políticas governamentais. 
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Drucker (1997) salienta que a educação deve prover às pessoas a empregabilidade e a 

consciência adequada para a vivência na sociedade do conhecimento. 

Diante das novas imposições originadas pelo contínuo processo de mudança, na qual a 

educação passa a exercer um papel determinante para o desenvolvimento de competências 

apresenta-se a seguinte pergunta de pesquisa: Existem práticas de gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional em uma instituição de educação profissional? 

1.2 Objetivos 

1. 2.1 Objetivo Geral 

Verificar e analisar a existência de práticas administrativas relacionadas à gestão do 

conhecimento e aprendizagem organizacional em uma instituição de educação profissional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

! Analisar o acompanhamento da Instituição de Aprendizagem Profissional às novas 

tendências e mudanças da sociedade do conhecimento; 

! Verificar a existência de práticas na administração de recursos humanos da instituição 

de educação profissional que promovam o conhecimento e a aprendizagem na 

organização; 

! Avaliar a atualização das práticas de recursos humanos em consonância com a 

sociedade do conhecimento; 

! Analisar, segundo a percepção dos instrutores, a existência de práticas relacionadas à 

gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional em uma instituição de 

educação profissional; 

1.3 Justificativa 

A transformação ocorrida no contexto social, político e econômico na realidade atual e 

a relevante importância que o conhecimento tem tomado nos últimos anos vêm configurando 

um novo paradigma, no qual a educação passa a exercer um dos pontos centrais. 

É desafiante o papel da educação na sociedade do conhecimento, que tem como 

grande preocupação o oferecimento do desenvolvimento de competências que extrapolem a 

mera tecnicidade e habilidade para a ocupação de um cargo específico. Nonaka e Takeuchi 

(1997) ressaltam também a importância do conhecimento tácito que cada pessoa possui, que é 

a bagagem de conhecimento subjetiva obtida pela vivência e história de vida e que é de difícil 

articulação em linguagem formal. É percebida de forma clara a crescente demanda pela 
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formalização do conhecimento e pela exigência mercadológica de maior profissionalização 

das pessoas. A reforma do ensino nos anos 1990 demonstra a necessidade de adequação 

sofrida pelo sistema educacional e pelas instituições educacionais.  A educação profissional 

tem destacada importância nos dispositivos legais, na busca por uma formação mais coerente 

para com a realidade atual.  

De acordo com Von Krogh apud Felix (2003) tanto o ambiente de ensino como a 

gestão do conhecimento têm como base o processo ensino-aprendizagem. E, ainda, a gestão 

do conhecimento pode auxiliar na maximização da área pedagógica de uma instituição 

educacional, pois sua base teórica fundamenta-se no princípio de que quanto maior a troca de 

conhecimentos, mais ele se amplia. Também no aspecto dos recursos humanos há uma 

reconhecida modificação, tanto no gerenciamento das pessoas como nas exigências referentes 

à uma maior qualificação. Uma gestão mais moderna e atualizada pode contribuir 

positivamente também para a valorização do conhecimento e para a aprendizagem 

organizacional. 

Um estudo que investigue na área da educação profissional o acompanhamento aos 

novos ditames sociais pode melhorar a compreensão referente às práticas relacionadas com a 

gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, bem como à gestão de pessoas, nesse 

contexto de grandes desafios ambientais e institucionais dessas organizações de ensino. Este 

trabalho pode contribuir para a ampliação desse entendimento visto o número reduzido de 

estudos que abordem o tema da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional 

relacionada à prática administrativa em uma instituição de educação profissional, 

particularmente no Estado de Pernambuco. 

1. 4  Estrutura da Dissertação 

  O presente trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos, dispostos da seguinte 

forma: 

O primeiro capítulo refere-se à parte introdutória da dissertação, assim, são 

apresentados, uma breve contextualização do tema a ser estudo, apresentam-se: a pergunta de 

pesquisa, os objetivos do trabalho proposto e a justifica da pesquisa.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, e está divida em 

cinco partes, a primeira refere-se à apresentação de características da economia baseada no 

conhecimento que vem se estruturando desde os anos 1990 e as novas exigências no campo 

educacional e na área de gestão de pessoas nas organizações; a segunda parte apresenta os 

conceitos e diferenças entre dados, informação e conhecimento, a terceira parte apresenta a 
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teoria da criação do conhecimento organizacional proposta por Nonaka e Takeuchi (1997), na 

quarta e quinta parte são apresentados abordagens referentes à gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional.  

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados em 

todas as etapas da pesquisa, como a revisão da literatura, os métodos de coleta de dados 

utilizados, os procedimentos para análise e interpretação dos resultados. 

No quarto capítulo apresentam-se os resultados da coleta de dados referentes à 

contextualização e caracterização da instituição estudada.  

O quinto capítulo diz respeito à apresentação da análise dos resultados dos 

questionários aplicados aos instrutores da instituição, nesta fase é realizada tanto a análise 

quantitativa como se estabelecem relações dos resultados obtidos com os conceitos teóricos 

expostos referentes à gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. 

As considerações finais encontram-se no sexto capítulo, assim são apresentadas as 

conclusões e as sugestões para futuras pesquisas. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Sociedade do Conhecimento 

Com as aceleradas mudanças ocorridas de forma global, as empresas encontram-se 

diante de cenários desafiantes para a manutenção da competitividade e para assegurarem sua 

parcela de mercado. Os mercados internos dinâmicos estimulam as empresas à busca contínua 

de competitividade; com a introdução de novos conhecimentos e tecnologias. As exigências 

tornam-se cada vez maiores, espera-se das organizações uma atitude proativa por mudanças 

organizacionais. 

 As empresas atuando nesse mercado instável, no qual os ciclos de vida dos produtos 

estão mais curtos e com a notável expansão da tecnologia da informação, devem dirigir seus 

esforços no sentido de reforçar sua competitividade.  

 A competitividade tem diferentes sentidos para as empresas e para a economia 
nacional. A competitividade de uma nação é o grau em que ela pode, sob condições 
de mercado livres e justas, produzir bens e serviços que atendam às exigências dos 
mercados internacionais e, ao mesmo tempo, aumentem a renda real de seus 
cidadãos. A competitividade na esfera nacional é baseada em desempenho superior 
de produtividade pela economia e na capacidade da economia de transferir a 
produção para atividades de alta produtividade que, por sua vez, podem gerar altos 
níveis de salários reais. (Cohen apud Castells, 1999:139). 

 De uma forma simples Castells (1999) explica que no caso das empresas, a 

competitividade deve ser entendida como a capacidade de conquistar fatias de mercado. O 

autor relata que aumentar a competitividade costuma gerar uma contracorrente darwiniana, ou 

seja, as empresas que atuam com estratégias melhores são recompensadas com a permanência 

no mercado, enquanto as mais lentas desaparecem gradualmente. A definição dos autores que 

se segue também converge para a mesma opinião do que vem a ser competitividade, assim: 

“A capacidade da empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe 

permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura uma posição sustentável no mercado”. 

(Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1997:3). 

A aplicação do conhecimento gera a inovação e produtividade, portanto deve ser 

estimulada como parte de estratégia para melhorar o desempenho. O gerenciamento do 

conhecimento e a aprendizagem organizacional são fundamentais para a que a empresa 

através delas obtenha e preserve a competitividade, a produtividade e inovação nas 

circunstâncias incertas de mercado e evolução tecnológica. (FERNANDES, 1998). 

Há uma transformação significativa na economia mundial que antes tinham como 

fontes geradoras de riqueza os recursos físicos e palpáveis, e era denominado “era industrial”; 
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na qual as organizações deveriam obrigatoriamente atrair o capital financeiro para gerenciar 

as fontes físicas. Na atualidade o conhecimento tem se apresentado como a grande fonte 

geradora de competitividade; sendo importante, pois, que as organizações aprendam a 

gerenciar o conhecimento. Segundo Stewart (1998) o conhecimento é hoje um recurso 

econômico proeminente, mais importante que a matéria-prima e, muitas vezes mais 

importante que o dinheiro; assim ele afirma que “a indústria está se desmaterializando”. 

Drucker (1997) afirma que atualmente o conhecimento é o único recurso com 

significado. Os tradicionais fatores de produção - terra (recursos naturais), mão-de-obra e 

capital - não desapareceram, mas tornaram-se secundários. Segundo o referido autor os 

trabalhadores do conhecimento serão os principais grupos sociais na sociedade do 

conhecimento, pois serão as pessoas que saberão alocar o conhecimento para o uso produtivo. 

Crawford (1994) salienta que é importante aos trabalhadores do conhecimento o 

comprometimento com o aprendizado contínuo e vitalício, pois esse é o único caminho para 

manterem suas habilidades e conhecimentos.  

 Nesse contexto de mudança, Crawford (1994) apresenta as características de 

transformação da economia industrial para a economia do conhecimento: automação do 

trabalho; crescimento na indústria de serviços, em especial na saúde, educação, produção de 

software e entretenimento; redução de tamanho das grandes empresas (manufatura/serviços) 

em razão ao maior estímulo do empreendedorismo; mudança na força de trabalho; 

transformações demográficas; substituição do centro geográfico da economia, antes centrada 

em matérias-primas e bens de capital para se concentrar em informações e conhecimento, 

particularmente pesquisa e educação.  

Conforme Crawford (1994) a velocidade das mudanças ocorridas na transformação 

para a economia do conhecimento é um dos aspectos mais dramáticos desta em relação às 

transformações anteriores ocorridas na economia mundial, o autor apresenta alguns pontos-

chave que diferenciam tal transformação: 

! O conhecimento científico básico e a pesquisa tornaram-se a força propulsora da 

economia; 

! Papel fundamental da educação; 

! Aumento da participação feminina na força de trabalho; 

! Desenvolvimento de novas formas de administração com ênfase na tecnologia 

intensiva e na gestão de pessoas.  
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Castells apresenta sua visão com relação à nova economia vigente: 

Um nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. 
Chamo-a de informacional, global e em rede para identificar suas características 
fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. (Castells,1999:119) 

O referido autor explica a sua colocação: 

! Informacional - a capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a 

informação baseada no conhecimento é, segundo Castells determinante para a 

produtividade e competitividade das organizações, empresas ou instituições.  

! Global - as atividades produtivas principais e seus componentes estão organizados em 

escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre os agentes 

econômicos.  

! Rede - porque nas novas condições gera-se a produtividade e a concorrência acontece 

em uma rede global de interação entre as redes empresariais  

2.1.1  As Exigências para a Educação na Nova Economia 

 “Em uma economia do conhecimento, o principal investimento de uma sociedade tem 

que ser melhorar as habilidades e talento de sua população” (Crawford, 1994:34).  

A educação está, intimamente, associada à cultura da comunidade a que serve e, em 
decorrência, o conceito de educação difere de uma comunidade para outra. O que 
educação tem como constante, que se pese à caracterização emprestada por essas 
peculiaridades culturais, é o “ensino” e o “aprendizado”. Assim, educar significa, 
etimologicamente, revelar ou extrair de uma pessoa algo potencial e latente; 
significa exercitar, disciplinar ou formar habilidades, como, por exemplo, 
aperfeiçoar o gosto de uma pessoa. A ação ou processo de atingir um ou mais 
desses objetivos é, em primeira aproximação, o que se pode entender por educação. 
(Schultz, 1967: 18) 

 Os países desenvolvidos e todos aqueles que obtiveram experiências positivas da 

“industrialização tardia” reconhecem plenamente o caráter central da educação e da produção 

do conhecimento para o processo de desenvolvimento. Essas nações concordam que tanto a 

educação como a produção de conhecimento, mencionadas, contribuem para a difusão de 

valores, para a dimensão ética, para os comportamentos próprios da moderna cidadania e, 

também para a geração de habilidades indispensáveis para a competitividade internacional. A 

reforma do sistema de produção e difusão do conhecimento constitui, pois, instrumento 

fundamental para enfrentar tanto os desafios internos - ligados à consolidação da cidadania - 

como os externos - relativos à competitividade. (CEPAL e UNESCO, 1995). 

 Moraes apud Unitrabalho (1999) destaca que após os anos 1980, período marcado por 

crises econômicas, globalização dos mercados e por uma nova correlação de forças políticas 

na esfera internacional, a educação volta à cena ocupando a centralidade no discurso 
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dominante e nas políticas governamentais. Continua a autora, que a educação relacionada a 

um conjunto de preocupações, de ordem econômica, é convertida em resposta estratégica às 

necessidades impostas pelas aceleradas mudanças.  

A educação vem sofrendo grandes alterações, as exigências são cada vez maiores, bem 

como a responsabilidade pela formação de pessoas capacitadas a lidar com as novas 

características econômicas e mercadológicas da atual sociedade. A educação vem passando 

por um desequilíbrio estrutural, havendo a imposição de enormes desafios para a sociedade, 

como também para a educação escolar. (PIETROVSKI, 2002) 

 O papel da educação na sociedade contemporânea vem sendo redefinido: 

O que será ensinado e aprendido; como isso será ensinado e aprendido; quem se 
utilizará do ensino; e a posição da escola na sociedade - tudo isso irá mudar 
grandemente nas próximas décadas. Na verdade, nenhuma outra instituição 
enfrenta desafios tão radicais quanto aqueles que irão transformar a escola. 
(Drucker, 1997:63) 

 Na sociedade industrial a preocupação central em termos educacionais era com a 

alfabetização e o provimento de treinamento técnico, sendo estruturada em períodos limitados 

e específicos de tempo. Entretanto, na sociedade do conhecimento, a educação torna-se 

universal e há um crescimento nos níveis de educação para novas áreas de conhecimento, 

exige-se, assim, contínua atualização. (CRAWFORD, 1994) 

 Os desafios comuns aos países latino-americanos em relação à capacitação 

profissional, de acordo com a Cepal são: melhorar a preparação das pessoas para as novas 

exigências do mercado de trabalho e para uma aprendizagem contínua; reorganizar os 

processos de formação profissional para uma melhor adequação às novas demandas sociais, 

servindo às pessoas das diferentes origens; preparar os indivíduos não só para a vida 

profissional, mas também para o um bom desempenho em outras áreas da vida social. 

(UNITRABALHO, 1999)  

 Em sua obra Sociedade Pós-Capitalista, Drucker (1997) apresenta as especificações 

para o sistema educacional ideal requerido pela sociedade do conhecimento: 

! A escola deve prover uma educação universal de ordem superior; 

! É necessário imbuir os estudantes de todos os níveis e todas as idades de motivação 

para aprender e da disciplina do aprendizado permanente; 

! Deve ser um sistema aberto, acessível tanto a pessoas altamente educadas como 

pessoas que, por qualquer razão, não tiveram acesso a uma educação avançada 

anteriormente; 
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! É necessário comunicar conhecimento como substância e também como processo; 

! O ensino não pode ser monopólio das escolas. A educação precisa permear toda a 

sociedade. As organizações de todos os tipos - empresas, agências governamentais, 

instituições sem fins lucrativos - também precisam se transformar em instituições de 

aprendizado e ensino. As escolas devem, cada vez mais, trabalhar em parceria com os 

empregadores e suas organizações. 

A educação universal de alto nível, de acordo com Drucker (1997) refere-se ao 

provimento de recursos para que os estudantes possam realizar, contribuir e ser empregáveis. 

O autor considera importante a manutenção dos conceitos tradicionais de educação; 

entretanto, considera que há a grande necessidade de ensinar as pessoas a obterem a própria 

empregabilidade. Assim, é importante o conhecimento em novas tecnologias e línguas 

estrangeiras. Continua o autor que a educação universal deve ter um compromisso claro com a 

prioridade do ensino escolar, que requer uma subordinação de tudo que for necessário para a 

aquisição de aptidões básicas que proporcionem às pessoas autoconfiança e competência para 

a obtenção de êxito na sociedade do conhecimento. Portanto, pretende-se que a educação 

possibilite a promoção do ser humano em sua totalidade, nesse aspecto, promover o homem 

do ponto de vista da educação significa: 

Tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação 
para intervir nela transformando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da 
comunicação e colaboração entre os homens. (Saviani, 2000:38). 

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 

XXI coordenado por Jacque Delors apud Pietrovski (2002) enfatiza a necessidade da 

educação continuada, entendida como a principal conseqüência da sociedade do 

conhecimento. O relatório apresenta a proposta de aprendizagem ao longo da vida que tem 

como pilares de sustentação aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e 

aprender a ser. Superando, desta forma, a noção de terminalidade atribuída aos estudos de um 

modo geral.  

“Quanto maior a escolaridade da pessoa, mais precisará de estudo adicional”.(Drucker, 

1997:159). O autor deixa claro que as pessoas, em qualquer estágio de suas vidas, devem 

poder continuar sua educação formal e se qualificarem para o trabalho do conhecimento.  

2.1.2 As Novas Tendências na Gestão de Pessoas 

As pessoas e seus conhecimentos são as peças fundamentais e necessárias ao 

crescimento das organizações. As empresas são, de certa forma, dependentes do 

conhecimento que as pessoas possuem, pois conforme Nonaka e Takeuchi (1997), a geração 
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do conhecimento organizacional tem sua origem nas pessoas, através delas e de sua interação 

o novo conhecimento é gerado, logicamente, as práticas que viabilizem o reconhecimento e 

valorização do talento humano na organização são imprescindíveis às empresas competitivas. 

 As práticas de recursos humanos são processos organizacionais que podem ampliar as 

competências individuais e as capacidades organizacionais. Quando as práticas estão 

ajustadas às necessidades de clientes externos e internos, as empresas têm mais chances de 

tornarem-se bem sucedidas. Os recursos humanos devem ser dirigidos para o futuro, devendo 

enfocar o gerenciamento global, nas capacidades organizacionais, na mudança de cultura e no 

capital intelectual. (ULRICH, 1998).  

Houve, segundo Fleury e Fleury apud Antonello (2001), na década de 1990, um 

alinhamento definitivo das políticas de gestão de recursos humanos às estratégias 

empresariais. Esse fato é devido aos desafios impostos pela nova realidade de progressiva 

competitividade e globalização dos negócios; sendo necessário a incorporação do conceito de 

competência à prática organizacional como base do modelo de gerenciamento de pessoas.  

 Conforme Chiavenato (1999) pode-se considerar três eras pelas quais a evolução da 

administração de recursos humanos no século XX, percorreu: a industrialização clássica, a era 

da industrialização neoclássica e a era do conhecimento. Cada uma dessas sociedades 

proporcionou uma abordagem diferente à forma como lidar com as pessoas. Resume-se na 

tabela 2.1 as características principais de cada abordagem. 

Tabela 2.1: As Mudanças e Transformações na Área de RH.Adaptado de Chiavenato, 1999:35. 
Industrialização clássica 

(1900 a 1950) 

Industrialização neoclássica 

(1950 a 1990) 

Conhecimento 

(Após 1990) 

! Início da industrialização e 
formação do proletariado 

!!!! Transformação de oficinas 
em fábricas 

!!!! Estabilidade, rotina, 
manutenção e permanência. 

!!!! Estruturas tradicionais e 
departamentalização 
funcional e divisional 

!!!! Modelo mecanicista, 
burocrático. 

!!!! Expansão da 
industrialização e do 
mercado de candidatos 

!!!! Ambiente mais 
dinâmico, instável e de 
mudança. 

!!!! Modelo menos 
mecanicista 

!!!! Necessidade de 
adaptação 

!!!! Maior presença do 
mercado de serviços 

!!!! Unidades de negócios em 
substituição às grandes 
organizações 

!!!! Estruturas Orgânicas 

!!!! Modelos orgânicos, ágeis, 
flexíveis e mutáveis. 

!!!! Necessidades de 
mudanças 

Pessoas como Mão-de-obra Pessoas como 

Recursos Humanos 

Pessoas como Parceiras 
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Nesse processo evolutivo, há a caracterização de três etapas distintas da gestão de 

pessoas, com óticas diferentes em diversos aspectos, como pode se ver na tabela 2.2.  

Tabela 2.2: As Etapas da Gestão de Pessoas. Adaptado de Chiavenato, 1999:35. 
Características Relações Industriais Administração de Recursos 

Humanos 
Gestão de Pessoas 

Formato do 
trabalho 

Centralização total das 
operações no órgão de RH 

Responsabilidade de linha e 
função de staff 

Descentralização rumo 
aos gerentes e suas 
equipes 

Nível de 
atuação 

Burocratizada e 
operacional. 

Departamentalizada e tática Focalização global e 
estratégia de negócios 

 

Comando de 
ação 

Decisões originadas da 
cúpula organizacional.  

Ações centralizadas no 
órgão de RH 

Decisões originadas da cúpula da 
área. 

Ações centralizadas no órgão de 
RH 

Decisões e ações do 
gerente e de sua equipe 
de trabalho 

 

Tipo de 
atividade 

Execução de serviços 
especializados. 

Centralização e isolamento 
da área 

Consultoria interna e prestação 
de serviços especializados. 

Consultoria interna. 

Descentralização e 
compartilhamento. 

 

Principais 
atividades 

Admissão, demissão, 
controle de freqüência, 
legislação do trabalho, 
disciplina, relações 
sindicais, ordem 

Recrutamento, seleção, 
treinamento, administração de 
salários, benefícios, higiene e 
segurança, relações sindicais 

Escolher, treinar, 
liderar, motivar, avaliar 
e recompensar. 

 

Missão da área 

Vigilância, coerção, coação, 
punições.  

Atrair e manter os funcionários Contribuir para o 
alcance dos objetivos 
estratégicos. 

 

 Na sociedade do conhecimento os recursos humanos são considerados como as 

vantagens competitivas das organizações, é importante, pois, que a organização maximize o 

potencial de seus trabalhadores. Uma administração cada vez mais participativa é o que vem 

se consolidando nesse ambiente, na qual a estrutura do trabalho é orientada para os recursos 

humanos e as pessoas aprendem umas com as outras. (CRAWFORD, 1994) 

Na nova economia surgem as equipes de gestão com pessoas, em lugar dos antigos 

departamentos de recursos humanos e de gestão de pessoas. Essas equipes proporcionam 

consultoria interna de recursos humanos para que se possam assumir as atividades 

estratégicas; logo, as pessoas passam de agentes passivos para agentes ativos envolvidos na 

administração dos recursos organizacionais. As pessoas, nesse contexto, começam a ser vistas 

como parceiras da organização. Há uma considerável transformação na administração de 

recursos humanos, impulsionada pelas novas tendências econômicas e sociais. A tabela 2.3 
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seguinte apresenta as alterações das características da administração de recursos humanos no 

cenário contemporâneo. 

 

 

Tabela 2.3:Características da Gestão de Pessoas:Antes e Depois. Fonte: Chiavenato, 1999:41.  
 Antes Agora 

 

Cúpula da ARH 

Orientada operacionalmente 

Ênfase nas regras e procedimentos 

Orientada estrategicamente 

Ênfase na missão e na visão 

Função da Diretoria Define a missão, visão e objetivos 
para os gerentes. 

Define os valores que balizam a conduta dos 
gerentes e das pessoas 

Função da Média 
Gerência 

Acompanhamento e controle dos 
gerentes de nível médio 

Aconselhamento e apoio aos gerentes de nível 
médio. 

Função da Gerência 
Inferior 

Funcionário como mero seguidor de 
normas internas 

Proprietário do processo. Líder das pessoas 

Sistemas de 
Remuneração 

Salário fixo baseado no nível do cargo 
ocupado 

Incentivos baseados nas metas e resultados 
alcançados. Remuneração variável e flexível 

Função Principal Prestar serviços especializados a 
todos os órgãos da empresa 

Assessorar os gerentes para agregar valor à 
empresa e aos funcionários 

Foco Principal Foco nos produtos e serviços 
oferecidos pela área de RH. Objetivos 
departamentais e táticos. Prestação 
de serviços internos 

Foco nos clientes e usuários. Objetivos 
organizacionais e estratégicos. Consultoria e 
assessoramento. 

 

As organizações vêm buscando formas de utilizar o conceito de aprendizagem 

organizacional em seu processo e estratégias de desenvolvimento de recursos humanos. Na 

perspectiva do processo de aprendizagem organizacional sugere-se que a administração de 

recursos humanos proporcione um clima para a aprendizagem coletiva, facilitando o 

pensamento crítico e a integração das demandas internas e externas. Dentro desse contexto os 

funcionários utilizam seus recursos e habilidades a fim de facilitar a aprendizagem contínua. 

A administração de recursos humanos deve, nesta abordagem, prover a capacidade e coragem 

para desafiar soluções passadas e suposições atuais, buscando guiar-se para o novo através de 

soluções inovadoras. (ANTONELLO, 2001) 

 Entende-se, pois, que as organizações precisam ser producentes tanto na aprendizagem 

individual como na aprendizagem organizacional, para dar continuidade ao seu crescimento 

sob condições de constantes e bruscas mudanças. 

 Conforme Chiavenato (1999) a administração de recursos humanos no mundo 

contemporâneo deixou de ser a área voltada para trás, para a tradição e está se constituindo 

em uma área aprumada para o futuro, para o destino da empresa. Assim resulta uma nova 
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orientação da área de recursos humanos, nos seus aspectos organizacionais e culturais, como 

se pode observar na tabela 2.4: 

 

 

Tabela 2.4: A Nova Orientação da Gestão de Pessoas. Fonte: Chiavenato, 1999:42.  
Aspectos Organizacionais Aspectos Culturais 

Redes internas de equipes e grupos 
Células de produção 
Unidades estratégicas de negócios 
Simplicidade e agilidade 
Flexibilidade 
Competitividade  
Excelência 
Adequação ao negócio e à missão 
Aprendizagem organizacional 

Participação e envolvimento 
Comprometimento pessoal 
Orientação para o cliente ou usuário 
Focalização em metas e resultados 
Melhoria contínua 
Comportamento ágil e proativo 
Visão global e ação local 
Proximidade/intimidade com o cliente 
Mudança cultural e comportamental 

 

 Orlickas (1999) diz que a organização enfrenta um grande paradoxo: quanto maior a 

incerteza, maior a necessidade de se estar preparado para garantir a perenidade no mercado; o 

que exige o provimento de competências e capacitação dos profissionais para enfrentar os 

desafios que estão por vir. Tornar o conhecimento útil produtivo tornou-se a maior 

responsabilidade gerencial. Assim, as pessoas, seus conhecimentos e habilidades mentais 

passam a ser a principal base da nova organização.  

 De acordo com Drucker (1997) o conhecimento é um recurso de alta qualidade e 

marcado pela escassez. Portanto, é de suma importância à produtividade do conhecimento a 

correta colocação do trabalhador, ou seja, as oportunidades devem ser preenchidas por 

pessoas capazes de compreendê-las e transformá-las em resultados. Para um gerenciamento 

correto do conhecimento é importante que a designação das pessoas seja feita a partir dos 

aspectos positivos de cada um, isto é, pela competência de cada indivíduo.  

Sveiby (1998) explica que a competência de um indivíduo consiste em cinco 

elementos mutuamente dependentes: conhecimento explícito - adquirido geralmente pela 

educação formal; habilidade - envolve a proficiência prática (física e mental) e é adquirida 

através do treinamento e da prática; experiência - adquirida através de sua história de vida; 

julgamentos de valor - filtros conscientes e inconscientes para o processo de saber de cada 

indivíduo; rede social - relações da pessoa com outras pessoas. 

 A administração de recursos humanos pode contribuir para a eficácia organizacional 

pelos seguintes meios, de acordo com Chiavenato (1999): 
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1    - Auxiliar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; 

2    - Proporcionar competitividade à organização empregando adequadamente as 

habilidades e capacidades das pessoas; 

3    - Proporcionar treinamento e motivação; 

4    - Aumentar a auto-realização e a satisfação no trabalho; 

5    - Desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho; 

6    - Administrar a mudança; 

7    - Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. 

2.2 Dados, Informação e Conhecimento. 

 A distinção entre os conceitos de dados, informação e conhecimento muitas vezes é 

tratado de forma confusa, alguns autores concordam que não é tarefa fácil distingui-los na 

prática. Observa-se que existe uma escala hierárquica entre dados, informação e 

conhecimento, pois os dados podem ser considerados matéria-prima para a produção da 

informação, ao passo que a informação é a matéria-prima para a geração do conhecimento. 

Tabela 2.5:Dados, Informação e Conhecimento. Fonte: Davenport,2000:18. 
Dados Informação Conhecimento 

Observações sobre o estado do 
mundo 

Dados dotados de relevância e 
propósito 

Informação valiosa da mente 
humana. 

Inclui reflexão, síntese e contexto. 

Facilmente estruturado. 

Facilmente obtido por máquinas. 

Freqüentemente quantificado. 

Facilmente transferível. 

Requer unidade de análise. 

Exige consenso em relação ao 
significado. 

Exige necessariamente a mediação 
humana. 

De difícil estruturação. 

De difícil captura em máquinas. 

Freqüentemente tácito. 

De difícil transferência. 

 

Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a eventos. Em 

organizações, os dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de 

transações. (Davenport e Prusak, 1998). Segundo Davenport (2000) os dados podem ser 

considerados como observações sobre o estado do mundo, tais observações podem ser feitas 

por pessoas ou tecnologia apropriada e são de fácil captura, comunicação e armazenamento. 

Os autores Davenport e Prusak (1998) esclarecem que dados em excesso podem dificultar a 

identificação e a extração de significado que realmente importam. É fundamental também 

compreender que dados não possuem significados inerentes; os dados descrevem parte de um 
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evento, não fornecem julgamento nem interpretação. Entretanto, são importantes por que é 

por meio dos dados que as empresas criam a informação. 

Em relação à informação Drucker apud Davenport e Prusak (1998:02) define: 

“informações são dados dotados de relevância e propósito”. A informação está organizada 

com alguma finalidade. Logo, os dados são transformados em informação quando, de alguma 

maneira, acrescenta-se valor ou significado.  

 Machlup apud Triska (2001) salienta que a informação pode ser adquirida por relatos, 

enquanto o conhecimento só pode ser adquirido ao pensar. Neste sentido Crawford (1994) diz 

que a informação pode ser entendida como a matéria-prima do conhecimento. O autor ressalta 

que a informação pode ser encontrada numa série de objetos inanimados, enquanto o 

conhecimento é encontrado exclusivamente nos seres humanos. Através do conhecimento 

aplica-se a informação em um determinado trabalho ou a um resultado específico. Nesta 

mesma linha de pensamento Nonaka e Takeuchi (1997) consideram o conhecimento como um 

processo humano dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à ‘verdade’.  “A 

informação é um meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento. Afeta o 

conhecimento acrescentando-lhe algo ou reestruturando” (Machlup apud Nonaka e Takeuchi, 

1997:63).  

 O conhecimento é definido como: 

uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e 
insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e 
incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem na mente dos 
conhecedores. (Davenport e Prusak, 1998:06) 

 Os autores explicam que o conhecimento por ser intuitivo é difícil de ser expresso em 

palavras ou de ser plenamente entendido em termos lógicos. Segundo eles “o conhecimento 

existe dentro das pessoas, faz parte da complexidade e imprevisibilidade humanas” 

(Davenport e Prusak, 1998: 06). Conforme afirmação de Miskie (apud Triska, 2001: 07) “o 

conhecimento é uma habilidade pessoal quando adquirido e um recurso corporativo quando 

compartilhado”. 

2.3 Criação do Conhecimento Organizacional 

 Em contraponto aos conceitos ocidentais de que o conhecimento é processado através 

de informações que vêm do ambiente externo, os autores japoneses Nonaka e Takeuchi 

desenvolveram uma epistemologia própria na qual argumentam que os conhecimentos 

organizacionais são criados de dentro para fora. 



Capítulo 2.                                                                                                Fundamentos Teóricos 

 27

Os idealizadores da Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional definem a 

criação do conhecimento organizacional como “a capacidade de uma empresa criar novo 

conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e 

sistemas” (Nonaka eTakeuchi, 1997: 01). 

2.3.1 As Dimensões Epistemológica e Ontológica 

Nesta teoria há uma estrutura conceitual básica que contém duas dimensões: a 

epistemológica e a ontológica. Na dimensão ontológica há a preocupação com os níveis de 

entidades criadoras do conhecimento (individual, grupal, organizacional e inter-

organizacional) e explica-se que o conhecimento é criado pelos indivíduos, portanto, a 

organização necessita do conhecimento individual no processo de criação do conhecimento 

organizacional. A dimensão epistemológica refere-se à distinção entre o conhecimento tácito 

e o conhecimento explícito e é considerada pelos autores como a ‘pedra fundamental’ da 

teoria por eles criada. Nonaka e Takeuchi basearam-se na distinção estabelecida por Michael 

Polanyi (1966) entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito.  Desta forma o 

conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e difícil de ser formulado e 

comunicado; enquanto, o conhecimento explícito diz respeito ao conhecimento transmissível 

em linguagem formal e  sistemática.  Portanto, o conhecimento individual expresso pela 

linguagem codificada representa apenas uma parcela da  totalidade do conhecimento; pois o 

conhecimento tácito, adquirido pelas experiências vividas é de difícil  articulação. 

Tabela 2.6:Dois Tipos de Conhecimentos. Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997:67. 
Conhecimento tácito (subjetivo) Conhecimento explícito (objetivo) 

Conhecimento da experiência 

Conhecimento simultâneo 

Conhecimento análogo 

Conhecimento da racionalidade 

Conhecimento seqüencial 

Conhecimento digital 

 

2.3.2 Conversão do Conhecimento 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento tácito e o explícito não são 

entidades totalmente separadas, mas complementares. Os dois tipos de conhecimento 

interagem mutuamente realizando trocas nas atividades criativas dos homens. Portanto, 

existe o pressuposto crítico de que o conhecimento humano é criado e expandido através 

da interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Esta interação 
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é denominada pelos autores de “conversão do conhecimento” e postulam quatro modos de 

conversão de conhecimento: 

1. Socialização - conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito; 

2. Externalização - conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito; 

3. Combinação - conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito; 

4. Internalização - conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito 

 
Figura 2.1:Modos de Conversão do Conhecimento. Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997:69. 

! Socialização: é o processo de compartilhamento de experiências é, portanto, o ponto 

de partida para a criação do conhecimento tácito. É neste modo de conversão do 

conhecimento que uma pessoa adquire o conhecimento tácito por meio da vivência de 

experiências divididas com outras pessoas, sem haver a necessidade do uso de algum 

tipo de linguagem codificada, ou seja, as pessoas aprendem através da observação, 

imitação e da prática em si. 

! Externalização: é o processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos. “É um processo de criação do conhecimento perfeito, na medida em que o 

conhecimento tácito se torna explícito, expresso na forma de metáforas, analogias, 

conceitos, hipóteses ou modelos” (Nonaka e Takeuchi, 1997:71). Como o 

conhecimento tácito é difícil de ser articulado em palavras, as metáforas e analogias 

auxiliam a preencher as lacunas e as discrepâncias existentes no processo de 

externalização, pois como coloca Polanyi (apud Nonaka e Takeuchi, 1997: 65) 

“Podemos saber mais do que podemos dizer”.  Nonaka e Takeuchi (1997) destacam a 

distinção entre metáfora e analogia. Assim, a associação de duas coisas pela metáfora 

Conhecimento tácito        EM     Conhecimento explícito 

 

Socialização Externalização 

Internalização Combinação 
 

Conhecimento 
tácito 

DO 

Conhecimento 
explícito 
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é motivada em grande parte pela intuição e por imagens holísticas e não tem como 

objetivo encontrar diferenças entre elas. Entretanto, a associação pela analogia é 

realizada pelo pensamento racional e concentra-se nas semelhanças estruturais/ 

funcionais entre as duas coisas.  

! Combinação: é o processo de sistematização de conceitos em um sistema de 

conhecimentos. Combinam-se diferentes conjuntos de conhecimentos explícitos para a 

criação de um novo conhecimento. Os indivíduos compartilham os conhecimentos 

explícitos existentes na organização, para criar o novo conhecimento e sistematizá-lo. 

! Internalização: é o processo de incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito. É o que os autores desta teoria denominam de “aprender 

fazendo”. As pessoas internalizam o novo conhecimento como know-how técnico ou 

modelos mentais, sendo de grande importância para o processo criativo da empresa.  

Kolb (1997) argumenta que o processo de internalização do conhecimento é 

individual, cada pessoa tem seu próprio estilo de aprendizagem, ou seja,  de 

internalização.   

2.4 Gestão do Conhecimento 

 Na visão de Terra apud Korobinski (2001) gestão do conhecimento é um esforço com 

a finalidade de tornar o conhecimento disponível para aqueles que dele necessitem, no 

momento, no local e na forma necessária, objetivando o aumento do desempenho humano e 

organizacional.  

 Conforme Barclay e Murray apud Barros e Gomes (1999) o mais importante é o 

conhecimento adquirido e como isso pode ser utilizado, tanto o explícito como o tácito, para 

se alcançar resultados positivos às necessidades da empresa. Assim, Wah (2000) afirma que a 

vantagem competitiva adquirida por uma empresa não está relacionada com a quantidade de 

conhecimento acumulado, mas com a sua qualidade de utilização. Nas palavras de Sveiby 

(1998) o conhecimento cresce quando é compartilhado, diferentemente dos ativos 

convencionais.  

 De acordo com Barclay e Murray apud Barroso e Gomes (1999) a gestão do 

conhecimento pode ser considerada como uma atividade de negócios com dois aspectos 

básicos: 
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1.  Tratar o componente de conhecimento das atividades de negócios explicitamente 

como um fator de negócios refletido na estratégia, política e prática, em todos os 

níveis da empresa; 

2.  Estabelecer uma ligação direta entre as bases intelectuais da empresa - explícitas e 

tácitas - e os resultados alcançados.  

Entende-se, assim, que uma das atividades essenciais da organização é a adequada 

administração do conhecimento, sendo determinante para o sucesso, a eficiência no processo 

de transformação do conhecimento existente no plano das idéias para a aplicação no plano das 

ações. Logo, cabe à empresa organizar o conhecimento existente de forma que o torne 

aplicável e possa gerar novo conhecimento. (Oliveira Júnior, 1999). 

2.4.1 Projetos de Gestão do Conhecimento 

As empresas vêm gerenciando o conhecimento no intuito de melhorar seu desempenho e 

atender adequadamente as necessidades impostas pelo mercado. Há, portanto, uma variedade 

de estilos no que se refere à gestão do conhecimento praticados no meio organizacional. 

Davenport e Prusak (1998) desenvolveram uma pesquisa com a finalidade de apresentar uma 

tipologia dos projetos de gestão do conhecimento utilizados. Assim, os autores apresentam os 

três tipos de objetivos comuns em diferentes projetos pesquisados: 

1. Repositórios do conhecimento: trata-se o conhecimento como uma entidade independente 

das pessoas que o criam e o usam. Tem-se como objetivo típico transferir o conhecimento 

incorporado em documentos para um repositório, no qual possa ser facilmente 

armazenado e recuperado. Há três tipos de repositórios do conhecimento identificado: 

! Conhecimento externo - refere-se ao conhecimento que pode ser adquirido de 

fontes externas à organização; 

! Conhecimento interno - armazenamento de conhecimento e informação; é o 

conhecimento explícito que pode ser utilizado pelos membros da organização; 

! Conhecimento interno informal - diz respeito ao conhecimento tácito que não está 

estruturado ou documentado.  

2    - Acesso e transferência de conhecimento: baseado no provimento de acesso ao 

conhecimento ou na facilitação de sua transferência entre os indivíduos, focaliza as pessoas, 

ou seja, os possuidores do conhecimento e os usuários potenciais do conhecimento. Neste tipo 

de projeto procura-se encontrar a pessoa detentora do conhecimento que outra pessoa 

necessita, para facilitar a transferência do conhecimento de uma pessoa para outra; 
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3    - Ambiente do conhecimento: neste tipo de projeto procura-se estabelecer um ambiente 

propício à gestão do conhecimento. Logo, há uma preocupação na promoção de uma cultura 

organizacional que reconheça o valor do conhecimento como capital. Pretende-se, assim, 

estimular a criação, o compartilhamento e o uso do conhecimento. 

Os autores destacam que projetos anteriormente citados são conceitualmente puros ou 

ideais. Na realidade organizacional acontece uma combinação dos diferentes tipos que é 

denominado de “projeto com características múltiplas”. Ainda conforme Davenport e Prusak 

(1998) é provável que os projetos de gestão do conhecimento que trabalha em múltiplas 

frentes sejam mais eficazes que aqueles que empregam um único tipo de iniciativa.  

2.4.2 Transferência do Conhecimento 

 Considera-se estrategicamente necessário conhecer a taxionomia do conhecimento 

para que se possa fazer o uso eficaz do conhecimento. Winter apud Oliveira Júnior (1999) 

apresenta na figura 2.2 a taxionomia do conhecimento organizacional. Logo, visualiza-se que 

a posição mais próxima à esquerda indica que o conhecimento pode ser difícil de ser 

transferido, por outro lado, uma posição mais próxima à direita indica que o conhecimento é 

mais fácil de transferir.  

Tácito                                 -------------------                   Articulável 
Não-ensinável---------------ensinável 
                                   Não-articulado--------------------------articulado 
                Não observável em uso---------------Observável em uso 
                                     Complexo---------------Simples 
        Um elemento de um sistema---------------Independente 

Figura 2.2: Taxionomia do Conhecimento. Fonte: Winter apud Oliveira Júnior, 1999: 65. 

Observando a figura 2.2 tem-se: 

! O continuum Tácito/Articulável que tem classifica-se nas subdimensões: 

- Ensinável/Não Ensinável - explica-se que o conhecimento tácito pode ser 

ensinável mesmo que não seja articulável; 

- Conhecimento articulável não articulado/conhecimento articulável articulado - 

é de suma importância o cuidado no momento de articular o que é articulável, pois 

uma falha na articulação pode levar à dificuldades ligadas à transferibilidade do 

conhecimento; 
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! O continuum Não observável em uso/observável em uso: refere-se à extensão da 

exposição do conhecimento subjacente. A idéia central é a de que o uso pode 

proporcionar oportunidades de observação do conhecimento subjacente; 

! Continuum Complexidade/simplicidade: refere-se à quantidade de informação 

requerida para caracterizar um item do conhecimento em questão; 

! Continuum Dependência/ Independência: diz-se que há uma maior facilidade de 

transferência dos conhecimentos que estão disponíveis para serem utilizados 

isoladamente; pois existem aqueles que são independentes e outros elementos que 

constituem parte de um todo mais complexo.  

Havendo uma melhor compreensão da taxionomia do conhecimento 

consequentemente pode-se adotar estratégias mais adequadas para o gerenciamento do 

conhecimento. Conhecendo-se mais profundamente a natureza do conhecimento, a 

organização poderá adotar medidas que explorem melhor o potencial inerente a cada 

conhecimento, bem como adotar medidas preventivas para proteger-se quanto aos riscos 

envolvidos. (OLIVEIRA JÚNIOR, 1999) 

2.5 Aprendizagem Organizacional 

A mudança não é apenas inevitável, mas necessária para a sobrevivência; pois a 

intensidade da presente revolução tecnológica e administrativa não deixa alternativas aos 

gestores senão segui-la com a mesma rapidez. A mudança não é simples, pois os seres 

humanos têm uma forte tendência à estabilidade e às formas já estabelecidas de se adaptarem 

ao trabalho. Logo, a grande preocupação já não é tanto sobre a constatação de problemas, 

desejo ou rapidez da mudança, e sim sobre a possibilidade de o ser humano controlar o 

processo de mudança. Nos anos 70, as preocupações com a mudança organizacional 

começaram a ser delineadas. Peter Senge vê o aprendizado como a essência da mudança 

organizacional. Para o autor aprender não é simplesmente incorporar informações, mas a 

construção da capacidade de criar e de romper as maneiras rotineiras e habituais de pensar e 

agir. (MOTTA, 2001).  

Mudar é confrontar a organização com novas perspectivas, iniciativas e modelos 
mentais (paradigmas); usar o pensamento sistêmico e desenvolver o aprendizado 
colaborativo entre pessoas de capacidade equivalente. Quando uma organização age 
de maneira a aumentar continuamente sua capacidade de criar, torna-se uma 
organização aprendiz. (Senge apud Motta, 2001:137) 

 Há, no campo teórico, duas vertentes que sustentam os modelos de aprendizagem 

individual: o modelo behaviorista e o modelo cognitivista. O behaviorista é focado no 
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comportamento, que é considerado passível de ser observado e mensurado e cuja análise 

implica o estudo das relações entre eventos estimuladores, respostas e conseqüências. O 

modelo cognitivista procura explicar fenômenos mais complexos, como a aprendizagem de 

conceitos e a solução de problemas. As atuais abordagens desenvolvidas sobre a 

aprendizagem organizacional utilizam-se das duas vertentes. Desta forma envolvem a 

elaboração de mapas cognitivos, permitindo, pois, que a organização compreenda melhor os 

ambientes interno e externo e, a definição de novos comportamentos como comprovação da 

efetividade do aprendizado. (FLEURY e FLEURY, 1997). 

2.5.1 Aprendizagem Individual e Aprendizagem Organizacional 

 Os estudiosos sobre o tema discutem a diferenciação da aprendizagem em nível 

individual e em nível organizacional. Há a compreensão, para alguns autores, de que a 

aprendizagem organizacional é na verdade a aprendizagem individual que ocorre no contexto 

organizacional; entretanto, outras abordagens sugerem que a aprendizagem individual é pré-

requisito da aprendizagem organizacional. (STEIL, 2002). 

 Sintetiza-se a questão da seguinte forma: 
Indivíduos aprendem em organizações, mas esta aprendizagem pode ou não 
contribuir para a aprendizagem organizacional. A aprendizagem é organizacional na 
medida em que: (1) é realizada para alcançar propósitos organizacionais; (2) é 
compartilhada ou distribuída entre os membros da organização; e (3) os resultados 
da aprendizagem são incorporados em sistemas, estrutura e cultura organizacional. 
(Snyder e Cumming apud Steil, 2002:61). 

 De acordo com Stata (1997) a aprendizagem organizacional difere da aprendizagem 

individual em vários aspectos. Em primeiro lugar porque a aprendizagem organizacional 

ocorre através de percepções, conhecimentos e modelos mentais compartilhados. Portanto, a 

velocidade de aprendizagem organizacional é dependente do aprendizado do elo mais lento da 

cadeia. É necessário que todos os principais tomadores de decisão compartilhem crenças e 

objetivos, para que haja um comprometimento com a mudança. Em segundo lugar, o 

aprendizado é construído com base em conhecimentos e experiências passadas, ou seja, com 

base na memória organizacional que depende de mecanismos institucionais; depende também 

da memória dos indivíduos. Assim sendo, Stata (1997) afirma que o grande desafio é 

descobrir métodos e ferramentas gerenciais que acelerem a aprendizagem organizacional. 

2.5.2 Caminhos para a Aprendizagem Organizacional 

Garvin apud Fleury e Fleury (1997) sugerem cinco caminhos pelos quais podem 

ocorrer a aprendizagem no contexto organizacional: 
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1    - Resolução sistemática de problemas - apoiado na solução de problemas através 

de diagnóstico baseado em métodos científicos, tomada de decisão racional e uso de 

ferramentas estatísticas; 

2    - Experimentação - envolve a procura sistemática e teste de novos conhecimentos 

através do uso de métodos científicos; 

3    - Experiências passadas - refere-se à revisão de erros e acertos passados para a 

obtenção de aprendizagem; 

4    - Circulação de conhecimento - é necessária a circulação rápida e eficiente do 

conhecimento pela organização para que seja compartilhada por todos;  

5    - Experiências realizadas por outros - a observação de outras organizações pode 

ser fonte importante de aprendizagem. 

Na visão de Peter Senge (1997) a aprendizagem organizacional pode ocorrer de forma 

adaptativa ou de forma generativa. O aprendizado adaptativo refere-se à reação e adaptação às 

mudanças ambientais; já o aprendizado generativo está relacionado com a criação. Na 

afirmação de Senge: 
A aprendizagem visando a sobrevivência ou o que conhecemos mais comumente 
como ”aprendizagem adaptativa” é importante - na verdade, é necessária. Mas, 
para uma organização que aprende, a “aprendizagem adaptativa” deve ser somada 
à “aprendizagem generativa”, a aprendizagem que amplia nossa capacidade de 
criar. (Senge, 2002:47). 

2.5.3 As Cinco Disciplinas 

Para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional Peter Senge (2002) apresenta 

cinco disciplinas fundamentais: domínio pessoal, modelos mentais, visões compartilhadas, 

aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. 

Para melhor compreensão da disciplina domínio pessoal é interessante que se entenda 

o conceito da tensão criativa desenvolvido por Senge (2002). A tensão criativa surge quando é 

definida a visão (situação em que se pretende chegar) e a correta visualização da realidade 

atual. O hiato existente entre a visão e a realidade atual constitui a tensão criativa. Conforme o 

autor existem duas formas de resolver a tensão criativa: elevando a realidade atual de forma a 

aproximá-la da visão, ou baixando a visão, aproximando-a da realidade atual. É essencial, 

portanto, para que as organizações trabalhem eficazmente, a capacidade de atuar de forma 

confiável para mover-se em direção à visão delineada.  

Senge (1997) afirma que a liderança pela tensão criativa é diferente da liderança pela 

resolução de problemas. Na resolução de problemas a mudança é impulsionada pela tentativa 
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de afastamento de um aspecto negativo e indesejável; já na tensão criativa a energia para a 

mudança provém da visão, ou seja, aquilo que a organização almeja atingir. A motivação na 

resolução de problemas, de acordo com o autor, é extrínseca; enquanto na tensão criativa, é 

intrínseca.  

Explica-se a seguir as cinco disciplinas propostas por Senge (2002): 

! Domínio pessoal: é a disciplina que se refere ao crescimento e aprendizado pessoais. 

O domínio pessoal incorpora dois movimentos subjacentes: primeiro - contínuo 

esclarecimento do que é importante para o indivíduo; segundo - aprender 

continuamente como ver a realidade atual com maior clareza. A essência desta 

disciplina é aprender a gerara e sustentar a tensão criativa. Assim, aprender significa 

expandir a capacidade de produzir os resultados almejados; refere-se à aprendizagem 

generativa por toda uma vida. 

! Modelos mentais: são pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou 

mesmo imagens que influenciam a forma como as pessoas vêem o mundo e a forma de 

agir.  
Na cognição o termo refere-se tanto aos ‘mapas’ tácitos semipermanentes do mundo 
que as pessoas retêm em sua memória de longa duração, quanto às percepções de 
curto prazo que as pessoas constroem como parte dos seus processos diários de 
raciocínio. De acordo com alguns teóricos da cognição, mudanças nos modelos 
mentais diários de curto prazo, acumulando-se com o tempo, gradativamente se 
refletem em mudanças nas crenças arraigadas de longa duração. (Senge, 1997:223). 

Visão compartilhada: é essencial para a organização que a aprende a habilidade de 

projetar uma visão, ou imagem de futuro, que seja compartilhada pelas pessoas. Tal 

visão deve promover o verdadeiro comprometimento na medida em que reflete 

também as visões pessoais de cada participante da organização e, não apenas a visão 

isolada de um líder. Segundo o autor, sem a existência de uma visão compartilhada há 

a possibilidade apenas de uma aprendizagem adaptativa. Senge (2002) afirma que o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada é parte do desenvolvimento das idéias 

que irão governar a organização.  

! Aprendizagem em equipe: é através da aprendizagem em equipe que as organizações 

vislumbram a possibilidade de aprendizagem. Conforme Senge (2002) as equipes são 

a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações. Werner Heisenberg apud 

Senge (2002) argumenta que as conversações (diálogos) são a fonte da aprendizagem 

em equipe, a cooperação a colaboração de diferentes pessoas levam à resultados de 

maior importância. Peter Senge (2002) revela, ainda, que a prática em equipe é 

necessária para que as habilidades coletivas de aprendizagem sejam desenvolvidas. 
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! Pensamento sistêmico: é considerado por Senge como a “Quinta Disciplina”, é a 

integradora de todas as outras, fundindo-as em um corpo coerente de teoria e prática. 

Para a plena concretização do potencial do pensamento sistêmico há que 

necessariamente desenvolver o domínio pessoal, os modelos mentais, construir uma 

visão compartilhada e desenvolver a habilidade de aprendizagem em equipe. A 

orientação sistêmica propicia a motivação para a análise das inter-relações entre as 

disciplinas e perceber que a soma das partes pode exceder o todo. O referido autor 

salienta que através do pensamento sistêmico obtêm-se uma mudança de mentalidade 

e passa-se a enxergar melhor a conectividade da organização com o mundo. 

Pode-se, desta forma, perceber que a aprendizagem organizacional proposta por Senge 

(2002) integra os três níveis fundamentais da organização. O nível individual - quando se fala 

em domínio pessoal, no qual o indivíduo passa pelo processo de autoconhecimento, 

procurando clarificar seus projetos pessoais. Nível de grupo - os modelos mentais, a visão 

compartilhada e a aprendizagem em equipe sustentam o desenvolvimento de habilidades que 

são realizadas no nível grupal através da interação, cooperação e colaboração entre as pessoas. 

Nível organizacional - o pensamento sistêmico integra as demais disciplinas promovendo a 

aprendizagem organizacional analisando a organização holisticamente, obtendo através da 

sinergia os resultados esperados. 
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3 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 Fundamentando-se no que foi exposto no capítulo anterior, a pesquisa desenvolveu-se 

no intuito de atingir os objetivos traçados utilizando os processo metodológicos explicados 

adiante. A pesquisa foi realizada em duas etapas principais que se referem à pesquisa 

bibliográfica, que diz respeito ao embasamento teórico para o desenvolvimento da pesquisa 

prática. A segunda etapa é referente à pesquisa de campo, na qual foram utilizados diferentes 

procedimentos metodológicos para as fases de coleta de dados, análise e apresentação dos 

resultados. 

 Para uma apresentação mais clara, os resultados da fase prática da pesquisa foram 

divididos em dois capítulos, respectivamente os capítulos quatro e cinco. O capítulo quatro 

apresenta os resultados da coleta de dados referente à contextualização, a origem, o histórico, 

a situação atual e a gestão de pessoas na instituição estudada. No capítulo cinco apresentam-se 

os resultados da aplicação dos questionários e são feitas ligações entre os conceitos teóricos e 

as práticas reais na instituição em foco, bem como são expostas as análises e recomendações 

quando necessários, sempre guiados pela metodologia delineada neste capítulo.  

 Conforme os objetivos apresentados no capítulo introdutório, pretende-se explicar 

teoricamente os conceitos fundamentais envolvidos na pesquisa por meio de um levantamento 

bibliográfico referentes aos assuntos: sociedade do conhecimento, gestão de pessoas na atual 

realidade corporativa, as novas exigências para a educação; a gestão do conhecimento e a 

aprendizagem organizacional. As técnicas utilizadas para tal etapa de pesquisa estão 

detalhadas no tópico referente à “Pesquisa Bibliográfica” deste capítulo. 

 Para o desenvolvimento de pesquisa prática utilizam-se as técnicas descritas no tópico 

“Pesquisa de Campo” também neste capítulo. Desta forma pretendeu-se apresentar as 

características essenciais da instituição estudada como: pontos centrais da história da 

entidade, sua missão, objetivos estrutura e porte organizacional. De acordo com os objetivos 

traçados procuram-se identificar o grau de acompanhamento das atividades administrativas da 

organização com as tendências de sociedade do conhecimento, principalmente, no que se 

refere ao trabalho dos recursos humanos, referente à promoção do conhecimento e 

aprendizagem. 

 Por fim, objetivou-se analisar, de acordo com a visão dos instrutores da organização, a 

existência de práticas de gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional na 

instituição de aprendizagem profissional através do uso de questionários. Neste ponto 

compreende-se que o que deseja realizar é medir a atitude das pessoas, participantes da 
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pesquisa, em relação às práticas administrativas da organização estudada. Assim, faz-se 

necessário um entendimento do conceito de atitude.  
Atitude é uma predisposição subliminar da pessoa, resultante de experiências 
anteriores, da cognição e da afetividade, na determinação de sua reação 
comportamental em relação a um produto, organização, pessoa, fato ou situação. 
(Mattar, 1999: 199). 

 Alguns pontos que se destacam nessa conceituação, conforme Mattar (1999): 

!!!! A atitude representa uma predisposição para uma reação comportamental em relação a 

um produto, organização, pessoa, fato ou situação e não é o comportamento 

propriamente dito; 

!!!! Atitude é persistente tempo. Ela pode ser mudada, mas exige um grande esforço ao 

longo do tempo; 

!!!! Atitude produz comportamentos consistentes; 

!!!! Atitude pode ser expressa de forma direcional. Pode se avaliar a atitude de uma pessoa 

em relação a algo através de uma coleta de suas manifestações de sentimentos a favor, 

contra ou neutros; 

!!!! Principais componentes da atitude: cognitivo (crenças da pessoa em relação a algo), 

afetivo (sentimentos da pessoa em relação a algo) e comportamental (predisposição 

par uma reação comportamental em relação a algo); 

!!!! Atitude é resultante de crenças, reflexos condicionados, fixações, julgamentos, 

estereótipos, experiências, exposições a comunicações persuasivas, trocas de 

informações, experiências com outros indivíduos entre outros. 

 As técnicas para medir atitudes englobam as baseadas na observação e as baseadas na 

comunicação. A técnica mais difundida em pesquisa mercadológica é a técnica do auto-relato, 

na qual os participantes respondem a um questionário e por meio de uma determinada escala 

realiza-se a medição de atitudes. Deste modo utiliza-se nessa etapa da pesquisa a técnica do 

auto-relato e a escala utilizada é a de Likert, selecionada por algumas vantagens como: 

facilidade de construção, permite o emprego de afirmações que não estão explicitamente 

ligadas com a atitude estudada, tendência a uma maior precisão em relação a outras escalas 

existentes. 

3.1 Pesquisa Bibliográfica 

Uma das etapas da pesquisa refere-se à análise de literatura: pesquisa de assuntos 

relevantes para o tema da dissertação em livros, revistas e publicações científicas, 

Dissertações e Teses, bem como a pesquisa em base de dados como o CNPq, Proquest, 

Science Direct e Capes 
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3.2 Pesquisa de Campo  

 Após a pesquisa bibliográfica foi realizada a pesquisa de campo, através do estudo de 

caso, que é definido como: 
Um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do processo social 

de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais, quer 

seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, uma instituição social, 

uma comunidade ou uma nação. (Young apud Gil, 1996:59). 

 As fases principais para o delineamento do estudo de caso segundo Gil (1996) são: 

3.2.1 Delimitação da Unidade-Caso 

  Consiste em delimitar a unidade que constitui o caso em estudo. No trabalho em 

questão, a unidade de estudo selecionada é uma Instituição de Aprendizagem Profissional, 

situada na cidade do Recife. Delimita-se o estudo ao Departamento Regional de Pernambuco. 

A aplicação de questionários foi delimitada a quatro unidades operacionais do Departamento 

citado.  

3.2.2 Coleta de Dados 

  A coleta de dados pode ser feita por diferentes procedimentos. Sendo os mais usuais: a 

observação, a análise de documentos, a entrevista e a história de vida. Geralmente é utilizado 

mais de um procedimento. No presente estudo foram realizadas a pesquisa documental, 

entrevistas e aplicação de questionários.  

! Pesquisa Documental 

Segundo Lakatos e Marconi (1991), a pesquisa documental tem como característica a 

fonte de dados que é restrita a documentos, escritos ou não, de fontes primárias ou 

secundárias. Os documentos escritos podem ser primários ou secundários. Os documentos 

escritos primários referem-se àqueles compilados pelo próprio autor, enquanto que os 

secundários são aqueles transcritos de fontes primárias contemporâneas. Os outros 

documentos não escritos (fotografias, gravações, mapas, filmes entre outros) podem ser 

também classificados em primários, quando feitos pelo autor e secundários quando feito por 

outras pessoas. Assim para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas as técnicas de 

pesquisa documental em documentos escritos ou não, de fontes primárias e secundárias.  

! Entrevista 

O procedimento da entrevista, mais especificamente a entrevista despadronizada ou 

não-estruturada, foi utilizado para o desenvolvimento da pesquisa. A entrevista 

despadronizada ou não-estruturada de acordo com Marconi e Lakatos (1991), classifica-se em 
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três modalidades: (1) a entrevista focalizada, onde deve haver um roteiro de tópicos a serem 

seguidos, mas as perguntas não são previamente definidas, o entrevistador tem a liberdade de 

desenvolvê-las no decorrer da entrevista; (2) a entrevista clínica, na qual procura-se estudar os 

motivos, os sentimentos e a conduta das pessoas, podendo ser realizada uma série de 

perguntas específicas e (3) a entrevista não dirigida, modalidade na qual o entrevistado tem 

liberdade para expressar suas opiniões e sentimentos. O entrevistador tem a função de 

incentivar o entrevistado a emitir suas opiniões. Diante dos objetivos da pesquisa utilizou-se a 

modalidade da entrevista focalizada. Participaram do procedimento da entrevista os seguintes 

setores, com seus respectivos representantes: a Gerência de Recursos Humanos, a 

Coordenadoria de Formação Profissional, assim duas pessoas pertencentes à instituição foram 

entrevistadas dentro dos aspectos acima descritos. 

! Questionário 

A aplicação de questionários à uma amostra de instrutores pertencentes à instituição, 

foi outra técnica de coleta de dados utilizada. Para Marconi e Lakatos (1996:88) “questionário 

é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Seguindo o conceito 

teórico o questionário foi enviado aos participantes da pesquisa através de um portador, 

indicado pela instituição, para serem respondidos dentro do prazo acertado. 

O questionário foi elaborado fundamentando-se teoricamente na literatura sobre gestão 

do conhecimento e aprendizagem organizacional, constando de 25 questões distribuídas em 7 

blocos: gestão do conhecimento (compartilhamento de conhecimentos, valorização do 

conhecimento na instituição, atualização do conhecimento) e aprendizagem organizacional 

(domínio pessoal, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico).  

Os blocos foram definidos após a aplicação do questionário com a intenção de facilitar a 

leitura e compreensão das análises realizadas. Na primeira parte do questionário solicitou-se 

aos respondentes a indicação, dentro da escala Likert de cinco pontos, do grau de 

concordância, de neutralidade ou do grau de discordância em relação à afirmativa 

apresentada. Em uma segunda parte do questionário solicitaram-se informações sobre o perfil 

socioprofissional dos participantes. 
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Tabela 3.1:Divisão do Questionário por Blocos  
Bloco Questões 

Compartilhamento de conhecimentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Valorização do conhecimento 7, 8, 9, 10 

 
Gestão do 
conhecimento Atualização do conhecimento 11,12,13, 14 

Domínio pessoal 15, 16 
Visão compartilhada 17, 18, 19 
Aprendizagem em equipe 20, 21, 22 

 
Aprendizagem 
organizacional 

Pensamento sistêmico 23, 24, 25 
 

A amostragem foi definida através da técnica da amostragem não-probabilística 

intencional. Conforme esta técnica o pesquisador seleciona um grupo de pessoas de forma 

intencional, e não se dirige à população em geral, mas àqueles que pela função desempenhada 

dentro da organização são líderes de opinião dentro do universo investigado.  

A amostragem na prática definiu-se como um grupo de 46 instrutores atuantes na 

Instituição de Aprendizagem Profissional de uma população de 102 instrutores fixos e 167 

instrutores contratados, resultando numa amostra de 17,10% do total de instrutores da referida 

organização, dos quais: 23 instrutores do Centro de Formação Profissional – Recife (CFP-

Recife), 10 instrutores do Centro de Moda e Beleza (CMB), 6 instrutores do Centro de 

Hotelaria e Turismo (CHT) e 7 instrutores do Núcleo de Informática (NINF).  

Tabela 3.2: Taxa de Retorno dos Questionários.  
Unidade 

Envolvida 
 

Área de atuação 
Questionários 
enviados 

Questionários 
respondidos 

Questionários 
válidos 

Taxa de 
resposta 

(%) 
CFP-
Recife 
 
CMB 
NINF 
CHT 

Saúde, Idiomas, 
Artes, Gestão. 

 
Moda, Estética. 

Informática 
Turismo, Hotelaria 

23 
 
 

10 
7 
6 

23 
 
 

10 
7 
4 

22 
 
 

9 
6 
3 

95,652 
 
 

90 
85,71 

50 
Total  46 43 40 86,965 
 

O número dos participantes foi definido pela acessibilidade permitida pela gerência de 

cada centro.  O período de preenchimento dos questionários foi de 21 dias, compreendido 

entre os dias 19 de maio a 8 de junho de 2004. Dentre os 46 questionários enviados, 43 foram 

respondidos e devolvidos, dos quais 40 foram considerados válidos para o processo de análise 

e interpretação. Foram invalidados os questionários preenchidos de forma não completa e 

preenchidos com mais de uma resposta em alguma questão. Obteve-se desse modo uma taxa 

de resposta de 86,956%. 

Como limitações da pesquisa, considera-se que os resultados não poderão ser 

generalizados para a Instituição em sua totalidade, devido às peculiaridades regionais e 

administrativas. Há também a limitação do tipo de amostragem utilizado e pelo critério 
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utilizado para a seleção da amostra, não se podem considerar os resultados representativos 

para o quadro de funcionários de um modo geral. 

3.2.3 Análise e Interpretação de Dados 

 Os dados coletados receberam tratamento qualitativo e quantitativo para análise e 

interpretação dos mesmos. Em referência aos dados coletados através do método de 

questionário realizou-se uma comparação de freqüências, pois conforme Marconi e Lakatos 

(1996) às vezes as cifras absolutas são pouco significativas, assim, há a necessidade de 

transformá-los de absolutos em relativos. Facilitam-se, deste modo, a compreensão e 

comparação. Portanto, os valores absolutos obtidos foram transformados em relativos através 

da expressão de percentagem, que de acordo com Goode e Hatt apud Marconi e Lakatos 

(1996: 164). 

“a ) servem para dar forma numérica às características qualitativas; 

b) reduzem duas distribuições por freqüência a uma base comum, simplificando 

muito a comparação”. 

 Considerou-se também a conversão das respostas dadas, na escala Likert de cinco 

pontos, nos quais as respostas dadas receberam um peso correspondente, para a obtenção da 

média, representando o grau de concordância dos participantes para cada questão. Seguindo 

esse método a quantidade de citações dadas em cada resposta foi multiplicada pelo peso 

correspondente, após tal procedimento somaram-se os valores obtidos e dividiu-se esse valor 

pelo número de participantes.  

Tabela 3.3:Escala Likert. Adaptado de Matar, 1996:.98 
Tipo de afirmação Grau de concordância/discordância Valor da pontuação 
 
 
Afirmação favorável 

Concorda totalmente 
Concorda em parte 
Indeciso 
Discorda em parte 
Discorda totalmente 

5 
4 
3 
2 
1 
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4 A EMPRESA EM ESTUDO: UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

4.1 Contextualização e Caracterização 

 A Instituição de Aprendizagem Profissional está inserida no contexto da educação 

profissional, portanto as diversas mudanças ocorridas no sistema educacional afetam 

diretamente as atividades da instituição, apresenta-se, assim, alguns aspectos relevantes e 

caracterizadores do ambiente em que está inserida, seus aspectos organizacionais e o processo 

de mudança organizacional.  

 4.1.1 A Educação Profissional 

 A Educação profissional em uma primeira fase estava relacionada à questão das 

inovações tecnológicas e organizacionais. As mudanças nos modelos industriais 

transformaram as exigências de formação profissional, alimentando debates ao longo dos anos 

sobre a educação profissional. Em uma segunda fase o crescimento do desemprego, a recessão 

econômica nos países europeus e no Brasil, na década de 1990, foram entre outros fatores, 

razões que levantaram a idéia da formação profissional como instrumento contra o 

desemprego. Dissemina-se, assim, a noção de empregabilidade, conceito que designa as 

características individuais de “aptidão” para a ocupação e manutenção de um emprego. 

(HIRATA apud UNITRABALHO, 1999). 

 Para o Ministério do Trabalho a educação profissional é considerada complementar à 

educação básica e deve ter como objetivo a empregabilidade. Nesses termos o Ministério do 

Trabalho define: “A empregabilidade deve ser entendida como a capacidade não só de se 

obter um emprego, mas sobretudo de se manter em um mercado de trabalho em constante 

mutação”. (BRASIL/MTb apud Shiroma, 1999:52). 

 Há o envolvimento, conforme Shiroma (1999), de três fatores no conceito de 

empregabilidade, que estão inter-relacionados e que são decorrentes da gradativa globalização 

e concorrência: investimentos geradores de trabalho, serviços de intermediação eficientes e 

educação contínua do trabalhador. 

 As novas exigências da educação profissional baseiam-se na qualificação real do 

trabalhador, de acordo com Deluiz apud Campos (1999) deve ser compreendida como um 

conjunto de competências que provêm de diferentes instâncias como a formação geral, da 

formação profissional e da experiência de trabalho e social, que se referem respectivamente 

ao conhecimento científico, conhecimento técnico e qualificação tácita.  
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 A reforma da política educacional tem como objetivo maior melhorar a oferta 

educacional e adequá-la às novas demandas econômicas e sociais do mundo globalizado, 

caracterizado por novos padrões de produtividade e competitividade. Na proposta da mudança 

transparece a tentativa de modernizar o ensino profissional no país a fim de estar em sintonia 

com os avanços tecnológicos, e ao atendimento das demandas do mercado de trabalho. 

Propõe-se, pois, que a educação profissional conduza ao permanente desenvolvimento das 

aptidões para a vida produtiva. O público alvo da educação profissional proposta são os 

alunos e egressos do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, 

jovem e adulto, independente da escolaridade alcançada. (UNITRABALHO, 1999). 

 As principais mudanças na educação profissional são: nova vinculação entre ensino 

básico e educação profissional, desvinculação entre educação geral e profissional, certificação 

de competência, organização preferencial do ensino técnico em módulos do currículo e 

ampliação do atendimento da rede tecnológica federal e estadual para além dos níveis médio e 

pós-médio. 

4.1.2 A Origem da Instituição de Aprendizagem Profissional 

 O ensino profissionalizante no Brasil tem origens no século XIX, sendo restrito na 

época às instituições militares. No período de 1906 a 1910 havia, ainda, o interesse em 

preparar operários para o exército profissional, nesse período o ensino profissional passou a 

ser dirigido pelo Ministério de Indústria e Comércio, consolidando-se a política de incentivo 

ao desenvolvimento do ensino industrial comercial e agrícola. A partir da Proclamação da 

República, houve o crescimento e desenvolvimento da economia brasileira, antes de economia 

predominantemente primária. O surgimento e implantação do transporte ferroviário e de 

usinas de eletricidade no país induziu à necessidade da criação da Escola Politécnica. 

(CÉSAR, 1996). 

 Na década de 1920 discutia-se na Câmara dos Deputados a expansão do ensino 

profissional à todas as classes sociais. A partir de 1930 o ensino profissionalizante tomou 

impulso, com o surgimento do Ministério da Educação e Saúde Pública.  As universidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram criadas nessa década, entretanto o estudo era 

privilégio de uma minoria em um país que tinha sua economia baseada na monocultura.  

 Na Constituição de 1937 definiu-se que as escolas vocacionais e pré-vocacionais 

seriam dever do Estado em colaboração com as indústrias e sindicatos econômicos; que em 

conformidade com suas respectivas especialidades deveriam criar escolas de aprendizes. A 

partir daí criou-se as Leis Orgânicas da Educação Nacional: do Ensino Secundário (1942), do 
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Ensino Comercial (1943), do Ensino Primário, Normal e Agrícola (1946) e SENAI (1942) e 

SENAC (1946).  (SENAC, 1996) 

 O conceito de formação profissional amplia-se a partir da  XXV Sessão da 

Conferência Internacional do Trabalho, em 1939. Designa-se, assim, que a formação 

profissional seja proporcionada na escola ou no local de trabalho. O período de acelerada 

industrialização, vivido por volta de 1940, desencadeou o surgimento das instituições públicas 

de treinamento. Tais instituições na América Latina eram entendidas como uma modalidade 

de formação com atuação intermediária entre o sistema formal e as empresas. A crescente 

demanda por mão-de-obra qualificada, não era satisfatoriamente suprida pelo sistema 

educacional, nesse processo de industrialização. Houve, a princípio o objetivo de suprir tal 

carência e qualificar profissionalmente as pessoas oriundas do campo para adequarem-se ao 

processo de crescimento econômico. (CEPAL e UNESCO, 1995). 

 Em 1945, consolidou-se a Carta Econômica de Teresópolis que constituía a 

Declaração de Princípios e Resoluções resultantes da I Conferência das Classes Produtivas do 

Brasil, na qual há o esclarecimento de que a organização do ensino técnico profissionalizante 

deve ser atribuição das entidades representativas das categorias econômicas profissionais. 

(CÉSAR, 1996). 

 No dia 4 de janeiro de 1946, formalizada pelos Decretos-lei 8.621 e 8.622, criou-se a 

“Instituição de Aprendizagem Profissional”, com os seguintes objetivos fundamentais: 

! Organizar e manter em todo o território nacional o ensino para trabalhadores que 

exerçam atividade em estabelecimentos comerciais; 

! Organizar e manter cursos práticos e de especialização para empregados do comércio 

visando seu aperfeiçoamento; 

! Proceder à orientação e seleção profissional de comerciários, na que for estabelecida;  

! Assegurar a concessão de bolsas para prosseguimento de estudos de aperfeiçoamento 

ou especialização profissional; 

! Colaborar na obra e difusão e aperfeiçoamento do que com ele se relacionar 

diretamente nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 8621 de 10 de janeiro de 1946, 

promovendo para isso, os acordos que forem necessários; 

! Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para o 

comércio. 

No dia 10 de janeiro, tomou posse a primeira diretoria do órgão máximo que compõe a 

instituição, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. À Confederação Nacional do Comércio, 

órgão máximo, atribuiu-se o encargo de criar e administrar em território nacional as 
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“Instituições de Aprendizagem Profissional”. A instituição é caracterizada como entidade 

privada sem fins lucrativos. (CÉSAR, 1996) 

4.1.3 O Departamento Regional de Pernambuco - Histórico 

 Em 14 de outubro de 1946, foi criado o Departamento Regional de Pernambuco era 

denominado inicialmente de Instituição de Aprendizagem Profissional no Nordeste Oriental. 

De acordo com César (1996), para facilitar a administração da instituição foi adotado o 

critério de separar as atividades-fim (a cargo da comissão de ensino) das atividades-meio.  

As atividades-fim compreendiam uma seção de administração escolar e uma seção de 

assistência profissional. A administração escolar era responsável pela direção das escolas e 

cursos, orientação do ensino e coordenação das atividades educacionais. O serviço de 

assistência profissional responsável pelas pesquisas e estudos necessários ao trabalho de 

orientação vocacional de seleção e readaptação profissional e encaminhamento ao mercado de 

trabalho. 

As atividades-meio compreendiam a secretaria-geral, acumulando a secretaria do 

conselho e o serviço de divulgação e incentivo; e a contadoria, abrangendo a seção de 

contabilidade e tesouraria e a seção de material e almoxarifado.  

Pela carência de recursos e impossibilidade de aquisição ou construção de sede própria 

no início de sua existência a Instituição de Aprendizagem Profissional - Departamento 

Regional de Pernambuco, decidiu adotar o regime de colaboração com as entidades públicas e 

privadas para poder implantar os cursos previstos nas diretrizes, tal regime fundamentava-se 

no artigo 3º do Decreto-Lei nº 8.621 e na alínea ‘e’ do artigo 1º do regulamento da Instituição. 

Ficou acertado, portanto, em concordância com a diretoria do departamento de educação, que 

no ano de 1947 seriam ocupados os estabelecimentos de quatro grupos escolares do Recife e 

um de Olinda. Foram selecionados as escolas nos bairros de maior densidade populacional de 

comerciários e eram denominadas pelos nomes dos bairros a que pertenciam a escola. Os 

bairros escolhidos foram: Afogados, São José, Água Fria, Mangabeira e Olinda. (CÉSAR, 

1996) 

Em 1951 a Instituição de Aprendizagem Profissional concretizou, conforme a referida 

autora, a compra de imóvel para instalação de suas atividades e criação de uma escola 

modelo, através de autorização do Conselho Regional em 27 de julho. Em 1957 foi criada a 

escola comercial. O centro no bairro de Santo Amaro foi construído em 22 de novembro de 

1959. No ano de 1972 foi inaugurada a área de Hotelaria, que compreendia também o 

restaurante-escola e a lanchonete-escola. Tal área foi mencionada no 1º Ciclo de Estudos 

Turísticos do Nordeste como infra-estrutura do turismo em Pernambuco, merecendo destaque 
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também as atividades desenvolvidas pela instituição na referida área. Implantaram-se, ainda a 

unidade móvel, descentralizando o ensino e a profissionalização de deficientes. Em 

consonância com o desenvolvimento tecnológico, em 1985, iniciou-se as atividades na área de 

informática com o oferecimento de dois cursos: curso de formação de programadores e curso 

de operador de microcomputador. 

4.1.4 A Estrutura da Instituição 

 A Instituição de Aprendizagem Profissional possui, além da Sede Nacional, vinte e 

sete Departamentos Regionais. A Instituição é composta por 650 unidades de  formação 

profissional e 60 unidades móveis em todo o território brasileiro. Desde o início de sua 

existência preparou mais de 250 milhões de pessoas para o mercado de trabalho, anualmente 

forma cerca de 2 milhões de profissionais e projeta-se como  a maior escola de formação 

profissional do mundo. (NUNES, 2002)  

A instituição é composta pela administração em nível nacional e as administrações 

regionais situadas nos diferentes estados brasileiros. 

A administração nacional é constituída da seguinte forma: 

! Conselho Nacional – realiza pesquisas e desenvolve o planejamento geral; 

! Departamento Nacional – elabora as diretrizes gerais da instituição; 

! Conselho Fiscal – examina a prestação de contas, acompanha e fiscaliza o orçamento 

da administração nacional e das administrações regionais. 

A administração regional é caracterizada por: 

! Conselho Regional – responsável pela execução das diretrizes nacionais com 

adequações às peculiaridades regionais; 

! Departamento Regional – responsável pela execução das ações ligadas à produção. 

(NUNES, 2002). 

A estrutura organizacional do Departamento Regional de Pernambuco segue o que foi 

descrito anteriormente no tópico referente à administração regional, conta também com a 

divisão das atividades-fim e atividades-meio. Desse modo, compõe ainda a administração 

regional de Pernambuco, a Coordenadoria de Formação Profissional: constituída pelo Espaço 

Cultural Guerra de Holanda, Seção de Recursos Instrucionais e Gráficos e Central de 

Oportunidades Profissionais e a Coordenadoria Administrativa: constituída pela Gerência de 

Recursos Humanos (composta pela seção de pessoal e seção de desenvolvimento de pessoal), 

Gerência Financeira (composta pela seção de contabilidade e tesouraria) e Gerência de 
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Serviços Gerais (composta pela seção de material e seção de patrimônio, manutenção e 

conservação). 

As unidades que constituem o Departamento Regional de Pernambuco são: 

! Centro de Formação Profissional - Recife 

! Centro de Formação Profissional - Caruaru 

! Centro de Formação Profissional - Petrolina 

! Centro de Formação Profissional - Paulista 

! Centro de Formação Profissional - Garanhuns 

! Centro de Formação Profissional - Vitória de Santo Antão 

! Centro de Hotelaria e Turismo 

! Centro de Moda e Beleza 

! Unidade Móvel 

! Unidade de Educação à Distância 

! Centro de Tecnologia do Varejo 

! Núcleo de Informática 

Os Serviços oferecidos pela Instituição de Aprendizagem Profissional: 

A instituição em Pernambuco atua nas seguintes áreas profissionais: artes, comércio, 

comunicação, conservação e zeladoria, design, gestão, idiomas, imagem pessoal, informática, 

lazer e desenvolvimento social, meio ambiente, saúde, tecnologia educacional, 

telecomunicações, turismo e hospitalidade.  

Respeitando as normas legais os cursos oferecidos na Instituição de Aprendizagem 

Profissional para formação de profissionais são nos níveis básico, técnico e tecnológico, além 

do MBA (realizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco). 

O atendimento aos clientes é realizado através: 

! Capacitação na empresa: programações especialmente desenvolvidas para as empresas 

contratantes; 

! Centro de Formação Profissional: sede que acolhe os alunos dos diferentes cursos 

oferecidos pela instituição; 

! Centro Especializado: há a oportunidade do aprendizado teórico e vivência prática; 

! Empresa Pedagógica: os alunos podem exercer na prática as atividades teoricamente 

estudadas na empresa-escola que é aberta ao público em geral;  

! Unidade Móvel: a instituição desloca-se rumo às comunidades para o oferecimento de 

cursos, em geral em parcerias com ONGs, prefeituras ou sociedade civil organizada.  
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Além dos cursos regularmente oferecidos a instituição realiza congressos, encontros, 

palestras, seminários e teleconferências. 

4.1.5 A Missão, a visão e os objetivos 

A declaração da missão justifica a existência da organização e sustenta o objetivo 

amplo baseado nos pressupostos básicos sobre os propósitos, valores, competências especiais 

e seu lugar no mundo. A declaração da missão é parte relativamente permanente da identidade 

da organização, é essencial para a unificação e motivação de seus membros. (STONER e 

FREEMAN, 1985). 

A declaração de missão da “Instituição de Aprendizagem Profissional” está descrita 

abaixo: 

“Desenvolver pessoas e organizações para o mundo do trabalho, através de ações 

educacionais e disseminação de conhecimentos em comércio e serviços, contribuindo para o 

desenvolvimento do país”.  

Em referência à visão, Senge (2002:176) diz: “A visão é um destino específico, uma 

imagem de futuro desejado”; em consonância com tal afirmação é apresentada a visão 

institucional: 

“Até o ano 2005, a ‘Instituição’consolidará sua posição como referência nacional em 

ações educacionais e disseminação de conhecimento voltada para o comércio e serviços”. 

 Há quatro razões fundamentais que consagram a importância da definição dos 

objetivos: senso de direção, focalização dos esforços, orientação dos planos e decisões e 

possibilidade de avaliação das ações. (STONER e FREEMAN, 1985). 

O Departamento Nacional tem como objetivos estratégicos: 

! Desenvolver competências internas; 

! Articular ações e parcerias; 

! Fortalecer as ações de inclusão social; 

! Fortalecer as ações de educação profissional nos Departamentos Regionais; 

! Intensificar as ações de marketing e comunicação; 

! Produzir e integrar conhecimentos e informações; 

! Otimizar os recursos disponíveis. 

O desafio estratégico do Departamento Regional de Pernambuco: 

“Avançar na gestão estratégica do Departamento Regional de Pernambuco, buscando 

consolidar a regionalização das ações e concretizar a liderança auto-sustentada na educação 

profissional em comércio e serviços no Estado de Pernambuco.” 
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As diretrizes estratégicas regionais são: 

!!!! Auto-sustentação: avançar na venda de produtos e serviços e na captação de recursos, 

com atenção especial às parcerias, visando à auto-sustentação financeira do 

Departamento Regional; 

!!!! Mercado: atuar de forma proativa no mercado de Pernambuco, oferecendo produtos e 

serviços atraentes baseados em pesquisas, realçando o diferencial competitivo da 

instituição no atendimento às demandas dos clientes; 

!!!! Gestão: desenvolver uma gestão estratégica exemplar, priorizando a implantação de 

instrumentos modernos de gestão organizacional, que garanta os princípios de 

rentabilidade, trabalho em equipe e atingimento de resultados projetados (metas 

estabelecidas), por intermédio do acompanhamento regional e local. 

4.2 Processo de Mudança  

No intuito de operacionalizar o projeto de adaptação das linhas norteadoras da prática 

pedagógica da instituição às tendências do mundo do trabalho e aos dispositivos da Lei nº 

93394/96, foi organizado um comitê constituído por representantes de oito diferentes 

Departamentos Regionais e do Departamento Nacional. O documento é guiado por três eixos 

principais que se referem: 

! Ao aspecto normativo - nova institucionalidade da educação profissional garantida 

pela Lei nº 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional - e sua 

regulamentação, através do Decreto Federal nº 2.208/97. Desse disciplinamento 

decorrem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico, instituídas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, por meio da Resolução nº 04/99, nos termos do Parecer nº 16/99.  

! Aspecto Conjuntural - enfatiza a identidade e utilidade dos cursos oferecidos pela 

instituição em relação ao mercado. Há o foco nas ações que visualizem o trabalhador 

como um cidadão completo e não em atividades que foquem apenas o 

desenvolvimento de competências técnico-operacionais.  

! Aspecto Institucional - refere-se ao comprometimento para levar adiante às ações que 

promovam a missão da instituição.  

 Observa-se a preocupação institucional em manter uma prática pedagógica consciente, 

em que haja a consciência crítica das relações existentes entre educação, sociedade e trabalho. 

Há o empenho em desenvolver uma educação transformadora e participativa, que enfatize a 

construção do conhecimento e aprendizagem crítica e ativa.  
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4.2.1 O Modelo Baseado em Competências 

 A Lei das Diretrizes e Bases abre caminho para que as instituições educacionais 

utilizam como padrão de articulação entre conhecimento e inteligência pessoal o 

desenvolvimento de competências. Segundo a Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional a competência “não se limita ao conhecer vai mais além, porque envolve o agir 

numa determinada situação”. Em relação à educação profissional a Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional explica que uma pessoa é competente quando “constitui, articula, 

mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a resolução de problemas não só 

rotineiros, mas também inusitados em seu campo de atuação”.  

 A Instituição de Aprendizagem Profissional classifica como competências “as 

capacidades ou os saberes em uso, que envolvem conhecimentos, habilidades e valores” e o 

indivíduo competente como “aquele que age com eficácia diante do inesperado, superando a 

experiência acumulada e partindo para uma atuação transformadora e criadora”. Portanto, a 

Instituição adota o planejamento curricular no modelo baseado em competências. Descrevem-

se a seguir os tópicos principais do modelo.  

4.2.2 O Perfil Profissional de Conclusão 

 Define-se o perfil requerido pelo profissional no momento de sua conclusão de 

habilitação ou qualificação prefigurada; para tanto se desenvolve análise das ocupações que 

compõem as áreas profissionais e das competências gerais dos profissionais da área. Havendo, 

também a preocupação em atender às demandas do cidadão, do mercado e da sociedade, bem 

como observar as condições locais e regionais e a vocação e a capacidade da instituição.  

 Por definição legal para profissional de nível técnico, exige-se para o seu perfil de 

conclusão, além das competências profissionais gerais estabelecidas nas Diretrizes 

Curriculares por área profissional, anexas à Resolução nº 04/99 da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, as competências específicas da habilitação 

profissional. Devem-se observar também os seguintes saberes do indivíduo: 

 O saber fazer - recobre dimensões práticas, técnicas e científicas adquiridas 

formalmente e/ou por meio da experiência profissional. 

 O saber ser - inclui traços de personalidade e caráter, que ditam os comportamentos 

nas relações sociais de trabalho, como capacidades de iniciativa, comunicação, 

disponibilidade para inovação e mudança, assimilação de novos valores de qualidade, 

produtividade e competitividade.  
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 O saber agir - é subjacente à exigência de intervenção ou decisão diante de eventos 

(saber trabalhar em equipe, ser capaz de resolver problemas e realizar trabalhos novos, 

diversificados). (MANFREDI apud Senac, 2001). 

 A Instituição de Aprendizagem Profissional agrupa quatro tipos de competências 

profissionais: 

1. Competências Básicas: foco da educação básica, envolve a capacidade de expressão, 

de compreensão do que se lê, de interpretação, de representações e de realização de 

operações lógico-matemáticas; 

2. Competências Interprofissionais: relacionadas com as questões e desafios do mundo 

do trabalho, a pesquisa de dados, a utilização dos recursos tecnológicos, a preservação 

do meio-ambiente, a ética das relações humanas, a saúde e a segurança no trabalho, o 

direito individual e o dever para com o coletivo; 

3. Competências Gerais: comuns a uma área profissional; 

4. Competências Específicas: envolve a preparação para o exercício das atividades 

profissionais próprias a um segmento profissional. 

4.2.3 Sistema Modular 

 Através da adoção de um novo paradigma no qual o foco passa a ser o processo de 

aprendizagem e não mais o ensino, a prática pedagógica fundamenta-se na valorização das 

experiências pessoais do aluno, sejam elas acadêmicas ou de vida. Desta forma o aluno torna-

se o sujeito ativo do processo de aprendizagem e as instituições educacionais têm um novo 

desafio a enfrentar. 

 O sistema modular possibilita a flexibilização e organização do currículo centrado na 

aprendizagem do aluno e na ampliação de competências. Os módulos respondem a uma etapa 

do processo de formação e representam uma fase significativa do processo de aprendizagem, 

constituindo também unidades básicas para avaliação. A estruturação dos modelos deve 

garantir a relação entre os conhecimentos teóricos e práticos necessários ao desempenho 

competente da ocupação. Tal sistema deve fundamentar-se em três princípios: 

! Flexibilidade: deve permitir ao aluno a livre escolha do caminho a ser seguido no 

processo de aprendizagem.  

! Interdisciplinaridade: apresentação de disciplinas de forma integrada, possibilitando o 

relacionamento das mesmas com atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação. 

Conforme referenciais da Instituição “a interdisciplinaridade favorece a revisão e a 

atualização permanentes do currículo, facilita o planejamento integrado e valoriza os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos no processo de aprendizagem dos alunos”. 



Capítulo 4.                                                                                                 A Empresa em Estudo 

 53

! Contextualização: é a adaptação do processo de aprendizagem à realidade de vida do 

aluno e de seu mundo de trabalho, integrando a teoria à prática. 

Os módulos podem ser classificados em:  

! Módulos com terminalidade: são os módulos relacionados com a aprendizagem que 

possibilita ao aluno desenvolver uma atividade profissional para ocupar uma função 

existente no mercado de trabalho. 

! Módulos sem terminalidade: relacionados com o desenvolvimento de competências de 

caráter geral; transcendem a formação estrita de uma ocupação, preparando o aluno ao 

mundo de trabalho. 

4.3 A Gestão de Pessoas na Instituição de Aprendizagem Profissional 

A administração de recursos humanos da organização tem status estratégico, seu papel 

é desenvolver juntamente com todo o corpo estratégico as principais ações a serem 

implementadas, além de colaborar com sua operacionalização em toda a instituição. Dentro de 

um processo de mudança organizacional planejado foi criado em 1997 o Grupo Gestor de 

Planejamento Estratégico, com o objetivo de implementar as mudanças necessárias ao 

acompanhamento institucional às tendências mercadológicas e ambientais da sociedade do 

conhecimento. A mudança visa inclusive a adaptação institucional à nova realidade legal no 

que se refere à educação profissional. Portanto, a gerência de recursos humanos é parte 

integrante do Grupo Gestor de Planejamento Estratégico, que é composto pelo presidente, 

diretor regional, coordenador, administrativo, coordenador de formação profissional, assessor 

de planejamento, gerente financeiro e gerente de recursos humanos. 

Tabela 4.1:Grupo Gestor de Planejamento Estratégico.  
Grupo Gestor de Planejamento Estratégico 

Presidente 
Diretor Regional 

Coordenador Administrativo 
Coordenador de Formação Profissional 

Assessor de Planejamento 
Gerente Financeiro 

Gerente de Recursos Humanos 
 

A administração de recursos humanos é composta pela gerência e por duas seções: a 

seção de pessoal – constituída pelo assessor técnico (chefe da seção), um auxiliar técnico e 

três pessoas de apoio administrativo e a seção de desenvolvimento de pessoas, constituída por 

um assessor técnico (chefe da seção), um auxiliar técnico e duas pessoas de apoio 

administrativo. 
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Tabela 4.2: Constituição da Gestão de Pessoas 
Gerência de Recursos Humanos 

Seção de Controle de 
Pessoal 

Seção de 
Desenvolvimento de 

Pessoas 
Chefe Chefe 

Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico 
3 Pessoas de apoio 2 pessoas de apoio 

 

 Também nas unidades operativas houve a criação dos grupos gestores constituídos de 

representantes das diferentes categorias funcionais. Há a reunião sistemática dos grupos com 

o objetivo de monitorar as metas estabelecidas sob a orientação do Grupo Gestor de 

Planejamento Estratégico.  

 O foco do planejamento estratégico é a busca da auto-sustentabilidade; pois a 

organização atualmente depende da arrecadação de 1% da folha de pagamento do comércio. 

A auto-sustentabilidade é trabalhada em três níveis: mercado, sustentabilidade e gestão 

(citados no tópico em que são apresentados a missão, a visão e os objetivos da organização).  

 Nesse aspecto a organização pretende até dezembro de 2004: 

 Em relação à sustentabilidade:  

! Implementar o processo de educação corporativa; 

! Revisar processos, fluxos e rotinas internas visando a eficiência e eficácia; 

! Adequar os perfis profissionais às necessidades internas dos setores; 

Em relação ao mercado: 

! Viabilizar ações em resposta à demanda do programa de desenvolvimento técnico-

administrativo; 

! Implantar políticas de endomarketing; 

! Implantar programa de qualidade do atendimento interno; 

! Fortalecer o RH como ação de consultoria interna; 

Em relação à gestão: 

! Elaborar/implementar o plano de cargos e carreiras (PCC); 

! Informatizar os programas de capacitação; 

! Implementar o programa de desenvolvimento de docentes; 

! Ampliar o programa de benefícios. 

As metas estabelecidas pelo Grupo Gestor de Planejamento Estratégico na busca pela 

auto-sustentabilidade tem forte relação com a administração de recursos humanos, como 

observado nos itens acima. Portanto um trabalho eficiente dos profissionais da área de 
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recursos humanos será determinante ao atingimento dos objetivos estrategicamente 

estabelecidos. 

 O foco da administração de recursos humanos da instituição atualmente é a 

implementação da educação corporativa. A implementação do programa de educação 

corporativa faz parte de um projeto estratégico nacional, com alcance em todas os 

departamentos regionais. A apresentação do projeto foi realizado no ano de 2002, no Encontro 

de Gestores de Recursos Humanos realizado pela organização em nível nacional, no qual 

foram explicitados os fundamentos teóricos e lançado o desafio de implantação do programa 

em todas as regiões. Na região nordeste foi realizado posteriormente um workshop 

objetivando nivelar os conceitos de definição do programa. 

 Para a eficiente implementação do programa de educação corporativa, segundo a 

gerência de recursos humanos, faz-se necessário o mapeamento de competências, considerado 

como a parte mais complexa das ações a serem realizadas. A administração de recursos 

humanos pretende investir em pontos estratégicos para desenvolver as competências 

individuais de acordo com os objetivos traçados. Há uma grande probabilidade, conforme a 

gerente de recursos humanos da instituição, que uma consultoria externa seja solicitada para 

um adequado mapeamento de competências e conseqüente implementação do programa de 

educação corporativa. 

 A gerente da área explica que o programa que se pretende implantar é diferente da 

criação de uma universidade corporativa, pois nesta os programas de educação já são 

previamente montados, cabendo ao funcionário selecionar e inserir-se em um programa já 

existente. No caso da educação corporativa há uma flexibilidade maior, e as competências 

podem ser desenvolvidas de acordo com o potencial existente em cada funcionário e em 

sintonia com os planos estratégicos. 

4.3.1 Características das Atividades de Gestão de Pessoas 

 As demais atividades da administração de recursos humanos apresentam as seguintes 

características principais: 

No processo seletivo valoriza-se tanto a formação técnica e profissional da pessoa 

avaliada, bem como o seu conhecimento de vida e suas experiências vividas. Os resultados 

nos testes e a adequação aos requisitos do cargo são essenciais para a admissão. Participam do 

processo seletivo o setor de recursos humanos e o setor requerente. É reconhecido pela 

instituição que o sistema de seleção ainda é realizado no formato tradicional. As pessoas 

emocionalmente inteligentes e que tenha um “elevado coeficiente de bom humor” para 
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conviver de modo coletivo e desenvolver o trabalho de forma produtiva são as que a 

instituição busca para compor o quadro de funcionários. 

Em relação ao treinamento e desenvolvimento, há uma evolução, segundo a gerente do 

setor, considera-se hoje o funcionário como uma pessoa completa, com uma história de vida, 

traços individuais e conhecimentos técnicos que devem ser vistos de forma conjunta. No 

passado, havia a preocupação isolada com o desenvolvimento da pessoa para o posto de 

trabalho.  

Por ser uma instituição voltada à educação, a instituição oportuniza a todos os 

funcionários a participação nos cursos de idiomas e de informática oferecidos pela mesma. Há 

também a oportunidade de participar dos cursos de pós-graduação desenvolvidos em parceria 

entre a Instituição de Aprendizagem Profissional e a Universidade Federal de Pernambuco, 

desde que haja relação com a atividade desenvolvida pelo funcionário no trabalho. 

A avaliação de desempenho se dá no dia-a-dia de forma informal, não há um processo 

formal de avaliação dos funcionários. 

 O sistema de remuneração também segue os padrões tradicionais, os funcionários são 

remunerados pelo cargo em que exercem a atividade.  

A organização ainda é carente de um sistema de informações adequado que dê 

agilidade aos processos e para a rápida difusão do conhecimento entre os funcionários. 

 Conforme relato da gerente, a instituição aprende mais por resolução de problemas e 

pelas experiências passadas apoiadas na história de vida da organização, e em menor grau 

pela experimentação de novos métodos ou pelo benchmarking. 

 As práticas de recursos humanos relacionadas especificamente aos instrutores da 

instituição acontecem de forma semelhante aos demais cargos. Os instrutores são 

selecionados e o treinamento e desenvolvimento deles é monitorado pela instituição de forma 

que os mesmos estejam aptos a trabalhar de acordo com a prática pedagógica adotada na 

instituição, a avaliação de desempenho dos instrutores é realizada pelos alunos, que 

participam de pesquisa de opinião a cada módulo que se encerra.  

4.3.2 Pesquisa sobre as expectativas dos profissionais de recursos humanos 

e dos gestores organizacionais em relação às atividades da área de recursos 

humanos. 

 Para um melhor entendimento da área de recursos humanos da organização, 

apresentam-se alguns itens de uma pesquisa realizada internamente. Permite-se, através da 

análise realizada, verificar as funções ou papéis priorizados pela administração de recursos 

humanos e entender como as ações de recursos humanos são avaliadas pelas pessoas.  
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Essa pesquisa foi conduzida pela gerente de recursos humanos da instituição 

Bernadete Gomes (2002) para o desenvolvimento de monografia de curso de pós-graduação 

Lato-Sensu em Gestão de Organizações Sociais, realizado na Universidade Federal de 

Pernambuco e concluída em dezembro de 2002. Verifica-se na análise a visão dos 

profissionais de recursos humanos e dos gestores sobre os papéis que desempenham os 

profissionais de recursos humanos na instituição. Participaram da pesquisa, 8 profissionais da 

área de recursos humanos e  34 gestores. A primeira parte da pesquisa fundamenta-se no 

modelo de múltiplos papéis de recursos humanos, proposto por Ulrich (2001). 

 

   Figura 4.1:Modelos de Múltiplos Papéis de RH. Fonte: Ulrich, 1998: 

De acordo com Ulrich (1998) para criar valor e obter resultados, os profissionais de 

RH precisam começar não pelo foco nas atividades ou no trabalho, mas pela definição das 

metas, as quais garantem os resultados de seu trabalho. Com as metas definidas, pode-se 

estipular as atividades de parceiros empresariais. Na figura 4.1 são descritos as metas e os 

quatro papéis principais que esses profissionais devem desempenhar para converter a parceria 

empresarial em realidade. Os dois eixos representam o “foco” e as “atividades” do 

profissional de RH. O foco vai do estratégico de longo prazo ao operacional de curto prazo. 

As atividades se estendem da administração de processos (ferramentas e sistemas) à 

administração de pessoal. Os dois eixos delineiam quatro papéis principais de RH: (1) 

administração estratégica de recursos humanos; (2) administração da infra-estrutura da 

Administração de 
Estratégia de RH 

Administração da 
Transformação e da 
Mudança 

Administração da 
Infra-Estrutura da 
Empresa 

Administração da 
Contribuição dos 
Funcionários 
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               FOCO 
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                 FOCO 
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empresa; (3) gestão da contribuição dos funcionários e (4) administração da transformação e 

mudança.  

Uma equação abrangente pode demonstrar o conceito de parceiro empresarial de uma 

forma mais simples: 

Parceiro Empresarial=Parceiro Estratégico+Especialista Administrativo+  

Defensor dos Funcionários+Agente da Mudança 

O parceiro empresarial de RH adiciona valor a uma empresa mediante a execução da 

estratégia, eficiência administrativa, envolvimento dos funcionários e mudança cultural. 

Ulrich (1998) resume os papéis/funções, resultados, metáforas e atividades 

relacionadas no quadro apresentado. 

Tabela 4.3: Papéis/Funções de Recursos Humanos. Fonte: Ulrich, 1998 
Papel/Função Resultado Metáfora Atividade 
Administração de 
Estratégias 
de Recursos Humanos 

 
Execução da estratégia 

Parceiro 
Estratégico 

Ajuste das estratégias de RH à 
estratégia empresarial: 
“Diagnóstico organizacional” 

Administração de Infra-
estrutura da Empresa 

Construção de uma 
infra-estrutura eficiente 

Especialista 
Administrativo 

Reengenharia dos processo da 
organização: “Serviços comuns” 

Administração da 
Contribuição dos 
Funcionários 

Aumento do 
envolvimento e 
capacidade dos 
funcionários 

 
Defensor dos 
Funcionários 

Ouvir e responder aos 
funcionários: “Prover recursos aos 
funcionários” 

Administração da 
Transformação da 
Mudança 

Criação de uma 
organização renovada 

Agente da 
Mudança 

Gerir a transformação e a 
mudança: “Assegurar capacidade 
para mudança” 

 
Nessa parte da pesquisa, Gomes (2002) obteve o resultado apresentado a seguir: 

Papéis de Recursos Humanos

0

20

40

60

80

100

Profissionais de RH 18,2 20 25 0

Gestores 81,8 80 75 100

Parceiro 
Estratégico

Especialista 
Administrativ

Defensor dos 
Funcionários

Agente de 
Mudança

 
    Figura 4.2:Papéis de Recursos Humanos. Fonte: Gomes, 2002:46 
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Na interpretação de Gomes (2002), com base nos resultados obtidos, há uma diferença 

significativa entre as visões provenientes dos grupos participantes: os profissionais de 

recursos humanos e os gestores.  Assim, na ótica dos gestores da Instituição de Aprendizagem 

Profissional os profissionais de recursos humanos vêm exercendo os quatros papéis de forma 

equilibrada. Em ordem de importância os gestores assinalam os seguintes papéis: agente de 

mudança, parceiro estratégico, especialista administrativo e defensor dos funcionários. Os 

gestores percebem a importância estratégica da administração de recursos humanos e 

consideram o papel de agente de mudança de maior importância e de relevante realização pela 

administração de recursos humanos. Em seguida apresenta-se o papel de parceiro estratégico 

como importante papel.  Segue-se pelos quadrantes operacionais o papel de especialista 

administrativo e, enfim, o papel de defensor dos funcionários. Os resultados sugerem que os 

gestores acreditam que a administração de recursos humanos exerce um papel fundamental no 

processo de mudança organizacional e consideram que a área de recursos humanos tem 

realizado um trabalho de maior qualidade nas funções estratégicas que nas funções 

operacionais. 

Já na visão dos profissionais de recursos humanos os papéis que eles próprios exercem 

são em ordem de importância: defensor dos funcionários, especialista administrativo e 

parceiro estratégico. Os profissionais de recursos humanos não se visualizam como agentes da 

mudança. A visão que essas pessoas possuem é a de que as atividades por elas realizadas são 

preponderantemente operacionais.  

Os resultados indicam uma enorme diferença na visualização dos papéis de recursos 

humanos entre os grupos pesquisados. Conforme mencionado, os papéis considerados mais 

relevantes em ordem de prioridade pelos gestores são exatamente os papéis considerados de 

menor peso pelos profissionais de recursos humanos. Enquanto os gestores enxergam os 

profissionais de recursos humanos predominantemente como agentes da mudança e parceiros 

estratégicos, os profissionais da área citada não se visualizam desta forma, focalizam-se 

preponderantemente nos quadrantes operacionais. 

Gomes (2002) considera que a disparidade entre as visões dos gestores sobre os papéis 

dos recursos humanos e dos próprios profissionais de recursos humanos pode ser atribuída à 

falta de uma percepção mais clara sobre os papéis que exercem na organização. Segundo 

Gomes (2002) há uma indicação a uma baixa auto-estima e baixa expectativa desses 

profissionais, que podem estar relacionadas ao alto nível de centralização, excesso de normas 

administrativas e pouca autonomia na tomada de decisão. Conforme a autora da pesquisa há 

uma provável distorção de visão por parte dos profissionais de recursos humanos quanto aos 

papéis por eles desempenhados. 
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 Na segunda parte da pesquisa realizada analisou-se a percepção e expectativas sobre a 

administração de recursos humanos, a amostra de participantes foi a mesma utilizada na 

primeira parte da pesquisa. A escala utilizada foi a de Likert em um questionário com 17 

afirmativas relacionadas aos papéis e funções exercidos pela administração de recursos 

humanos da instituição, a análise foi realizada com base na percentagem obtida para cada 

resposta dada aos diferentes graus de concordância ou discordância. Destaca-se para fins deste 

trabalho os tópicos que tenham relação com os temas abordados na dissertação. Portanto, 

dentre os 12 tópicos analisados na pesquisa original, apresenta-se 5 tópicos relevantes: 

processo de mudança; sistema de treinamento e desenvolvimento de pessoal; sistema de 

remuneração de pessoal; gestão de sistema de recursos humanos e políticas de recursos 

humanos. Apresentam-se a seguir os resultados da pesquisa: 

!!!! Processo de Mudança na Instituição de Aprendizagem Profissional 

Tabela 4.4: Acompanhamento do RH no Processo de Mudança. Fonte: Gomes, 2002:48 
A área  de RH está acompanhando o nível de mudança instalado. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 6,9 
2 – discordo  28,6 13,8 
3 – nem concordo, nem discordo 28,6 27,6 
4 – concordo 43 48,3 
5 – concordo totalmente 0 4,4 
Número de respondentes 7 29 

 

Tabela 4.5: Programas de Desenvolvimento e Estratégias. Fonte: Gomes, 2002:48 
Os programas de desenvolvimento estão em consonância com as estratégias da organização. 
Alternativas Profissionais de RH(%)  Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 0 
2 – discordo  14,3 17,2 
3 – nem concordo, nem discordo 28,6 20,7 
4 – concordo 57,1 44,9 
5 – concordo totalmente 0 17,2 
Número de respondentes 7 29 
 

 O resultado apresentado, conforme a autora da pesquisa, confirma a indicação obtida 

na primeira parte da pesquisa em que os gestores visualizam a área de recursos humanos 

como agente de mudança mais que os profissionais de recursos humanos, pois uma parcela 

maior de respondentes do grupo dos gestores concorda com a afirmativa de que a área de 

recursos humanos acompanha o nível de mudança instalado, com uma parcela de 48,3% de 

concordância e 4,4% de total concordância; enquanto os profissionais de recursos humanos 

apresentam uma parcela maior de discordância, com 28,6%.  
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 Em relação à afirmativa “os programas de desenvolvimento estão em consonância com 

as estratégias da organização”, há uma parcela significativa de concordância tanto do grupo 

de profissionais de recursos humanos como dos gestores. Assim, os valores são os seguintes: 

57,1% de concordância dos profissionais de recursos humanos e 44,9% de concordância e 

17,2% de concordância total dos gestores. Os resultados também um grupo expressivo de 

respondentes que preferiram não se posicionar, 28,6% dos profissionais de recursos humanos 

e 20,7% dos gestores.  

 Os resultados indicam que há uma razoável aceitação dos envolvidos em relação ao 

trabalho desenvolvido pela área de recursos humanos no tocante ao processo de mudança 

organizacional; há segundo Gomes (2002) uma indicação de que o desempenho da 

administração de recursos humanos está sendo positivo.   

Portanto, no que se refere à contribuição no processo de mudança da instituição; há 

ampla concordância de que a administração de recursos humanos vem contribuindo 

positivamente ao processo; bem como acredita-se que os programas de desenvolvimento estão 

em consonância com as estratégias da organização.  

 Através de uma observação mais atenta percebe-se um paradoxo nos resultados da 

pesquisa, pois na primeira parte da pesquisa, sobre os papéis dos profissionais de recursos 

humanos, os profissionais de recursos humanos demonstram que não se visualizam como 

agentes da mudança. Entretanto, 43% dos profissionais de recursos humanos dizem concordar 

que a área de recursos humanos contribui para a mudança organizacional. Há, pois, uma 

indicação da necessidade de uma investigação mais aprofundada em relação ao processo de 

mudança organizacional e a percepção dos profissionais de recursos humanos quanto aos seus 

papéis.  

!!!! Sistema de recrutamento, seleção e contratação 

Tabela 4.6:Sistema de Recrutamento. Fonte:Gomes, 2002:49 
O sistema de recrutamento atende plenamente às demandas das unidades 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 6,9 
2 – discordo  42,9 31 
3 – nem concordo, nem discordo 14,2 34,5 
4 – concordo 42,9 27,6 
5 – concordo totalmente 0 0 
Número de respondentes 7 29 

Tabela 4.7: Sistema de Seleção. Fonte: Gomes, 2002:49 
O sistema de seleção atende plenamente às demandas das unidades. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 3,4 
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2 – discordo  14,3 37,9 
3 – nem concordo, nem discordo 28,6 27,6 
4 – concordo 57,1 31 
5 – concordo totalmente 0 0 
Número de respondentes 7 29 

Tabela 4.8: Sistema de Contratação. Fonte: Gomes, 2002:49 
O sistema de contratação atende plenamente às demandas das unidades. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 14,3 10,3 
2 – discordo  14,3 48,3 
3 – nem concordo, nem discordo 57,1 13,8 
4 – concordo 14,3 24,1 
5 – concordo totalmente 0 3,4 
Número de respondentes 7 29 
 

 Ao investigar as funções clássicas de recursos humanos: sistemas de recrutamento, 

seleção e contratação, obteve-se uma resposta bastante fragmentada. Em relação ao sistema de 

recrutamento o nível de concordância e discordância entre os profissionais de recursos 

humanos apresenta-se empatado com um percentual de 42,9% e 14,2% das pessoas declaram 

nem concordar e nem discordar. Já os gestores apresentam um nível de discordância (31% de 

discordância e 6,9% de total discordância) com a afirmativa de que o sistema de recrutamento 

esteja atendendo plenamente às demandas que supera a parcela de concordância (27,6%); há 

ainda uma expressiva parcela de indiferença com 34,5%.  

 Na questão referente ao sistema de seleção, os profissionais de recursos humanos 

apresentam uma parcela de 57,1% de concordância, 28,6% de neutralidade. Os gestores 

apresentam uma avaliação mais rigorosa, assim, 41,3% dos envolvidos discordam que o 

sistema de seleção tenha atendido plenamente as demandas; 27,6% preferiram não se 

posicionar e um grupo de 31% concorda com a afirmativa.  

 A questão referente ao sistema de contratação, os resultados denotam uma maior 

instabilidade. Mais da metade (57,1%) dos profissionais de recursos humanos nem concordam 

e nem discordam que o sistema de contração esteja atendendo plenamente as demandas, há, 

ainda uma parcela de 28,6% que discorda com a afirmativa apresentada; a parcela de 

concordância é composta por 14,3% dos envolvidos. Os gestores apresentam uma parcela 

maior de discordância, na qual 58,6% discordam que o sistema de contratação atenda 

plenamente as demandas.   

De uma forma global, a autora acredita que o desempenho dos recursos humanos nas 

funções citadas pode ser considerado como de médio a baixo. Relata Gomes (2002) que se 

deve investigar de forma mais aprofundada os fatores que levam ao alto grau de não 
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posicionamento.  As repostas sugerem que os sistemas de recrutamento, seleção e contratação 

não estão atendendo plenamente as necessidades da instituição.  

!!!! Sistema de treinamento e desenvolvimento de pessoal 

Tabela 4.9: Sistema de Treinamento e Desenvolvimento. Fonte: Gomes, 2002:51 
O sistema de treinamento /desenvolvimento atende plenamente às demandas das unidades 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 6,9 
2 – discordo 28,6 48,3 
3 – nem concordo, nem discordo. 42,8 20,7 
4 – concordo 28,6 20,7 
5 – concordo totalmente 0 3,4 
Número de respondentes 7 29 
 

 Os profissionais de recursos humanos respondem com um relevante nível de 

neutralidade, no qual 42,8% dos pesquisados não opinaram, há também um mesmo percentual 

de 28,6% dos envolvidos que concordam e 28,6% que discordam da afirmativa de que o 

sistema de treinamento e desenvolvimento atende plenamente as demandas das unidades. Os 

gestores, no entanto, respondem com uma parcela maior de discordância, na qual 48,3% 

discordam e 6,9% discordam totalmente; o percentual de concordância é de 24,1% somados 

os que concordam e os que concordam totalmente. 

 Os resultados indicam que o desempenho da administração de recursos humanos pode 

ser melhorado, pois os envolvidos consideram que o sistema de treinamento e 

desenvolvimento não tem atendido satisfatoriamente as demandas. Portanto é recomendável 

segundo Gomes (2002) um investimento maior em capacitação. É provável que tais 

resultados indiquem uma necessidade de um aperfeiçoamento do sistema de treinamento e 

desenvolvimento para um atendimento mais eficiente das necessidades dos funcionários. 

!!!! Sistema de remuneração de pessoal 

Tabela 4.10: Sistema de Remuneração. Fonte: Gomes, 2002:52 
O sistema de remuneração atende plenamente às demandas das unidades 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 42,9 20,7 
2 – discordo  57,1 41,4 
3 – nem concordo, nem discordo 0 24,1 
4 – concordo 0 13,8 
5 – concordo totalmente 0 0 
Número de respondentes 7 29 
  

 Em relação ao sistema de remuneração, há um resultado expressivo: todos os 

profissionais de recursos humanos indicam a insatisfação em relação ao sistema, pois 57,1% 
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dos pesquisados discordam que o sistema tenha atendido plenamente as demandas e 42,9% 

discordam totalmente da afirmativa, não havendo nenhuma resposta indicando concordância. 

Há um elevado nível de insatisfação nesse aspecto. Os gestores também indicam uma 

avaliação do sistema de remuneração como insatisfatória, pois um total de 62,1% das pessoas 

discorda e apenas 13,8% dos participantes concordam que o sistema tenha atendido 

plenamente as demandas. O sistema de remuneração da instituição, portanto, deve ser mais 

bem administrado para que as demandas institucionais sejam plenamente satisfeitas. Deve-se, 

portanto, estudar e identificar os fatores que levam a esse alto nível de discordância, no intuito 

de adequar o sistema de remuneração de pessoal às demandas das pessoas. 

!!!! Gestão do sistema de recursos humanos 

Tabela 4.11: Nível de Centralização. Fonte: Gomes, 2002:54 
O nível de centralização dificulta a administração de RH. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 6,9 
2 – discordo  0 3,4 
3 – nem concordo, nem discordo 0 13,8 
4 – concordo 14,3 34,5 
5 – concordo totalmente 85,7 41,4 
Número de respondentes 7 29 

Tabela 4.12. Autonomia de RH. Fonte: Gomes, 2002:54 
A pouca autonomia da área de RH na tomada de decisão inviabiliza a agilidade dos processos. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 6,9 
2 – discordo  0 6,9 
3 – nem concordo, nem discordo 14,3 3,4 
4 – concordo 28,6 31 
5 – concordo totalmente 57,1 51,8 
Número de respondentes 7 29 

Tabela 4.13. Normas Administrativas. Fonte: Gomes, 2002:54 
O excesso de normas administrativas emperra a agilidade dos processos. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 10,4 
2 – discordo  0 10,4 
3 – nem concordo, nem discordo 0 3,4 
4 – concordo 28,6 31 
5 – concordo totalmente 71,4 44,8 
Número de respondentes 7 29 
 

 Todos os funcionários da área de recursos humanos concordam (14,3% concordam e 

85,7% concordam totalmente) que o nível de centralização dificulta a administração de 

recursos humanos. Os gestores também apresentam um relevante nível de concordância com 

afirmativa, com 41,4% de total concordância e 34,5% de concordância. 
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 Em relação à autonomia, os profissionais da área de recursos humanos apresentam um 

alto grau de concordância com a afirmativa de que “a pouca autonomia da área de RH na 

tomada de decisão inviabiliza a agilidade dos processos”, com um total de 85,7% de 

concordância (somados os percentuais de concordância e concordância total). Também os 

gestores apresentam posicionamento semelhante, com um total de 82,8% de concordância em 

relação à afirmativa.  

 No tocante ao excesso de normas, há também um significativo nível de concordância 

entre os profissionais de recursos humanos e os gestores da organização. Todos os 

funcionários da área de recursos humanos concordam (71,4% concordam totalmente e 28,6% 

concordam) que o excesso de normas administrativas emperra a agilidade nos processos. Na 

ótica dos gestores 75,8% (somados os que concordam e os que concordam totalmente) 

concordam com a afirmativa exposta, e 20,8% discordam da afirmativa (somados os que 

discordam totalmente e os que discordam). 

 De uma forma geral entende-se, pelos resultados obtidos, que há um nível de 

centralização na instituição que dificulta a administração de recursos humanos. Os 

respondentes da pesquisa indicam também que a pouca autonomia tem inviabilizado a 

agilidade nos processos. O excesso de normas administrativas, segundo os respondentes, 

também tem contribuído negativamente para agilidade nos processos. Existem, pois, de 

acordo com os participantes da pesquisa, fatores que impedem uma administração de recursos 

humanos plenamente eficiente.  

!!!! Políticas de recursos humanos 

Tabela 4.14: Políticas de RH e Necessidades do Funcionários. Fonte: Gomes, 2002:57 
A política de RH existente atende às necessidades dos funcionários. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 42,8 21,4 
2 – discordo  28,6 57,2 
3 – nem concordo, nem discordo 28,6 14,3 
4 – concordo 0 7,1 
5 – concordo totalmente 0 0 
Número de respondentes 7 29 

Tabela 4.15: Políticas de RH e Estratégia. Fonte: Gomes, 2002:58 
A política de RH está articulada às estratégias da organização e à escuta aos funcionários. 
Alternativas Profissionais de RH(%) Gestores (%) 
1- discordo totalmente 0 10,7 
2 – discordo  42,8 25 
3 – nem concordo, nem discordo 28,6 32,1 
4 – concordo 28,6 25 
5 – concordo totalmente 0 7,2 
Número de respondentes 7 29 
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 Sobre o questionamento se a política de recursos humanos existente atende às 

necessidades dos funcionários: os profissionais da área de recursos humanos em sua maioria 

discordam da afirmativa, 28,65% deles discordam e 42,8% discordam totalmente. Também 

nos resultados dos gestores há uma grande parcela de discordância, totalizando 78,6% 

(somados os percentuais de discordância e de discordância total).  

Quanto à articulação da política de recursos humanos com as estratégias da 

organização e à escuta aos funcionários, os profissionais de recursos humanos apresentam um 

percentual significativo de discordância de 42,8%, mas apresenta 28,6% de concordância. Já 

os gestores apresentam um resultado mais disperso, no qual se verifica que 35,7% dos 

gestores discordam, enquanto 32,2% concordam e 32,1% não apresentam opinião formada.  

Percebe-se, então, que na visão dos respondentes a política de recursos humanos não 

está satisfazendo plena e adequadamente as necessidades dos funcionários. Os resultados 

também sugerem que a política de recursos humanos da instituição deve ser delineada de 

forma mais adequada para que esteja em sintonia com as estratégias da organização e também 

para possibilitar a escuta aos funcionários. Gomes (2002) conclui que há uma necessidade de 

se repensar as políticas de recursos humanos da instituição para o um pleno atendimento às 

necessidades de todos, pessoas e organização. 

4.3.3 Análise da Gestão de Pessoas na Instituição de Aprendizagem 

Profissional 

Conforme os dados apresentados, pode-se estabelecer uma ligação entre os conceitos 

teóricos e o que é praticado na instituição.  Desta forma pode se considerar que as atividades 

de gestão de pessoas na instituição apresentam características que se referem ao modo de 

administração de recursos humanos tradicionais, mas há também sinais de inovação e de uma 

atuação voltada para a atualização dos procedimentos, em busca de uma gestão de pessoas 

mais moderna.  Passa-se por uma transição entre a antiga forma de administrar e a adoção de 

práticas mais atuais. 

Nos aspectos tradicionais, considera-se a forte centralização no processo decisório, a 

pouca autonomia, o excesso de normas administrativas; também o sistema de recrutamento e 

seleção, o sistema de remuneração que utiliza o critério de remuneração por cargo, o sistema 

de treinamento e desenvolvimento de pessoal, bem como as políticas de recursos humanos 

que segundo as pessoas envolvidas na pesquisa realizada por Gomes (2002) há uma indicação 

de uma necessidade de maior alinhamento estratégico. De acordo com Chiavenato (1999) são 

características de uma administração de recursos humanos predominantemente tradicional.  
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Conforme Chiavenato (1999) existem três etapas principais na administração de 

recursos humanos, como explicado na página 21 do capítulo 2, confrontando a teoria e a 

prática pode-se perceber que a gestão de pessoas da Instituição de Aprendizagem Profissional 

está em transição entre as fases compreendidas da chamada industrialização neoclássica e a 

sociedade do conhecimento, nas quais as pessoas são vistas respectivamente como recursos 

humanos e como parceiras organizacionais. 

Observando-se a tabela da página 22 no capítulo 2 referentes às etapas da gestão de 

pessoas, percebe-se que há uma nítida orientação das atividades de recursos humanos da 

instituição para a segunda etapa indicada por Chiavenato (1999), com as características 

indicadas na citada tabela, como responsabilidade de linha e função de staff, uma atuação 

departamentalizada e tática, decisões percorrem o sentido top-down, há uma atuação de 

consultoria interna e prestação de serviços especializados. Salienta-se, entretanto que há um 

direcionamento para a mudança e, portanto, há também características relacionadas com a 

terceira etapa como atividades de treinamento, liderança, motivação e com o objetivo maior 

de contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Entretanto, há também a presença de inovações no contexto organizacional referente à 

gestão de pessoas. Como visto, a posição da área de recursos humanos é de caráter 

estratégico, há participação nas decisões estratégicas e no estabelecimento de objetivos 

organizacionais de longo prazo, ou seja, no planejamento estratégico e na condução das 

atividades para o atingimento dos objetivos estabelecidos. No processo de mudança, há um 

reconhecimento por parte das pessoas, de que a área de gestão de pessoas vem desenvolvendo 

um trabalho importante e, os gestores organizacionais enxergam a área de recursos humanos 

como agentes de mudança. Há a ênfase na missão e na visão organizacional, também forte 

atuação na busca pela auto-sustentabilidade, um dos focos do planejamento estratégico. Em 

consonância com as tendências do mundo atual e da economia cada vez mais globalizada e 

baseada no conhecimento, a área de recursos humanos apresenta-se com o desafio de 

implementar a educação corporativa na instituição.  
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5 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL NA INSTITUIÇÃO EM ESTUDO 

 5.1 Análise dos Resultados da Aplicação de Questionários 

 Apresentam-se a seguir, os resultados da aplicação de questionários que teve o 

envolvimento dos instrutores da instituição e as respectivas análises de acordo com a 

fundamentação teórica apresenta no corpo do trabalho. 

5.1.1 Compartilhamento de conhecimentos 

Compartilhamento de Conhecimentos
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   Figura 5.1: Compartilhamento de Conhecimentos/Resumo dos Resultados.: 

Tabela 5.1: Compartilhamento de Conhecimento/Questão 1 
01 - A instituição estimula e incentiva a troca e o compartilhamento de experiências e conhecimentos 

Alternativas Peso Quantidade de 
citações 

Qtde citações x 
peso 

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 34 170 85 
2 - Concordo em parte 4 5 20 12.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total  40 192 100 
Média   4.8   
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Questão 1
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       Figura 5.2:Compartilhamento do Conhecimento/Questão 1. 

Tabela 5.2: Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 2.  
02 - Existe um local específico no ambiente de trabalho que possibilite o diálogo, a troca e o compartilhamento 
de informações, experiências e conhecimentos 
Alternativas Peso Quantidade de 

citações 
Qtde citações x 
peso 

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 27 135 67.50 
2 - Concordo em parte 4 11 44 27.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 1 1 2.50 
Total  40 182 100 
Média   4.55   

 

Questão 2

67,50%

27,50%

0,00%
2,50% 2,50%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
             Figura 5.3: Compartilhamento do Conhecimento/Questão 2. 
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Tabela 5.3: Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 3. 
03 - A comunicação na instituição é eficiente em todos os níveis da organização. 
Alternativas Peso Quantidade de 

citações 
Qtde citações x 
peso 

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 14 70 35 
2 - Concordo em parte 4 17 68 42.50 
3 - Indeciso 3 4 12 10 
4 - Discordo em parte 2 5 10 12.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 160 100 
Média   4   

 

Questão 3

35,00%

42,50%

10,00%

12,50% 0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
     Figura 5.4:Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 3. 

Tabela 5.4: Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 4. 
04 - Existem fatores na instituição que impedem um bom compartilhamento de experiência e conhecimentos 
como: a falta de tempo, a resistência das pessoas, a falta de confiança entre as pessoas.  
Alternativas Peso Quantidade de 

citações 
Qtde citações x 
peso 

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 9 45 22.50 
2 - Concordo em parte 4 16 64 40 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
54 - Discordo em parte 2 2 4 5 
5 - Discordo totalmente 1 13 13 32.50 
Total   40 126 100 
Média   3.15   
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Questão 4
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       Figura 5.5:Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 4. 

Tabela 5.5: Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 5. 
05 - Você compartilha espontaneamente suas experiências e conhecimentos com os seus colegas de trabalho. 
Alternativas Peso Quantidade de 

citações 
Qtde citações x 
peso 

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 32 160 80 
2 - Concordo em parte 4 8 32 20 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 192 100 
Média   4.8   

 

Questão 5

80,00%

20,00% 0,00%0,00%0,00%
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            Figura 5.6: Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 5. 
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Tabela 5.6: Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 6. 
06 - Seus colegas compartilham espontaneamente as experiências e conhecimento com você e com os outros 
colegas de trabalho.  
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 19 95 47.50 
2 - Concordo em parte 4 19 76 47.50 
3 - Indeciso 3 1 3 2.50 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 176 100 
Média   4.4   

 

Questão 6

47,50%

47,50%

2,50%
2,50% 0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.7:Compartilhamento de Conhecimentos/Questão 6. 

 As questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 referem-se ao compartilhamento de conhecimentos.  

 Analisando os resultados dessas questões conjuntamente pode-se dizer que existe na 

instituição estudada uma preocupação em estimular o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos entre as pessoas, os resultados também sugerem a existência de alguns fatores 

que podem estar comprometendo tal ação. 

 De acordo com o resultado da questão 1, observa-se que 85% dos respondentes da 

pesquisa concordam totalmente com a sentença de que a instituição estimula e incentiva a 

troca e o compartilhamento de experiências e conhecimentos, havendo, ainda 12,50% de 

participantes que concordam parcialmente com a afirmativa apresentada. Na escala Likert , 

obteve-se a média de 4.8 pontos, apresentando um alto grau de concordância. Portanto, na 

visão dos instrutores participantes da pesquisa, a instituição estimula e incentiva o 

compartilhamento de conhecimentos entre as pessoas. Na abordagem da criação do 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) isso pode ser caracterizado como um processo de 

socialização, segundo eles é um processo de compartilhamento de experiências da qual 
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origina-se o conhecimento tácito apresentados como modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas. Na visão dos autores, as pessoas podem adquirir o conhecimento tácito 

diretamente dos outros, sem a utilização de linguagem, mas com observação, a imitação ou a 

prática. Sem a existência de uma experiência compartilhada, há uma grande dificuldade para 

um indivíduo projetar-se no processo de raciocínio de outra pessoa. No mundo organizacional 

o compartilhamento de experiências é o princípio básico do treinamento prático.  

 Através das respostas dadas pelos participantes na questão 2, indica-se que a 

instituição disponibiliza local para a troca e o compartilhamento de conhecimentos, pois 

67.50% das pessoas responderam que concordam totalmente  e 27.50% concordam em parte 

com a afirmativa de que existe um local especifico no ambiente de trabalho que possibilite o 

diálogo, a troca e o compartilhamento de informações, experiências e conhecimentos. Obteve-

se uma média de 4.55 pontos na escala Likert.  

“A comunicação organizacional é o processo através do qual os membros emitem, 

coletam e recebem informações sobre a organização e a sobre as mudanças que nesta 

ocorrem”. (Fonseca, 1998: 12).  A autora explica que é a comunicação que possibilita a 

geração e o compartilhamento de informações que permitem à pessoa compreender, 

interpretar e prever os fenômenos organizacionais. Conforme os resultados da questão 3, há 

um grupo de 35% dos instrutores participantes da pesquisa que concordam totalmente com a 

afirmativa de que a comunicação é eficiente em todos os níveis da organização e 42.50% 

concordam parcialmente com a afirmativa. Há uma parcela de 12.50% dos envolvidos que 

discordam parcialmente que a comunicação seja eficiente em todos os níveis organizacionais 

e 10% dos envolvidos não opinaram a respeito, o que pode ser um sinal de que a comunicação 

precisa ser melhorada na instituição. O grau de concordância é representado pela média de 4 

pontos, revelando uma variação nas respostas obtidas.  

Ao desviar um pouco a atenção para a questão 4, pode-se compreender melhor as 

questões anteriormente analisadas. Com a média de 3,15 pontos, representa a pontuação mais 

baixa em todo o questionário, refletindo a diversidade de respostas dadas. Assim, na 

afirmativa 4 vê-se um resultado mais fragmentado, no qual 32.50% dos respondentes 

discordam totalmente e 5% discordam em parte que existem fatores que impedem um bom 

compartilhamento de experiências e conhecimentos, ou seja, para essa parcela de envolvidos 

na pesquisa não existem fatores na instituição que comprometam um bom compartilhamento 

de conhecimentos. No entanto, 22.50% concordam totalmente e 40% dos pesquisados 

concordam em parte que existem fatores impedindo um bom compartilhamento de 

experiências e de conhecimentos.  Exige-se, porém, uma investigação mais aprofundada para 

saber especificamente quais os fatores prejudicam o bom compartilhamento de conhecimentos 
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na instituição estudada. Essa resposta pode auxiliar na obtenção de um compartilhamento que 

seja mais producente à instituição, pois assim, poderá se promover ações que neutralizem os 

fatores prejudiciais. 

 De acordo com Davenport e Prusak (1998) o conhecimento nas organizações é 

transferido seja ele gerenciado ou não; entretanto, é importante desenvolver estratégias 

específicas para o compartilhamento mais produtivo. Uma das ações que pode trazer 

resultados satisfatórios é disponibilizar ambientes adequados para incentivar o entrosamento e 

intercâmbio criativo e improvisado. Segundo os autores as conversas não organizadas, o 

entrosamento que se estabelece de modo espontâneo funcionam como mecanismo para o 

compartilhamento de conhecimentos, bem como para o estabelecimento de confiança e 

possibilitam a oportunidade para a crítica. Os referidos autores afirmam que “acima de tudo, 

precisamos alargar nossa definição de produtividade de modo a incluir o que poderia 

constituir conversas casuais muito produtivas, períodos de reflexão, e aprendizado.” 

(Davenport e Prusak, 1998:113). 

Conforme Wah (2000) a tendência das pessoas de manter seus conhecimentos consigo, 

mesmo que de forma não intencional é um dos principais problemas da gestão do 

conhecimento. Segundo Jim Allen apud Wah (2000) muitas vezes as pessoas não têm noção 

de que seus conhecimentos podem ser de grande valor para outras pessoas; portanto é 

importante que a gerência facilite esse processo; valorizando o relacionamento humano 

necessário para o estabelecimento do compartilhamento. Davenport e Prusak (1998) explicam 

que as transferências não-estruturadas podem aumentar a probabilidade de que se façam 

descobertas felizes; nas quais existem o potencial de geração de novas idéias ou de resolução 

de problemas antigos.  

 A afirmativa da questão 5: “você compartilha espontaneamente sua experiências   e 

conhecimentos com os seus colegas de trabalho”; obteve uma pontuação média de 4,8 pontos, 

na qual 80% das pessoas concordam totalmente com a afirmativa e 20% concordam em parte. 

Já a afirmativa da questão 6: “seus colegas compartilham espontaneamente as experiências e 

conhecimentos com você e com os outros colegas de trabalho”, apresenta uma pontuação 

média de 4,4 pontos, na qual 47,50% das pessoas concordam totalmente com a afirmativa e 

47,50% concordam em parte. Permite-se dizer que as duas questões apresentam expressivo 

grau de concordância, o que pode ser entendido que as pessoas estão compartilhando 

espontaneamente seus conhecimentos e experiências. No entanto, percebe-se uma diferença 

entre as médias apresentadas: a média da questão 6 é um pouco menor, refletindo uma menor 

parcela de pessoas que concordam totalmente e o surgimento de uma parcela que não se 

posicionou (2,5%) e outra que discorda em parte com a afirmativa (2,5%). O que pode 



Capítulo 5.                                 A Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional 

 75

significar que as pessoas acreditam que elas próprias compartilham de modo espontâneo; mas 

não sentem que seus colegas fazem o mesmo, ao menos na mesma intensidade. Pode 

significar também que as pessoas não se sentem plenamente seguras ou confiantes umas com 

as outras. 

“A transferência espontânea e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso 

de uma empresa”.(Davenport e Prusak, 1998:108) Conforme os autores a gestão do 

conhecimento requer uma transferência estruturada do conhecimento, no entanto, é essencial 

o desenvolvimento de estratégias que estimulem a troca espontânea do conhecimento.  
Na nova economia, conversar é a mais importante forma de trabalho. Conversar á 
maneira pela qual os trabalhadores do conhecimento descobrem aquilo que sabem, 
compartilham esse conhecimento com seus colegas e, nesse processo, criam 
conhecimento novo para a organização. (Alan Webber apud Davenport e Prusak, 
1998:110). 

Conforme Davenport e Prusak (1998) fatores como a falta de tempo, a falta de um 

local de encontro e falta de confiança são inibidores do compartilhamento de conhecimentos 

que eles denominam de atritos. Segundo os autores, os atritos podem retardar ou impedir a 

transferência de conhecimento entre as pessoas e tendem a erodir parte do conhecimento.  

É provável que esses inibidores do conhecimento sejam a resposta para a variação dos 

resultados nas questões 5 e 6, quando os participantes da pesquisa relatam não sentir muito o 

compartilhamento espontâneo de seus colegas. Pode estar havendo nesse processo a 

interferência dos atritos citados. Recomenda-se, portanto, que sejam construídos 

relacionamentos de confiança entre as pessoas por meio de uma maior interação; bem como a 

disponibilização de locais para os encontros entre os colegas e a criação de tempo para que 

seja possível uma maior troca.  
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5.1.2 Valorização do Conhecimento na Instituição.  

Valorização do Conhecimento
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       Figura 5.8: Valorização do Conhecimento/Resumo dos Resultados. 

Tabela 5.7: Valorização do Conhecimento/Questão 7. 
07 - Os repositórios de conhecimentos (bibliotecas, laboratórios, documentação interna, sistema de 
informações) da instituição auxiliam e contribuem para que seu trabalho se torne mais produtivo e eficiente. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 26 130 65 
2 - Concordo em parte 4 12 48 30 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 2 4 5 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 182 100 
Média   4.55   
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     Figura 5.9: Valorização do Conhecimento/Questão 7. 
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Tabela 5.8: Valorização do Conhecimento/Questão 8. 
08 - Existe na instituição uma cultura voltada para a valorização do conhecimento. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 31 155 77.50 
2 - Concordo em parte 4 8 32 20 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 189 100 
Média   4.725   

 

Questão 8
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       Figura 5.10: Valorização do Conhecimento/Questão 8.: 

Tabela 5.9: Valorização do Conhecimento/Questão 9. 
09 - Seu conhecimento está sendo adequadamente administrado pela instituição. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 22 110 55 
2 - Concordo em parte 4 15 60 37.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 3 6 7.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 176 100 
Média   4.4   
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Questão 9
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       Figura 5.11:Valorização do Conhecimento/Questão 9 

Tabela 5.10: Valorização do Conhecimento/Questão 10 
10 - Seu conhecimento poderia ser mais bem aproveitado na instituição.  
Alternativas Peso Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1- Concordo totalmente 5 15 75 37.50 
2 - Concordo em parte 4 17 68 42.50 
3 - Indeciso 3 2 6 5 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 6 6 15 
Total   40 155 100 
Média   3.875   

 

Questão 10
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       Figura 5.12:Valorização do Conhecimento/Questão 10. 
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Este tópico analisa as questões de números 7, 8, 9 e 10 referentes à valorização do 

conhecimento na instituição. 

 Na sétima questão, obteve-se uma média de 4,55 pontos, e 65% de total concordância 

e 30% de concordância parcial de que os repositórios de conhecimentos da instituição 

auxiliam e contribuem para o aumento da produtividade e eficiência do trabalho. Tal resultado 

indica que as pessoas mostram-se satisfeitas com os recursos disponibilizados pela instituição 

para que seus conhecimentos sejam mais produtivos.  

 Os repositórios do conhecimento são importantes ao processo de criação do 

conhecimento tanto individual como organizacional. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997) 

esses expedientes contribuem muito à internalização do conhecimento. No processo de 

transformação do conhecimento explícito em tácito o conhecimento deve ser verbalizado ou 

diagramado. Assim, esses expedientes ajudam as pessoas a internalizarem as experiências, 

aumentando, desse modo, o conhecimento tácito. Os laboratórios são importantes também no 

processo de “aprender fazendo”, pois, “a expansão do escopo da experiência é essencial para 

a internalização”.(Nonaka e Takeuchi, 1997:79) Também, é uma forma que a organização 

pode propiciar oportunidade de as pessoas vivenciarem as experiências dos outros. 

Há um alto grau de concordância, com média de 4.725 pontos na escala Likert, com 

uma parcela de 77.50% de total concordância e 20% de concordância parcial em relação à 

afirmativa da oitava questão de que “existe na instituição uma cultura voltada para a 

valorização do conhecimento”. O resultado indica que na visão dos instrutores participantes 

da pesquisa da instituição existe uma cultura voltada para o conhecimento. Esse resultado 

apresenta-se como um ponto favorável à instituição nessa era do conhecimento, os autores 

Davenport e Prusak (1998) ressaltam que uma cultura amiga do conhecimento é uma das 

condições essenciais para o sucesso da gestão do conhecimento. Os referidos autores 

explicam que uma cultura que valoriza o conhecimento forma-se com diferentes componentes 

como uma orientação positiva para o conhecimento, com pessoas intelectualmente curiosas e 

desejosas de explorar o novo; essa cultura também é formada pela ausência de inibidores de 

conhecimento, na qual as pessoas devem ter confiança entre si e em relação à organização. 

Entretanto, no item anterior referente ao compartilhamento de conhecimentos, as pessoas 

declararam existir alguns fatores que podem ser considerados como inibidores do 

conhecimento. Portanto, também nesse aspecto é recomendável uma investigação mais 

aprofundada. 

 Sobre a adequada administração do conhecimento, ao analisar a questão 9 percebe-se 

que um número relevante de participantes concordam com a afirmativa de que seus 

conhecimentos estão sendo adequadamente administrados pela instituição, assim 55% 
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concordam totalmente com a afirmativa e 37,50% concordam em parte; mas há também uma 

parcela de 7,5% que discordam parcialmente da afirmativa. A média com 4,4 pontos na 

questão 9 revela uma expressiva concordância com a afirmativa apresentada. 

 A afirmativa “seu conhecimento poderia ser mais bem aproveitado na instituição”, na 

questão 10, apresenta uma das menores médias desta pesquisa, com 3,875 pontos, refletindo 

uma maior fragmentação nas respostas. Assim, 37,50% dos instrutores que responderam à 

pesquisa concordam totalmente que o conhecimento deles poderia ser mais bem aproveitado 

na instituição e 42,450% dos participantes concordam em parte com tal afirmativa. Há, no 

entanto um grupo representando 15% dos respondentes que discordam totalmente que seus 

conhecimentos poderiam ser mais bem aproveitados; provavelmente essa a parcela de pessoas 

estão satisfeitas com a aplicação de seus conhecimentos no trabalho.  

Analisando, conjuntamente, as questões acima citadas (questões 9 e 10), percebe-se 

que os instrutores consideram que está havendo uma boa administração de seus 

conhecimentos na instituição; mas a maioria considera também que existe um conhecimento 

latente a ser explorado e que não está sendo plenamente utilizado pela instituição.  

Esse resultado conforme Stewart (1998) não poderia ser muito diferente, pois é 

considerado altamente complexo conseguir usufruir todo o potencial do conhecimento que as 

pessoas detém.  
O chefe da contabilidade pode lhe informar o tamanho da folha de pagamento, mas 
não podem lhe informar o custo de substituição das habilidades dos funcionários, e 
menos ainda se elas estão sofrendo valorização ou depreciação. O diretor de 
recursos humanos pode saber quanto a empresa gasta com treinamento formal, mas 
não se sabe quanto de aprendizado o treinamento realmente gerou. (Stewart, 
1998:53). 

O referido autor também salienta que o conhecimento das pessoas é hoje o centro das 

dimensões no meio corporativo; mas há um grande problema tentar identificar e gerenciar os 

ativos baseados no conhecimento não é uma tarefa impossível; mas extremamente difícil.  

Drucker (1997) argumenta que é de suma importância a correta administração do 

conhecimento dos funcionários para que haja uma maior produtividade. Portanto, é viável 

uma correta alocação das pessoas considerando os seus pontos positivos e suas competências 

de modo a potencializá-las. Conforme o autor, se as pessoas não forem colocadas nas 

respectivas atividades por sua importância e pelo seu potencial de contribuição, mas somente 

pelas exigências da organização; elas não poderão ser produtivas, por mais bem motivadas 

que possam estar, e por mais bem qualificadas e dedicadas que possam ser. Continua Drucker, 

que se deve dar constante atenção à colocação dos trabalhadores nos locais ou atividades nos 

quais eles sejam capazes de gerar resultados e prestar contribuição. Assim, diz o autor, que 

somente a administração pode transformar um trabalhador intelectual em recurso produtivo, 
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pois “ninguém quer tanto realizar, produzir e contribuir quanto o trabalhador 

intelectual”.(Drucker, 1997:339) 

5.1.3 Atualização do Conhecimento 

Atualização do Conhecimento
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             Figura 5.13: Atualização do Conhecimento/Resumo dos Resultados. 

Tabela 5.11: Atualização do Conhecimento/Questão 11. 
11 - A instituição se atualiza em relação às novas exigências e tendências do mercado.  
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 30 150 75 
2 - Concordo em parte 4 10 40 25 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 190 100 
Média   4.75   
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Questão 11
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       Figura 5.14:Atualização do Conhecimento/Questão 11.  

Tabela 5.12: Atualização do Conhecimento/Questão 12. 
12 - Você aceita com facilidade as mudanças no seu trabalho. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 27 135 67.50 
2 - Concordo em parte 4 13 52 32.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 187 100 
Média   4.675   
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       Figura 5.15: Atualização do Conhecimento/Questão 12. 
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Tabela 5.13: Atualização do Conhecimento/Questão 13. 
13 - A instituição investe na atualização do conhecimento de seus funcionários através da participação em 
treinamentos, cursos, palestras, congressos, encontro de profissionais e eventos afins.  
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 33 165 82.50 
2 - Concordo em parte 4 6 24 15 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 191 100 
Média   4.775   

 

Questão 13

82,50%
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       Figura 5.16: Atualização do Conhecimento/Questão 13. 

Tabela 5.14: Atualização do Conhecimento/Questão 14. 
14 – Você investe individualmente na atualização do seu conhecimento através da participação em cursos, 
palestras, congressos, encontros de profissionais e eventos afins. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 32 160 80 
2 - Concordo em parte 4 8 32 20 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 192 100 
Média   4.8   
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Questão 14
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       Figura 5.17: Atualização do Conhecimento/Questão14. 

As questões 11, 12, 13 e 14 referem-se à atualização do conhecimento tanto individual 

como organizacional. Os resultados revelam que a instituição estudada procura manter-se 

atualizada, assim como investe na atualização do conhecimento de seus instrutores. 

Na questão 11, a média de pontuação é de 4,75 na escala Likert, representando um 

relevante nível de concordância com a afirmativa de que a instituição se atualiza em relação 

às novas exigências e tendências do mercado. Nessa questão 75% das pessoas concordam 

totalmente e 25% dos participantes concordam parcialmente que a instituição se atualiza.  

Na opinião de Crawford (1994) é importante que a organização se adapte ao ambiente 

externo global e não apenas a uma dimensão do ambiente. Principalmente, nesta época de 

rápidas mudanças, o planejamento deve ser holístico e não apenas com base em tendências 

isoladas, mas a partir de modelos multidimensionais que inter-relacionam as forças 

tecnológicas, sociais, políticas e culturais com as forças econômicas. Assim, a nova economia 

requer organizações radicalmente diferentes, “uma organização que facilite o livre fluxo de 

informações, que encoraje a utilização plena da capacidade intelectual de todos os 

trabalhadores e que assegure uma rápida resposta às mudanças”. (Crawford, 1994:114). 

Com uma pontuação média de 4,675 na escala utilizada na pesquisa, observa-se no 

resultado da questão 12, que os participantes da pesquisa consideram-se flexíveis em relação 

às mudanças. Há um percentual de 67,50% de total concordância e 32,50% de concordância 

parcial com a afirmativa: “você aceita com facilidade as mudanças no seu  trabalho. O que é 

um fator favorável à administração da instituição, pois isso pode contribuir para um bom 

funcionamento de uma instituição que procura manter-se atualizada às novas tendências. Os 

resultados indicam que a instituição está atenta às mudanças no ambiente externo e procura 
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atualizar-se e os funcionários parecem colaborar ao se mostrarem flexíveis às mudanças 

organizacionais. 

Davenport e Prusak (1998) explicam que a transferência do conhecimento envolve 

duas ações: a transmissão e a absorção; assim, se o conhecimento não for absorvido, ele não 

terá sido transferido. A transmissão e absorção não terão utilidade se o novo conhecimento 

não levar à mudança de comportamento ou ao desenvolvimento de uma idéia nova que leve a 

um novo comportamento. Segundo os autores, isso pode acontecer pela resistência das 

pessoas em aplicar o novo conhecimento.  

Leonard-Barton apud Davenport e Prusak (1998) explica que as pessoas resistem às 

inovações que requeiram o abandono de habilidades pelas quais as pessoas identificam-se 

profissionalmente. “A resistência à mudança é muito forte, mesmo em face de uma prova 

objetiva e incontestável de que uma dada mudança faz sentido. Não somos criaturas cem por 

cento racionais”. (Davenport e Prusak, 1998: 123). 
 Não há nada de caprichoso ou misterioso na resistência à mudança, ela sempre 
resulta de ameaças às normas e maneiras tradicionais de fazer as coisas, normas 
essas que estão entrelaçadas nas relações de poder estabelecidas. Ao invés de forças 
para vencer a resistência, líderes habilidosos tratam de descobrir sua fonte de 
origem. (Senge apud Korobinsk, 2001:115). 

 Na seguinte afirmativa: “a instituição investe na atualização do conhecimento de seus 

funcionários através da participação em treinamentos, cursos, palestras, congressos, encontro 

de profissionais e eventos afins” da questão 13, há uma parcela de 82,50% dos instrutores 

pesquisados que concordam totalmente e 15% concordam parcialmente; resultando numa 

média de 4,775 pontos na escala Likert. 

Na questão 14, que se refere ao investimento em atualização por iniciativa dos 

próprios instrutores, há uma parcela de 80% dos participantes da pesquisa que concordam 

totalmente e de 20% que concordam em parte com a afirmativa: “você investe 

individualmente na atualização do seu conhecimento através da participação em cursos, 

palestras, congressos, encontros de profissionais e eventos afins”. A média obtida foi de 4,8 

pontos.  

Os resultados das duas questões citadas acima (13 e 14) apresentam um alto grau de 

concordância, indicando que há um investimento na atualização do conhecimento profissional 

das pessoas tanto por parte da instituição como de forma individual.  A instituição e as 

pessoas que dela participam parecem ter consciência de que o conhecimento deve ser 

permanentemente renovado. 

 Cavalcante apud Korobinski (2001) destaca a importância no desenvolvimento das 

pessoas; conforme o autor uma organização que deseja tornar-se competitiva deve investir nas 

pessoas, garantir a capacitação e atualização profissional adicionadas à educação formal e 
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continuada, à formação de gestores, a descoberta de talentos e de idéias e a satisfação de 

necessidades.     

 Conforme Drucker (1997) os trabalhadores do conhecimento necessitam de contínua 

atualização, pois se torna obsoleto com uma dramática velocidade. E, segundo o autor, deve 

propiciar a referida atualização não apenas na escola ou na vida acadêmica, mas nas 

organizações empregadoras de todos os tipos; pois a disciplina do aprendizado permanente 

deve permear toda a sociedade.  

Nesse sentido, Stewart (1998) explica que os líderes devem ter algo mais por trás da 

noção de inteligência que lhes permitam “lidar de modo mais formal com o capital intelectual, 

estimular seu desenvolvimento de modo mais intencional e investi-lo de modo mais sábio”. 

(Wilson apud Stewart, 1998:60). 

5.1.4 Domínio pessoal 

As questões relacionadas com o tema do domínio pessoal são as de números 15 e 1 6 

do questionário apresentado. 

Domínio pessoal
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            Figura 5.18: Domínio Pessoal/Resumo dos Resultados. 

A maior parte dos respondentes demonstra aplicar a disciplina do “domínio pessoal” 

em suas vidas, descrita por Peter Senge (2002) como a disciplina do crescimento e 

aprendizado pessoais. Quando as pessoas integram essa disciplina às suas vidas tem em suas 

mentes seus objetivos e projetos pessoais claramente definidos, ou seja, elas sabem 

exatamente o que desejam da vida. Entretanto, o autor salienta que o domínio pessoal não é 

algo que se possua, e sim um processo, uma disciplina para uma vida inteira. Ainda conforme 

o referido autor, pessoas com alto nível de domínio pessoal têm noção de sua própria 
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ignorância e de seus pontos fracos, portanto, são conscientes de que precisam melhorar 

continuamente, assim, tais pessoas vivem em um estado de aprendizagem contínua.  

Tabela 5.15:Domínio Pessoal/Questão 15. 
15 - Seus objetivos e projetos pessoais estão claramente definidos em sua mente. 
 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1- Concordo totalmente 5 27 135 67.50 
2 - Concordo em parte 4 12 48 30 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 1 1 2.50 
Total   40 184 10 
Média   4.6   
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       Figura 5.19: Domínio Pessoal/Questão 15. 

Há uma parcela de 67,50% de respondentes que concordam totalmente com a 

afirmativa de que seus objetivos e projetos pessoais estão claramente definidos na mente deles 

e, 30% dos participantes da pesquisa concordam em parte com essa afirmativa, na questão 15. 

A média de pontuação com 4,6 revela um grau de concordância elevado.  

É de fundamental importância que a instituição apóie o domínio pessoal, pois o 

crescimento pessoal leva as pessoas a ter um maior comprometimento, mais iniciativa, maior 

senso de responsabilidade e agilidade no aprendizado. (O’BRIEN apud Senge, 2002). 
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Tabela 5.16:Domínio Pessoal/Questão 16.  
16 - Você tem uma visão de futuro (planejamento com prazo específico) claramente definida. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 24 120 60 
2 - Concordo em parte 4 15 60 37.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 1 1 2.50 
Total   40 181 100 
Média   4.525   

 

Questão 16

60,00%

37,50%

0,00%0,00%
2,50%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.20: Domínio Pessoal/Questão 16. 

O resultado da questão 16 também apresenta um grau de concordância expressivo, 

com uma média de 4,525 pontos na escala Likert; 60% dos participantes concordam 

totalmente que tem uma visão de futuro claramente definida, e uma parcela de 37,50% 

concorda em parte com essa afirmativa. O resultado acima comentado indica que os 

instrutores envolvidos na pesquisa têm uma visão de futuro claramente definida. 

Ainda no contexto da disciplina do domínio pessoal Senge (2002:176) explica que “a 

visão é um destino específico, uma imagem de futuro desejado”. O autor também explica que 

o propósito é “a razão de viver de uma pessoa”, é um direcionamento geral. Para que as coisas 

realmente aconteçam é necessário que exista a interação entre a visão e o propósito. 

Segundo o referido autor uma das bases do domínio pessoal é a habilidade das pessoas 

de focar nos desejos intrínsecos mais intensos, não apenas em metas secundárias. Portanto, é 

imprescindível que as pessoas tenham a coragem de assumir sua visão pessoal. Por meio do 

esclarecimento da visão de cada pessoa deve-se enfrentar a realidade atual.  
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Senge explica que se deve compreender que a disciplina do domínio pessoal é parte 

integrante de um todo maior, e deve existir a interação com as outras disciplinas por ele 

descritas.  

5.1.5 Visão compartilhada 

Visão Compartilhada
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       Figura 5.21: Visão Compartilhada/Resumo dos Resultados. 

Tabela 5.17: Visão Compartilhada/Questão 17. 
17 - A missão, a visão e os objetivos da instituição estão claros para você. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 32 160 80 
2 - Concordo em parte 4 7 28 17.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 190 100 
Média   4.75   
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Questão 17

80,00%

17,50%

2,50%
0,00% 0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
              Figura 5.22: Visão Compartilhada/Questão 17. 

Tabela 5.18: Visão Compartilhada/Questão 18. 
18 - Você concorda com a missão, a visão e os objetivos da instituição.  
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 33 165 82.50 
2 - Concordo em parte 4 7 28 17.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 193 100 
Média   4.825   

 

Questão 18

82,50%

17,50% 0,00%0,00%0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.23: Visão Compartilhada/Questão 18. 
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Tabela 5.19: Visão Compartilhada/Questão 19. 
19 – A missão, a visão e os objetivos da instituição contribuem para o comprometimento e a motivação das 
pessoas no ambiente de trabalho. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 28 140 70 
2 - Concordo em parte 4 10 40 25 
3 - Indeciso 3 1 3 2.50 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 1 1 2.50 
Total   40 184 100 
Média   4.6   

 

Questão 19

70,00%

25,00%

2,50%

0,00%
2,50%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.24: Visão Compartilhada/Questão 19. 

A análise referente ao tópico sobre a visão compartilhada está relacionada com as 

questões 17, 18 e 19 do questionário aplicado na instituição estudada. Nessas questões 

procura-se investigar se os valores da organização, tais como missão, visão e objetivos são 

compartilhados pelos instrutores da instituição.  

Nesse sentido Davenport e Prusak (1998) apresentam como um dos fatores 

indispensáveis ao sucesso da gestão do conhecimento “a clareza de visão e de linguagem”. 

Assim afirma-se que são essenciais a clara definição e declaração do propósito 

organizacional, bem como a clareza na linguagem utilizada; tanto para o processo de mudança 

como, principalmente, à uma aprendizagem organizacional. No contexto da aprendizagem 

organizacional abordado por Senge (2002) de modo análogo ao domínio pessoal de cada 

indivíduo, é necessário que a organização aprendiz tenha sua missão, visão e objetivos 

definidos com clareza e que isso seja comunicado de forma satisfatória aos membros da 

organização.  
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De acordo com Fonseca (1998) a comunicação no processo de mudança 

organizacional deve ter uma função catalítica permitindo às pessoas compartilharem dos 

valores organizacionais. Sobre a afirmativa na questão 17 de que a missão, a visão e os 

objetivos da instituição estão claros para o respondente, a pontuação média recebida é de 4,75 

na escala Likert; no qual 80% das pessoas responderam  que concordam totalmente com 

sentença e 17,50% das pessoas concordam parcialmente. Esse resultado indica que a 

instituição comunica claramente a sua missão, visão e objetivos aos funcionários da mesma.  

Em relação à visão compartilhada, na abordagem de Senge (2002) relata que a criação 

dessa disciplina envolve algo maior que inclui o propósito e os valores essenciais de uma 

organização. O autor também explica que ao disseminar a visão podem ocorrer diferentes 

atitudes como a aceitação, a participação e o comprometimento. A participação é um processo 

no qual as pessoas tornam-se parte de algo por opção. O comprometimento envolve mais que 

a participação, há um sentimento de total responsabilidade na transformação da visão em 

realidade. A aceitação leva as pessoas a contribuir e a seguir a missão, a visão e os objetivos 

organizacionais; no entanto, não participam ou se comprometem; apenas fazem o que se 

espera delas. Conforme Senge a maioria das organizações encontram-se em estado de 

aceitação nos seus diferentes graus e explica que o comprometimento verdadeiro ainda é raro 

nas organizações atuais.  

Na afirmativa da questão 18, questionadas se concordam com a missão, a visão e os 

objetivos da instituição, 82,50% das pessoas declararam concordar totalmente e 17,50% 

concordar em parte. A pontuação média na escala Likert nessa questão é de 4,825; há, 

portanto, um relevante nível de concordância. Portanto, provavelmente essas pessoas 

compartilham com a instituição os valores organizacionais. 

Na afirmativa da questão 18, questionadas se concordam com a missão, a visão e os 

objetivos da instituição, 82,50% das pessoas declararam concordar totalmente e 17,50% 

concordar em parte. A pontuação média na escala Likert nessa questão é de 4,825; há, 

portanto, um relevante nível de concordância. Portanto, provavelmente essas pessoas 

compartilham com a instituição os valores organizacionais. 

Na afirmativa da questão 19: “a missão, a visão e os objetivos da instituição 

contribuem para o comprometimento e a motivação das pessoas no ambiente de trabalho”; as 

respostas são 70% de total concordância e 25% de concordância parcial, com uma média de 

4,6 pontos. Pode-se, pois, concluir que as pessoas acreditam que a missão, a visão e os 

objetivos organizacionais contribuem para o comprometimento e motivação das pessoas. No 

entanto, faz-se necessário uma investigação mais aprofundada para compreender o nível de 

comprometimento e motivação das pessoas relacionadas com os valores organizacionais. 
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A visão compartilhada é uma das disciplinas apresentadas por Senge (2002) para o 

desenvolvimento da aprendizagem organizacional. Essa disciplina, segundo o autor, fornece o 

foco e a energia para a aprendizagem e, contribui para a aprendizagem generativa, pois esse 

processo só pode ocorrer quando as pessoas estão buscando alcançar um objetivo que tenha 

profunda importância para elas. A existência de uma visão compartilhada significa que há 

uma consonância entre a visão pessoal e a visão organizacional, portanto, as pessoas sentem-

se mais motivadas a lutarem por tais valores. Com a existência de uma visão compartilhada as 

pessoas encontram a coragem para lutar contra as forças que apóiam o status quo; estimula-se, 

assim, o risco e a experimentação.  

5.1.6 Aprendizagem em Equipe 

Aprendizagem em Equipe
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4
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média 4,7 4,375 4,875

questão 20 questão 21 questão 22

 
              Figura 5.25: Aprendizagem em Equipe/Resumo dos Resultados. 

Tabela 5.20: Aprendizagem em Equipe/Questão 20. 
20 - A instituição estimula o trabalho em equipe. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 31 155 77.50 
2 - Concordo em parte 4 7 28 17.50 
3 - Indeciso 3 1 3 2.50 
4 - Discordo em parte 2 1 2 2.50 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 188 100 
Média   4.7   
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Questão 20

77,50%

17,50%
2,50%

2,50% 0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.26: Aprendizagem em Equipe: Questão 20. 

Tabela 5.21: Aprendizagem em Equipe/Questão 21. 
21 - Existe um clima de colaboração, contribuição e cooperação entre as pessoas no trabalho.  
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 18 90 45 
2 - Concordo em parte 4 21 84 52.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 1 1 2.50 
Total   40 175 100 
Média   4.375   

 

Questão 21

45,00%

52,50%

0,00%0,00%
2,50%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.27: Aprendizagem em Equipe/Questão 21. 
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Tabela 5.22: Aprendizagem em Equipe/Questão 22. 
22 - Há uma produtividade maior quando se trabalha em equipe. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 35 175 87.50 
2 - Concordo em parte 4 5 20 12.50 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 195 100 
Média   4.875   

 

Questão 22

87,50%

12,50% 0,00%0,00%0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.28: Aprendizagem em Equipe/Questão 22. 

As questões que se relacionam com a disciplina da aprendizagem em equipe são as de 

número 20, 21 e 22. 

Na questão 20, as pessoas 77,50% concordam totalmente que a instituição estimula o 

trabalho em equipe. O resultado da pontuação média na escala Likert é de 4,7 pontos. Há uma 

preocupação, portanto, na instituição com o estímulo para o trabalho em equipe.  

Para a existência do trabalho em equipe faz-se necessário que as pessoas colaborem, 

contribuam e cooperem umas com as outras, na questão 21 procurou-se identificar a 

existência desses fatores entre as pessoas que integram a instituição. O resultado revela que 

45% dos respondentes concordam totalmente e 52,50% das pessoas concordam em parte com 

a afirmativa de que existe um clima de colaboração, contribuição e cooperação entre as 

pessoas. Na escala Likert, a média é de 4,375 pontos, representando um significativo nível de 

concordância. Logo, é provável que as pessoas tenham um relacionamento de contribuição, 

colaboração e cooperação.  
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Os instrutores da instituição também demonstram ter consciência de que o trabalho em 

equipe é importante para uma maior produtividade, pois de acordo com o resultado da questão 

22 há um alto grau de concordância. Nessa questão 87,50% das pessoas declaram concordar 

totalmente e 12,50% concordar parcialmente com afirmativa de que “há uma produtividade 

maior quando se trabalha em equipe”; apresentando uma pontuação média de 4,875. 

De uma forma geral a instituição está numa posição favorável, pois as pessoas têm 

consciência da importância do trabalho em equipe, acreditam que a administração da 

instituição tem estimulado tal prática e consideram que existe um bom relacionamento entre 

os membros organizacionais. No entanto, comparando os resultados, observa-se que a questão 

21 apresenta uma menor média de pontuação dentre as três questões, devido a uma menor 

parcela de pessoas concordarem totalmente com a afirmativa de que existe um clima de 

colaboração, contribuição e cooperação no trabalho. Portanto, é provável que haja uma 

necessidade de desenvolvimento de ações que promovam uma maior cooperação entre as 

pessoas, com atividades que possibilitem o estabelecimento de maior confiança. Conforme já 

comentado no item sobre o compartilhamento de conhecimentos, no qual as pessoas também 

sinalizaram, na questão 4, para a existência de alguns fatores que impedem o bom 

compartilhamento de experiências e conhecimentos. Também no tópico sobre o 

compartilhamento de conhecimentos as pessoas consideraram que os seus colegas 

compartilham o conhecimento numa intensidade menor que elas. Há a necessidade de uma 

investigação posterior para esclarecer os fatores que interferem para um relacionamento pleno 

e produtivo entre as pessoas.  

No contexto da aprendizagem organizacional, pela abordagem de Peter Senge (2002), 

é necessário que as organizações estimulem, em especial, a aprendizagem em equipe, que é 

explicado como um processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade de criar os 

resultados que os membros da equipe realmente desejam. Para o referido autor é 

imprescindível a prática em equipe para que a organização aprenda cada vez mais. A 

disciplina da aprendizagem em equipe baseia-se no desenvolvimento de visão compartilhada e 

o domínio pessoal; pois é determinante que os integrantes da equipe compartilhem dos valores 

essenciais, bem como a clara definição de seus valores individuais para que haja unicidade no 

trabalho coletivo. Segundo Senge, é grande a necessidade, atualmente, do domínio da 

aprendizagem em equipe; pois se as equipes aprendem elas tornam-se um microcosmo dentro 

da organização para a aprendizagem por toda a organização.  

Uma nova ética se estabelece no meio corporativo, de acordo com Crawford (1994), o 

conhecimento cresce quando é dividido; portanto, as organizações estão se reestruturando 

para facilitar a cooperação e a participação entre as pessoas. Davenport e Prusak (1998) 
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destacam que o altruísmo e o estabelecimento da confiança entre as pessoas são fatores que 

auxiliam fortemente para a existência de colaboração, contribuição e cooperação no trabalho.  

5.1.7 Pensamento Sistêmico 
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              Figura 5.29: Pensamento Sistêmico/Resumo dos Resultados. 

Tabela 5.23: Pensamento Sistêmico/Questão 23. 
23 - Sua parcela de contribuição é importante para a organização como um todo.  
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 38 190 95 
2 - Concordo em parte 4 2 8 5 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 198 100 
Média   4.95   

 



Capítulo 5.                                 A Gestão do Conhecimento e a Aprendizagem Organizacional 

 98

Questão 23

95,00%

0,00%0,00%5,00%
0,00%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.30: Pensamento Sistêmico/Questão 23. 

Tabela 5.24: Pensamento Sistêmico/Questão 24. 
24 – Seu conhecimento individual contribui para o crescimento da instituição. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 33 165 82.50 
2 - Concordo em parte 4 6 24 15 
3 - Indeciso 3 1 3 2.50 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 192 100 
Média   4.8   

 

Questão 24
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0,00%
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discordo em parte discordo totalmente

 
       Figura 5.31: Pensamento Sistêmico/Questão 24. 
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Tabela 5.25: Pensamento Sistêmico/Questão 25. 
25 - O crescimento da instituição é importante para a sociedade com um todo. 
Alternativas Peso  Quantidade de 

citações  
Qtde citações x 
peso  

Frequência (%) 

1 - Concordo totalmente 5 40 200 100 
2 - Concordo em parte 4 0 0 0 
3 - Indeciso 3 0 0 0 
4 - Discordo em parte 2 0 0 0 
5 - Discordo totalmente 1 0 0 0 
Total   40 200 100 
Média   5   

 

Questão 25

100%

0%0%0%

concordo totalmente concordo em parte indeciso
discordo em parte discordo totalmente

 
              Figura 5.32: Pensamento Sistêmico/Questão 25. 

As questões 23, 24 e 25 referem-se ao pensamento sistêmico e receberam 

conjuntamente a pontuação mais elevada em todo o questionário. É uma observação 

relevante, pois Senge (2002) acredita que o pensamento sistêmico é a integradora de todas as 

outras disciplinas que desenvolvem a aprendizagem organizacional. Os resultados 

apresentados mostram que os instrutores questionados têm o que Senge (2002) considera de 

visão ou pensamento sistêmicos; ou seja, conseguem enxergar a totalidade e não apenas o 

trabalho fragmentado de cada um deles; mas uma integração com toda a organização. Na 

analogia do autor, “só poderemos entender o sistema de uma tempestade contemplando o 

todo, não uma parte individual do padrão”.(Senge, 2002:40) 

Em relação à contribuição de cada membro para um todo maior Drucker apud 

Korobinski (2001) explica que cada um tem uma contribuição a dar em uma equipe ou, em 

escala maior, à uma organização para o alcance dos objetivos e, portanto, deve-se fazer com 

que as pessoas compreendam que cada um pode e deve contribuir.  
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Na questão 23, há ampla concordância com uma média de 4,95 pontos, na qual 95% 

dos instrutores envolvidos na pesquisa declaram concordar totalmente e 5% concordar em 

parte com a afirmativa  de que “sua parcela de contribuição é importante para a organização 

como um todo”.  

Fleury e Fleury (1997) apontam como um dos pontos essenciais da aprendizagem 

organizacional a participação de todos, pois o processo de aprendizagem é um processo 

coletivo e não de uma minoria pensante.  

Também apresentando um expressivo grau de concordância, a questão 24 apresenta 

uma média de 4.8 pontos, na qual 82,50% dos respondentes concordam totalmente que seus 

conhecimentos individuais contribuem para o crescimento da instituição, e 15% das pessoas 

concordam em parte. Comparado à questão 23 acima mencionada, houve uma redução na 

parcela de plena concordância. Percebe-se que as pessoas concordam que sua contribuição é 

importante para a instituição como um todo, no entanto, quando a contribuição é relacionada 

ao conhecimento, uma parcela um pouco menor sente-se plenamente confiante. Independente 

da comparação deve-se ressaltar que o grau de concordância é alto, e não contradiz a idéia 

inicialmente apresentada de que provavelmente as pessoas pesquisadas têm uma visão 

sistêmica. 

De acordo com Senge (2002) para que ocorra a aprendizagem organizacional é vital 

que as cinco disciplinas (domínio pessoal, visão compartilhada, modelos mentais, 

aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico) por ele explicadas, se desenvolvam em 

conjunto e, o pensamento sistêmico se encarrega de integrá-las, pois é através dele que as 

pessoas percebem que a soma das partes pode exceder o todo. Essa disciplina, chamada por 

Senge como “a quinta disciplina” induz à uma nova forma pela qual os indivíduos se 

percebem e percebem o mundo.  

Através da quinta disciplina, os instrutores da instituição podem melhorar e ampliar a 

forma como se vêem e podem perceber que seus conhecimentos individuais quando 

adequadamente extraídos e aplicados ao conhecimento organizacional podem contribuir 

significativamente à aprendizagem organizacional e ao crescimento da mesma. 

Dentre todas as 30 questões que compõem o questionário, a questão 25 é a única a 

obter 100%de plena concordância, apresentando o grau máximo na escala Likert com média 

5. Todos sem exceção que participaram da pesquisa, concordam que é importante para a 

sociedade como um todo o crescimento da instituição estudada. O resultado dessa questão 

também pode ser relacionado com as respostas dadas no item sobre a visão compartilhada, 

como todos consideram que o crescimento da instituição é importante para a sociedade como 

um todo, as pessoas compartilham da visão organizacional. 
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Dentro da abordagem do pensamento sistêmico de Senge (2002), as pessoas percebem 

que há uma conectividade da instituição com a sociedade, nas palavras do autor: “No coração 

da organização que aprende encontra-se uma mudança de mentalidade - em vez de nos 

vermos como algo separado do mundo passamos a nos ver conectados ao mundo...” (Senge, 

2002:46). 

Tabela 5.26. Resumo Geral dos Resultados. 
Questão Afirmativa Média 
1 A instituição estimula e incentiva a troca e o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos. 
4,8 

2 Existe um local específico no ambiente de trabalho que possibilite o diálogo, a troca e o 
compartilhamento de informações, experiências e conhecimentos. 

4,55 

3 A comunicação na instituição é eficiente em todos os níveis da organização 4 
4 Existem fatores na instituição que impedem um bom compartilhamento de experiência e 

conhecimentos como: a falta de tempo, a resistência das pessoas, a falta de confiança entre 
as pessoas. 

3,15 

5 Você compartilha espontaneamente suas experiências e conhecimentos com os seus colegas 
de trabalho. 

4,8 

6 Seus colegas compartilham espontaneamente as experiências e conhecimentos com você e 
com os outros colegas de trabalho. 

4,4 

7 Os repositórios de conhecimentos (bibliotecas, laboratórios, documentação interna, sistema 
de informações) da instituição auxiliam e contribuem para que seu trabalho se torne mais 
produtivo e eficiente. 

4,55 

8 Existe na instituição uma cultura voltada para a valorização do conhecimento. 4,725 
9 Seu conhecimento está sendo adequadamente administrado pela instituição. 4,4 
10 Seu conhecimento poderia ser mais bem aproveitado pela instituição. 3,875 
11 A instituição se atualiza em relação às novas exigências e tendências do mercado 4,75 
12 Você aceita com facilidade as mudanças no seu trabalho. 4,675 
13 A instituição investe na atualização do conhecimento de seus funcionários através da 

participação em treinamentos, cursos, palestras, congressos, encontro de profissionais e 
eventos afins. 

4,775 

14 Você investe individualmente na atualização do seu conhecimento através da participação 
em cursos, palestras, congressos, encontros de profissionais e eventos afins. 

4,8 

15 Seus objetivos e projetos pessoais estão claramente definidos em sua mente. 4,6 
16 Você tem uma visão de futuro (planejamento com prazo específico) claramente definido. 4,525 
17 A missão, a visão e os objetivos da instituição estão claros para você. 4,75 
18 Você concorda com a missão, a visão e os objetivos da instituição. 4,825 
19 A missão, a visão e os objetivos da instituição contribuem para o comprometimento e 

motivação das pessoas no ambiente de trabalho. 
4,6 

20 A instituição estimula o trabalho em equipe. 4,7 
21 Existe um clima de colaboração, contribuição e cooperação entre as pessoas no trabalho. 4,375 
22 Há uma produtividade maior quando se trabalha em equipe. 4,875 
23 Sua parcela de contribuição é importante para a organização como um todo. 4,95 
24 Seu conhecimento individual contribui para o crescimento da instituição. 4,8 
25 O crescimento da instituição é importante para a sociedade como um todo. 5 

 

5.1.8 Perfil Socioprofissional dos Participantes da Pesquisa. 

 Como observável na tabela 5.27, o perfil dos participantes da pesquisa é composto 

predominantemente por pessoas na faixa etária dos 26 aos 35 anos e dos 36 aos 45 anos. Em 

relação ao sexo, maior parte dos pesquisados pertencem ao sexo feminino, com uma 
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representação de 72,50% dos envolvidos. Com referência ao grau de instrução, a grande 

maioria tem formação superior e boa parcela possui o grau de especialista ou está cursando 

especialização. Em relação ao tempo de trabalho dedicado à instituição em foco, a maior parte 

das pessoas tem entre 3 a 10 anos de dedicação.  

Tabela 5.27: Perfil Socioprofissional. 
Variável Descrição Citações Freqüência (%) 

 
Área de atuação 

CFP – Recife 
CMB 
NINF 
CHT 

22 
9 
6 
3 

55 
22,5 
15 
7,5 

 
 

Idade (anos) 

18 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55  
acima de 55 

2 
14 
13 
9 
2 

5 
35 

32,5 
22,5 

5 
Sexo Feminino 

Masculino 
29 
11 

72,5 
27,5 

 
 
 
 
 

Formação 

Médio 
Superior  

! incompleto 
! completo 

Especialização 
! incompleta 
! completa 

Mestrado 
! incompleto 
! completo 

Doutorado 
! incompleto 
! completo 

4 
 

7 
10 

 
5 

11 
 

3 
0 
 

0 
0 

10 
 

17,5 
25 

 
12,5 
27,5 

 
7,5 
0 
 

0 
0 

 
Tempo de trabalho  

na instituição (anos) 

Até  2  
Acima de 2  a 5  
Acima de 5  a 10  
Acima de 10 

5 
13 
13 
9 

12,5 
32,5 
32,5 
22,5 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 6.1 Conclusões 

 O atual momento do mundo político, econômico e social tem transformado diferentes 

conceitos, conforme Drucker (1997) as mudanças que presenciamos colocam o homem no 

centro, o que culmina em novos desafios, principalmente, na área da educação, pois o 

conhecimento deve ser a base. Assim, segundo o autor, o homem deve ser preparado para 

viver num mundo globalizado, mas também cada vez mais tribalizado; tornar-se cidadão do 

mundo e recorrer a diferentes culturas para, justamente, enriquecer a cultura local.  

 Nesse aspecto a educação, conforme visto no decorrer da apresentação deste trabalho, 

tem passado por desafios para maior adequação aos novos impositivos sociais. Assim a 

Instituição de Aprendizagem Profissional nesse processo de transformação mundial tem 

participado com esforços para prover uma educação profissional que seja mais compatível 

com o recente quadro.  

 No que se refere ao objetivo geral, verificar a existência de práticas relacionadas com a 

gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, apesar de não existir na instituição 

um programa formal e específico; existe, segundo avaliação dos participantes da pesquisa, a 

presença de práticas de gerenciamento do conhecimento e de aprendizagem organizacional. 

Há uma demonstração de esforços rumo a uma maior atualização. Logicamente, percebe-se 

muitos aspectos a serem trabalhado para obtenção de melhorias, e melhor aproveitamento do 

conhecimento potencial das pessoas. Também, com um trabalho mais focado, a instituição 

poderá obter melhor aproveitamento da aprendizagem organizacional, pois a mesma têm 

aprendido com sua história e vivência diária junto com os membros organizacionais, no 

entanto, muitas vezes não tem percebido a dimensão dessa capacidade e não tem utilizado 

diferentes métodos para uma maior absorção de conhecimentos organizacionais. Como 

apresentado na etapa da pesquisa na área de recursos humanos, verifica-se a existência de 

práticas ainda tradicionais em muitas atividades relevantes da gestão de pessoas, que sendo 

modernizadas poderá alavancar a eficiência das pessoas, bem como o comprometimento, 

motivação e satisfação; conseqüentemente resultando em maior competitividade 

organizacional. Também não se pode deixar de citar a existência de atitudes atualizadas e 

inovadoras, a cúpula tem colocado a área de recursos humanos no seu local devido, ou seja, 

assumindo um papel estratégico, atuando de forma global no planejamento e monitoramento 

das ações estabelecidas. A implementação da educação corporativa na instituição é um 
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sinalizador do reconhecimento de que as pessoas podem contribuir com muito mais se seu 

potencial for alocado no local e no momento adequado, especialmente com uma maior 

difusão do conhecimento aos clientes internos. 

 A instituição também deve usufruir de seus pontos positivos como revela a pesquisa 

com os instrutores, há uma demonstração de forte sinergia na atuação e na consciência dos 

mesmos. Os participantes percebem-se como pessoas conectadas ao mundo, ou seja, que suas 

ações podem interferir no desempenho global da organização e, em uma âmbito maior na 

sociedade e no mundo como um todo. Logo, essa consciência pode contribuir 

significativamente para o processo de mudança pelo qual a entidade vem passando na busca 

por maior competitividade, em consonância com a evolução dos tempos.  

 Existem claramente, como citados anteriormente, muito por realizar, grandes desafios 

e oportunidades evidentes de melhoria que a instituição não deve negligenciar para uma maior 

adequação aos paradigmas emergentes, para o cumprimento efetivo de sua missão e da 

responsabilidade social que lhe é inerente por natureza. No entanto, de uma forma geral, 

pode-se concluir que Instituição de Aprendizagem Profissional dentro de suas possibilidades e 

com uma vontade de modificar as forças mantenedoras do status quo vem contribuindo com 

seu papel educacional, na intenção de prover a empregabilidade aos cidadãos brasileiros e 

agindo de forma responsável para o desenvolvimento de uma escola mais comprometida na 

formação de pessoas humanas completas para o enfrentamento das mais diversas situações 

impostas pela sociedade global.  

6.2 Recomendações para futuras pesquisas 

 Através da realização da presente pesquisa percebe-se uma necessidade de estudar a 

Instituição como um todo, ou seja, a pesquisa pode ser ampliada aos demais funcionários, não 

se limitando aos instrutores. Seguindo uma idéia semelhante podem-se envolver os 

Departamentos Regionais da Instituição de Aprendizagem Profissional de outros estados 

brasileiros e desenvolver um quadro comparativo entre as unidades das ações realizadas no 

sentido de promover o conhecimento e aprendizagem organizacional. Existe também a 

alternativa de desenvolvimento de um estudo de acompanhamento do processo de 

implementação da educação corporativa. Da mesma forma, pode-se realizar a pesquisas em 

diferentes entidades educacionais, observando o grau de atualização com a sociedade do 

conhecimento, obtendo inclusive a avaliação dos clientes externos através de uma pesquisa 

específica. Também se pode propor um estudo que investigue o processo de aprendizagem 

organizacional em uma instituição educacional.
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ANEXO I - Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

Recife, 17 maio de 2004. 
 

 
 
 
 
Prezado participante, 
 
 
 
 
 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa para a elaboração de dissertação de mestrado 
acadêmico que objetiva analisar os conceitos da gestão do conhecimento e da aprendizagem 
organizacional em uma instituição de ensino. Uma das etapas da pesquisa refere-se à 
aplicação do questionário, apresentado a seguir, à uma amostra de instrutores da instituição 
estudada.  

 
 
Sua participação é importante para uma maior precisão nos resultados da realidade 

investigada. Não há a necessidade de se identificar, será solicitado apenas o perfil 
socioprofissional dos participantes.   

 
 
 
Agradecemos a atenção dispensada. 
 
 
 
 

José Lamartine Távora Júnior - D. Sc. 
Orientador - tavora@ufpe.br 
Luciana Aiko Hiramine 

Mestranda acadêmica - lucianaaiko@hotmail.com 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

  Centro de Tecnologia e Geociências 
5º Andar – Bloco Administrativo Cidade Universitária Recife-PE 

  Fone: 081 2126-8728 
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Questionário - Primeira parte 
 
 
Nas questões abaixo, você deverá indicar o seu grau de concordância ou discordância em 
relação às afirmativas.  
Por favor, indique apenas uma única alternativa em cada questão.  
 
Gestão do Conhecimento 
 
01 - A instituição estimula e incentiva a troca e o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

02 - Existe um local específico no ambiente de trabalho que possibilita o diálogo, a troca e 
compartilhamento de informações, experiências e conhecimentos. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

03 - A comunicação na instituição é eficiente em todos os níveis da organização. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

04 - Existem fatores na instituição que impedem um bom compartilhamento de experiência e 
conhecimentos como: a falta de um local adequado, a falta de tempo, a resistência das 
pessoas, a falta de confiança entre as pessoas. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

05 - Você compartilha espontaneamente suas experiências e conhecimentos com os seus 

colegas de trabalho.  
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

06 - Seus colegas compartilham espontaneamente as experiências e conhecimentos com você 
e com os outros colegas de trabalho. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 
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07 - Os repositórios de conhecimentos (bibliotecas, laboratórios, documentação interna, 
sistema de informações) da instituição auxiliam e contribuem para que seu trabalho se torne 
mais produtivo e eficiente. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

08 - Existe na instituição uma cultura voltada para a valorização do conhecimento. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

09 - Seu conhecimento está sendo adequadamente administrado pela instituição. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

10 - Seu conhecimento poderia ser melhor aproveitado na instituição. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

11 - A instituição se atualiza em relação às novas exigências e tendências do mercado. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

12 - Você aceita com facilidade as mudanças no seu trabalho. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

13 - A instituição investe na atualização do conhecimento de seus funcionários através da 
participação em treinamentos, cursos, palestras, congressos, encontros de profissionais e 
eventos afins. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

14 - Você investe individualmente na atualização do seu conhecimento através da 
participação em cursos, palestras, congressos, encontros de profissionais e eventos afins. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 
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Aprendizagem Organizacional 
 
 
15 - Seus objetivos e projetos pessoais estão claramente definidos em sua mente. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

16 - Você tem uma visão de futuro (planejamento com prazo específico) claramente definida.  
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

17 - A missão, a visão e os objetivos da instituição estão claros para você. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

18 - Você concorda com a missão, a visão e os objetivos da instituição. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

19 - A missão, a visão e os objetivos da instituição contribuem para o comprometimento e a 
motivação das pessoas no ambiente de trabalho. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

20 - A instituição estimula o trabalho em equipe. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

21 - Existe um clima de colaboração, contribuição e cooperação entre as pessoas no trabalho. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

22 - Há uma produtividade maior quando se trabalha em equipe. 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 
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23 - Sua parcela de contribuição é importante para a organização como um todo. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 

24 - Seu conhecimento individual contribui para o crescimento da instituição. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

     
 
 
25 - O crescimento da instituição é importante para a sociedade como um todo. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Indeciso Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 
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Questionário - Segunda parte 
 
Perfil do Participante: 
 
Idade 
(  ) 18 a 25 anos 
(  ) 26 a 35 anos 
(  ) 36 a 45 anos 
(  ) 46 a 55 anos 
(  ) acima de 55 anos 
 
Sexo 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 
Formação 
(  ) Ensino Médio (antigo 2º grau) 
 
(  ) Superior  
 (  ) Incompleto 
 (  ) Completo 
 
(  ) Especialização  
 (  ) Incompleto 
 (  ) Completo 
 
(  ) Mestrado  
 (  ) Incompleto 
 (  ) Completo 
 
(  ) Doutorado 

(  ) Incompleto 
 (  ) Completo 
 

Tempo de trabalho na instituição: 
(  ) Até 2 anos 
(  ) Acima de 2 anos até 5 anos 
(  ) Acima de 5 anos a 10 anos 
(  ) Acima de 10 anos  
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