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RESUMO 

    

O grande desafio de lidar com uma quantidade cada vez maior de informações em 
um ambiente escolar, faz com que o conhecimento signifique um fator valioso em 
uma instituição de ensino. Não menos importante que o conhecimento em si, é a 
maneira como o mesmo é gerenciado, o que constitui um dos fatores determinante 
do sucesso ou do fracasso da qualidade do ensino, e que pode gerar grande 
vantagem competitiva com a sua utilização. Assim, o objetivo geral desta pesquisa 
consiste em recomendar práticas de Gestão do Conhecimento a escolas públicas 
participantes do PEEB – Programa de excelência na educação básica, com a 
finalidade de solidificar processos de gestão nestas instituições. Para tal, foi 
realizado um estudo de caso, descritivo, seguindo uma abordagem quantitativa e 
qualitativa. Como técnica, em um primeiro momento, foi aplicado aos gestores das 
escolas participantes do PEEB, um questionário desenvolvido pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para avaliar 27 práticas de Gestão do 
Conhecimento. Num segundo momento, foram escolhidas cinco escolas de 
mesma região, o município de Sarandi, para a validação desta primeira consulta e 
para aprofundar os resultados obtidos, a partir da aplicação de um questionário 
mais específico e com uma linguagem adequada ao novo contexto educacional. 
Como principais resultados, inicialmente, foi possível perceber, a partir do 
instrumento do IPEA, que as instituições públicas de ensino apresentam um nível 
de maturidade considerado baixo quanto à integração da Gestão do 
Conhecimento em suas atividades. Entretanto, a aplicação do segundo 
instrumento demonstrou a existência do uso de algumas práticas e ferramentas de 
GC no cotidiano escolar. Desta forma, como principal conclusão, identificou-se 
certo desconhecimento das nomenclaturas relacionadas à GC por parte dos 
gestores das escolas pesquisadas e a existência de um terreno propício a uma 
futura implantação de um projeto mais abrangente de GC. Esses resultados deram 
base para o apontamento de alternativas que irão contribuir com a consolidação 
das práticas de gestão do conhecimento nas escolas participantes do PEEB.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento. Gestão Educacional. Práticas de 
GC. Ensino Público.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The great challenge of dealing with an increasing amount of information in a school 
environment, makes knowledge a valuable factor in an educational institution. No 
less important than the knowledge itself, is the way it is managed, which is one of 
the factors determining the success or failure of teaching quality, and that can 
generate a great competitive advantage with its use. Thus, the general objective of 
this research is to recommend knowledge management practices to public schools 
participating in PEEB - Program of excellence in basic education, with the purpose 
of solidifying management processes in these institutions. For this, a descriptive 
case study was carried out, following a quantitative and qualitative approach. As a 
technique, a questionnaire developed by the Institute of Applied Economic 
Research (IPEA) was applied to the managers of the schools participating in PEEB 
to evaluate 27 knowledge management practices. Secondly, five schools from the 
same region, the municipality of Sarandi, were chosen to validate this first 
consultation and to deepen the results obtained, by applying a more specific 
questionnaire with a language appropriate to the new educational context. As main 
results, initially, it was possible to perceive, from the IPEA instrument, that public 
educational institutions present a low level of maturity regarding the integration of 
Knowledge Management in their activities. However, the application of the second 
instrument demonstrated the existence of the use of some practices and tools of 
KM in the school routine. Thus, as a main conclusion, we identified a certain lack of 
knowledge about the GC-related nomenclatures by the managers of the schools 
surveyed and the existence of a suitable ground for a future implementation of a 
more comprehensive KM project. These results provided the basis for the 
identification of alternatives that will contribute to the consolidation of knowledge 
management practices in the schools participating in PEEB. 
 
KEY WORDS: Knowledge management. Educational management. GC practices. 
Public education. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Muitos exemplos positivos na educação brasileira têm ocorrido à revelia das 

dificuldades e até mesmo da pobreza de recursos enfrentadas pelas escolas. 

Entretanto, as instituições de ensino, tanto públicas como privadas, enfrentam 

grande concorrência e para vencê-la é preciso ser competitiva e inovadora. No 

caso do ensino público, a “concorrência” traduz-se pela exigência de melhora 

contínua na qualidade do ensino ofertado.  

Desta forma, passa a existir uma demanda para aperfeiçoar os processos 

de gestão que afeta diretamente, tanto os docentes como os alunos. É notório que 

as escolas têm crescente preocupação com os resultados da aprendizagem e com 

os indicadores que mensuram este conhecimento, sejam eles pela aprovação nas 

universidades nas quais os processos seletivos são mais exigentes ou pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Neste contexto, nunca foi tão necessária a abordagem da temática “Gestão 

do Conhecimento” nas organizações educacionais, pois, busca-se utilizar desse 

recurso, ou seja, do gerenciamento do conhecimento, com o objetivo de melhorar 

os processos de gestão. Mas, não basta saber da necessidade de melhorias dos 

processos e informações das organizações, o diferencial está em salientar como a 

GC1 pode auxiliar os processos, ou seja, que formas, boas práticas, técnicas ou 

ferramentas a GC pode oferecer para se aliar a estratégia de melhorias do sistema 

educacional brasileiro2. 

É importante destacar que a pesquisa desta dissertação faz parte de 

projeto de pesquisa do Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, 

intitulado “Gestão do Conhecimento no Ensino Público: um estudo de caso para 

as escolas da região da AMUSEP”, coordenado pelos professores Arthur 

Gualberto Bacelar da Cruz Urpia e Letícia Fleig Dal Forno.  

                                                
1 GC - Sigla para Gestão do Conhecimento. 
2 É a forma de como se organiza a educação regular no Brasil. Essa organização se dá em 
sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Constituição 
Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), instituída pela lei nº 9394, de 1996, são as leis maiores que 
regulamentam o atual sistema educacional brasileiro (MENEZES, 2001). 
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Diante do exposto, este estudo tem como problemas de pesquisa: “Qual é o 

nível das práticas e ferramentas de GC presentes nas instituições de ensino 

público participantes do Programa de excelência na educação básica - PEEB?” e 

“Quais práticas e ferramentas de GC podem ser introduzidas para concretizar 

processos de GC nestas instituições?”.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é recomendar práticas de GC em escolas 

públicas participantes do PEEB, com a finalidade de solidificar processos de 

gestão em suas instituições. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

i) Realizar uma revisão de literatura sobre a GC em instituições 

educacionais. 

ii) Examinar e analisar o alcance da GC nas escolas públicas participantes 

do PEEB a partir do diagnóstico do estágio de implementação da GC. 

iii) Propor recomendações aos gestores das escolas públicas participantes 

do PEEB, a fim de consolidar processos de GC em suas instituições, a 

partir das boas práticas detectadas e que possam ser replicadas em 

outras escolas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Deduz-se que a GC sempre esteve presente nas organizações, sendo elas, 

de maneira voluntária ou involuntária, estruturada ou não, contudo, para convertê-

la em vantagem competitiva3, é indispensável a efetivação de um método 

estruturado e coordenado de GC. 

Neste sentido, esta pesquisa se justifica tendo-se em vista a importância 

estratégica que a GC possui e que pode ser utilizada em instituições de ensino, 

possibilitando-as:  

a) Acelerar a geração de novos conhecimentos e acesso mais fácil a fontes de 

informação e aprendizado; 

b) Melhorar o processo decisório; 

c) Reduzir custos e retrabalho;  

d) Localizar os conhecimentos e o capital intelectual existente na organização; 

e) Gerar novos conhecimentos com base na reutilização dos conhecimentos e 

do capital intelectual da organização e atender melhor as demandas da 

sociedade.  

Deste modo, a organização é considerada uma comunidade viva, e não 

simplesmente uma máquina programada para gerar ganhos financeiros. O capital 

humano está coligado a organização representando seu maior patrimônio, uma 

vez que os indivíduos são criativos e dinâmicos, o que possibilita aos mesmos, a 

transformação da capacidade potencial da instituição em capacidade concreta. 

O Programa Excelência na Educação Básica (PEEB) é desenvolvido em 

parceria com a rede pública municipal de ensino dos municípios, em sua maioria, 

da região da AMUSEP - Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense 

com a UniCesumar - Centro Universitário de Maringá, que buscam incentivar a 

melhoria da qualidade da educação básica nos anos iniciais do ensino 

fundamental com elementos que possam colaborar para a construção dessa 

melhora no ensino. Assim sendo esta pesquisa irá contribuir com o programa, uma 

                                                
3 É um conceito desenvolvido por Michael E. Porter no seu best-seller Competitive Advantage e 
que procura mostrar a forma como a estratégia escolhida e seguida pela organização pode 
determinar e sustentar o seu sucesso competitivo. 
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vez que, a partir do diagnóstico realizado, assim como a realização de sugestão 

de alternativas para melhorias, que proporcionará elementos para um cenário 

educacional mais favorável ao aprendizado, assim como mudanças significativas 

nas instituições pesquisadas.  

Entre os benefícios que esta pesquisa irá proporcionar às escolas estão a 

apuração da realidade em que se encontra a GC, no que tange o estágio e o 

alcance das práticas e ferramentas de GC.  

Assim, o diagnóstico realizado pela atual pesquisa nas instituições públicas 

participantes do PEEB, permitiu que recomendações fossem realizadas aos 

gestores de cada instituição analisada, possibilitando assim, a consolidação de 

processos de gestão do conhecimento nestas instituições como: a formação de 

comunidades de professores da mesma área de atuação de diferentes escolas 

que atuem na mesma disciplina; a formação de uma comunidade de diretores, ou 

seja, um grupo de diretores para que exerçam a função de coach escolar uns dos 

outros; constituição de um registro de especialista; constituição de um Registro de 

competências organizacionais; criação de um banco de documentos digitalizados 

e a criação de um depósito de dados digitais. 

No Brasil, os debates acerca da educação, na maioria das vezes, se 

distanciam da realidade das escolas, dos seus problemas e das necessidades; 

além disto, ignoram o enorme esforço de dirigentes escolares e professores que 

visam a melhoria da qualidade de ensino (CAMPOS, FÜLLGRAF e WIGGERS, 

2006). Neste sentido, esta pesquisa terá grande relevância social, uma vez que 

transpareceu a realidade da GC nas escolas, assim como suas dificuldades e a 

partir das respostas sugeridas aos problemas detectados, sugestões podem ser 

realizadas assim como a ampliação destas.  

 

 

1.3 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

O capítulo 1 contém a introdução do tema da pesquisa, assim como os 

objetivos do estudo; a justificativa e relevância do tema; a contribuição teórica; os 

pressupostos do estudo e sua estrutura. 
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Nos capítulos 2 e 3 são trabalhados os fundamentos teóricos que embasam 

a pesquisa, focando nos requisitos tecnológicos, pedagógicos e da GC que estão 

relacionados ao problema de pesquisa.  

No capítulo 4 é mostrado a metodologia do desenvolvimento do estudo de 

pesquisa evidenciando: os participantes da pesquisa; os procedimentos; os 

materiais e os instrumentos utilizados.   

No capítulo 5 são discutidas as análises e a apresentação dos resultados 

encontrados no desenvolvimento da pesquisa. 

No capítulo 6 são inseridas as recomendações de alternativas para 

solidificação de processos de GC nas escolas investigadas. 

No capítulo 7 são apresentadas algumas considerações finais do estudo e a 

indicação de alguns estudos futuros.  
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2 A ERA DA INFORMAÇÃO 

 

A transição para uma “Era da Informação e do Conhecimento” exige a 

instituição de novos espaços e instrumentos que respondam às múltiplas questões 

de caráter econômico-comercial, tecnológico, político, sociocultural e ético, mas 

principalmente educacional, considerando as necessidades específicas de cada 

abordagem.  

Assim, conforme Albagli (1999, p. 291), entende-se por Era da Informação 

e do Conhecimento:  

 

A configuração de um padrão sócio-técnico-econômico, hoje 
emergente, em que as atividades humanas estão centralmente 
baseadas e organizadas em torno das atividades de geração, 
recuperação e uso de informações e conhecimentos. Embora a 
emergência de um tal padrão esteja mais diretamente associada a 
um conjunto de transformações na base técnico-científica, 
efetuadas a partir das três últimas décadas do século XX, ele é 
aqui entendido de uma perspectiva mais ampla, tanto em termos 
da abrangência de seu significado, onde a dimensão tecnológica 
(ainda que fundamental) constitui apenas um de seus aspectos e 
determinantes, quanto no que diz respeito a seus antecedentes e 
condicionantes na história, supondo-se que a atual fase constitui 
desdobramento de um processo de mais longo prazo  

 

De acordo com Sendov (1994), vive-se em um novo estágio do 

desenvolvimento humano, que em seu ponto de vista deve ser intitulada “Era da 

Informação”. Assim, conforme Cocco (1999, p. 262): 

 

Em face da globalização e da difusão das tecnologias da 
informação e da comunicação, as análises das transformações do 
trabalho são marcadas pelas imagens de um ciclo de inovação 
tecnológica que enfim chegaria a eliminar o trabalho vivo da 
produção. Dessa maneira, atribui-se a crise do emprego a um 
processo de “automação” que, com certeza, está longe de 
caracterizar as mudanças dos processos de trabalho na era da 
informação e da globalização. 

 

É importante ressaltar que os elementos que dão origem à era da 

informação, traduz-se em novas maneiras de pensar e de produzir, germinados 

desde a transição para a Modernidade, a partir do século XIV no continente 
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europeu. Nesta conjuntura, somam-se os resultados provenientes da Revolução 

Científica dos séculos XVI e XVII, ocasião em que foram difundidas as bases para 

a consolidação do método científico moderno (ALBAGLI, 1999).  

As revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX, conforme Albagli (1999), 

promoveram um importante desenvolvimento das forças produtivas, gerando ainda 

o aumento do interesse dos agentes econômicos nas potencialidades do 

conhecimento técnico e científico, bem como as possibilidades de aplicação na 

produção de bens. No entanto, somente no século XX, especialmente a partir da 

2ª Guerra Mundial, a ciência e tecnologia passam a ocupar o ponto central do 

sistema produtivo, consistindo em objetos de planejamento e políticas 

governamentais. 

Ainda de acordo com Albagli (1999, p. 310):  

 

A chamada era da informação e do conhecimento, embora 
assumindo uma dimensão global, reflete: (a) a diferenciação entre 
distintas realidades culturais e projetos de sociedade, por parte de 
comunidades territoriais e segmentos sociais diversos; e (b) a 
desigualdade entre sociedades em diferentes estágios de 
desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, ou entre 
economias avançadas e periféricas, bem como entre segmentos 
de diferentes níveis sócio-econômicos no interior de uma mesma 
sociedade nacional. 

  

Assim, neste novo panorama, onde a cada dia deve-se aprender sobre a 

convivência em sociedade, novidades tecnológicas, novas alternativas de 

interação, etc., conclui-se que se está em contínuo processo de aprendizagem e 

que este processo é diretamente influenciado pelos elementos constituintes da era 

da informação. Sobre isso, afirma Moran (2008, p. 3) que: 

 

A sociedade está caminhando para ser uma sociedade que 
aprende de novas maneiras, por novos caminhos, com novos 
participantes (atores), de forma contínua. As cidades se tornam 
cidades educadoras, integrando todos as competências e serviços 
presenciais e digitais. A educação escolar precisa, cada vez mais, 
ajudar a todos a aprender de forma mais integral, humana, afetiva 
e ética, integrando o individual e social, os diversos ritmos, 
métodos, tecnologias, para construir cidadãos plenos em todas as 
dimensões. 
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Portanto, no campo educacional, sobretudo, o modo tradicional de ensino, a 

difusão de informação, deve se transformar, num curto espaço de tempo, em uma 

metodologia de aprendizagem mais conjunta e essencialmente colaborativa (FEY, 

2009). Assim, a partir desta nova perspectiva, a responsabilidade pela aquisição 

do conhecimento passa a ser dividida entre todos os agentes responsáveis pela 

educação.  

 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

Inicialmente, é importante discorrer sobre o conceito de Gestão do 

Conhecimento.  Segundo Sveiby (1998, p. 3), “a Gestão do Conhecimento não é 

mais uma moda de eficiência operacional. Faz parte da estratégia empresarial”. 

Terra (2001), que define GC como um processo extenso e criterioso de 

identificação, maximização, codificação e compartilhamento do conhecimento 

estrategicamente e que seja importante para as organizações. Portanto, a Gestão 

do Conhecimento é, sobretudo, uma ação reflexiva, pois trata-se de um 

movimento que transforma algo ou alguma pessoa, gerando indivíduos e 

instituições mais eficientes (LUCHESI, 2012).   

Para um melhor entendimento a respeito da GC, é preciso também, 

entender os conceitos de dado, informação e conhecimento que serão 

apresentados na seção 2.1.1. 

 

 

2.1.1 Conceitos de Dado, Informação e Conhecimento 

 

Do latim datum (“aquilo que se dá”), um dado é um documento, uma 

informação ou um testemunho que admite atingir o conhecimento de algo ou 

deduzir as decorrências verdadeiras de um fato, servindo também de apoio. 

(CONCEITO.DE, 2012,). Já na perspectiva de Davenport e Prusak (1998, p. 2), de 

modo genérico, um dado pode ser definido como um “conjunto de fatos distintos e 

objetivos, relativos a eventos”. 
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De acordo com o dicionário Oxford (2013 apud Semidão, 2014, p. 72), dado 

traduz-se por: 

 

Substantivo: um pedaço de informação; uma suposição ou 
premissa a partir da qual inferências podem ser tiradas; um ponto 
de partida fixo de uma escala ou operação Origem: Meados do 
século dezoito: do latim, literalmente "algo dado", particípio 
passado neutro de dare (dar).  

 

O primeiro conceito apresentado nota-se um pequeno conflito com relação 

à distinção entre os termos dado e informação ao apresentar que ‘um dado é uma 

informação’, o que não ocorre na segunda e terceira definições, uma vez que, de 

uma forma bem clara, apresenta a definição de dado como “um pedaço de 

informação” ou “conjunto de fatos”.  

A “informação”, conforme Conceito.de (2011), é um conjunto organizado de 

dados, que estabelece uma mensagem a respeito de um dado fenômeno ou 

acontecimento. A informação contribui na resolução de problemas e tomadas de 

decisões, considerando que a sua utilização racional é a base do conhecimento. 

Já para Drucker (1999, p. 32), “são dados interpretados, dotados de relevância e 

propósito”. 

Ainda, segundo Torrinha (1943, p. 669): 

 

Informação: f. Indagação sobre alguém ou alguma coisa, 
comunicação: indagativo, f. investigatio, f. disquisitio, f. percontatio, 
f. cic. 1. Ir tirar informações: inquisitum ire, cic. // Tirar informações 
a alguém: exquirere ou percontari ab aliquo, cic. // Tirar 
informações exatas: diligentius cuncta cognoscere, curt., // Dar ou 
transmitir informações a alguém: certiorem facere aliquem (de re 
aliqua), liv., docere aliquem ali quid, cic. // Receber informações: 
cognoscere ou audire aliquid (de aliqua re).  

 

Na primeira e segunda apresentação conceitual do termo “informação”, 

verifica-se uma maior clareza com relação à definição deste vocábulo, quando 

afirma ser “um conjunto organizado de dados”. No segundo conceito verifica-se 

uma maior aplicabilidade do termo “informação” uma vez que sempre se refere a 

“alguém”.  
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Neste sentido, pode-se entender “informação” como um conjunto de dados 

que irá auxiliar os indivíduos em suas relações, principalmente, no que se refere à 

comunicação.       

 Já com relação ao conceito de “conhecimento”, tem-se que é um conjunto 

de informação registrada por intermédio da experiência ou da aprendizagem (a 

posteriori), o por meio da introspecção (a priori) (CONCEITO.DE, 2011).  

De outra maneira, o significado, assim como a origem do termo 

“conhecimento”, é apresentado pelo dicionário Oxford (2013 apud Semidão, 2014, 

p. 80) como: 

 
Substantivo: fatos, informações e competências adquiridas por 
uma pessoa através da experiência ou da educação; compreensão 
teórica ou prática de um sujeito; uma sede de conhecimento; seu 
considerável conhecimento de antiguidades; o que se sabe em um 
determinado campo ou no total; fatos e informações: a transmissão 
de conhecimentos; verdade filosófica, crença justificada; certa 
compreensão, em oposição à opinião; consciência ou familiaridade 
adquirida pela experiência de um fato ou situação:  “o programa 
vem sendo desenvolvido sem o seu conhecimento”, “ele negou 
todo o conhecimento dos incidentes durante a noite”. 
Origem: Inglês medieval (originalmente como um verbo no sentido 
de "reconhecer” (tanto acknowledge, quanto recognize), mais 
tarde, como um substantivo): a partir de um composto com base 
em inglês antigo cnāwan.  

 

A partir das definições apresentadas para o termo “conhecimento”, observa-

se que o conhecimento se apresenta como um “algo adquirido”, e percebe-se, a 

correlação direta com o significado do termo “informação”, ou seja, por meio da 

percepção de conhecimento enquanto “informação adquirida”. Assim, “adquirir” 

pode representar a incorporação de algo que não estava incorporado 

naturalmente, assim sendo, tratar-se-ia de um ato de incorporar, de um 

procedimento de obtenção que, neste contexto, tem como base essencialmente, o 

fato e a informação. 

Seja como for, as acepções de dados, informação e conhecimento 

relacionadas à gestão da informação e do conhecimento, em geral, giram em 

torno da percepção de um processo comunicativo (NONAKA e TAKEUCHI, 1997; 

DAVENPORT e PRUSAK, 1999).  
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 Por fim, verifica-se, a partir dos conceitos apresentados que, todos eles, 

sobretudo a informação e o conhecimento, dependem diretamente do ser humano 

para ser reconhecidos como tal. Assim, é importante salientar que, em uma 

organização, a geração e GC depende diretamente do ambiente, sobretudo, dos 

indivíduos envolvidos neste processo. Conforme Davenport e Prusak (1998, p.6), 

“o conhecimento pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se modifica 

à medida que interage com o meio ambiente”. 

A partir dos conceitos apresentados, é possível entender que a GC consiste 

em organizar e sistematizar, em todos os pontos possíveis, tanto os dados, a 

informação como o conhecimento organizacional. Como este estudo objetiva-se 

investigar a GC em organização, mais precisamente organização educacional 

pública, convém na próxima seção, expô-la nas organizações, assim como seus 

conceitos derivados deste contexto.   

 

 

2.1.2 A Gestão do Conhecimento nas Organizações  

 

O conhecimento é próprio do ser humano. Ele também o caracteriza 

enquanto indivíduo em sociedade, capacitando-o para a vida pessoal assim como 

profissional. Neste sentido, as organizações são estruturas dotadas de 

conhecimento, tendo em vista que são formadas por pessoas e essas são 

“detentoras” do conhecimento. Logo, pode-se afirmar que o conhecimento 

organizacional é uma composição do conhecimento dos indivíduos. Bukowitz e 

Williams (2002) enfatizam que o conhecimento é algo valorizado pela organização 

e está contido nos processos executados, nos sistemas utilizados ou na cultura 

organizacional de cada organização. 

A geração de novos conhecimentos e a sua disseminação pelas 

organizações são definidas por Nonaka e Takeuchi (2008), como um processo 

que organizacionalmente valoriza o conhecimento criado pelos indivíduos e o 

“cristaliza” aos demais colaboradores, por meio do diálogo, das discussões, assim 

como o compartilhamento das experiências individuais. 
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Para as organizações modernas, o conhecimento individual passou a ter 

um significado relevante. Isso porque o conhecimento é uma forma de manter a 

competitividade e a inovação de uma organização. De acordo Nonaka e Takeuchi 

(1995), basicamente, esse conhecimento deve ser capturado, codificado, 

estruturado, disseminado e constantemente revisto.  

Para que isso seja possível, surge a GC como um processo sistemático 

para tal, conforme propõem Bukowitz e Williams (2002, p.17), que enfatizam que 

“a gestão do conhecimento é o processo pelo qual a organização gera riqueza, ou 

valor, a partir do seu conhecimento ou capital intelectual”. 

A prática da GC é tida como um recurso estratégico de grande valia para as 

organizações, pois permite que as empresas criem, disseminem e utilizem 

conhecimentos para conceber riquezas de maneira sustentável, gerando a 

aprendizagem continuada, para alcançar de modo pleno os objetivos estratégicos 

da empresa. Deste modo, estes objetivos estratégicos são considerados recursos 

fundamentais. Não obstante, as organizações, já há algum tempo, tornaram-se 

conscientes da importância de sua utilidade. 

O conhecimento, de acordo com Davenport e Prusak (1999), consiste em 

uma grande fonte de vantagens competitivas nas empresas, pois há cada vez 

mais entusiasmo, do ponto de vista das empresas, no que se refere às 

benfeitorias suscitadas a partir de ações relacionadas à sua gestão. Neste sentido, 

conforme Drucker (1986, p. 178), “a inovação baseada no conhecimento é a 

“superestrela” do espírito empreendedor, [pois] ela ganha a publicidade, o 

dinheiro, e é o que as pessoas normalmente querem dizer quando falam sobre 

inovação”. 

Assim, a GC objetiva estabelecer as políticas, práticas, ferramentas, 

procedimentos gerenciais e tecnológicos, com o propósito de um melhor 

entendimento dos procedimentos de criação, identificação, validação, 

disseminação, compartilhamento e utilização dos conhecimentos, com o intuito de 

produzir resultados econômicos para a organização e vantagens para os 

trabalhadores (TERRA, 1999). Do mesmo modo, uma empresa deve procurar 

entendimento acerca das unidades de mercado, a partir do próprio conhecimento 
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e que esteja acessível no interior da organização e compartilhado entre seus 

colaboradores (TERRA; GORDON, 2002). 

 

 

2.1.3 A Importância da Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 

Sobre a importância da GC nas organizações, Stewart (2002, p. 47) afirma 

que “apenas por meio do conhecimento as empresas são capazes de se 

diferenciarem das concorrentes”. Assim, vê-se que conhecimento é capital para a 

tomada de decisões, confrontar circunstâncias, inovar, promover transformações 

internas que tardiamente refletirão no ambiente externo sendo suficientemente 

benéfico. Segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p. 18): 

 

Apenas algumas empresas têm demonstrado capacidade de 
mudar tão rápido quanto o ambiente que as cerca e de lidar com 
as complexidades envolvidas. Uma das principais razões pelas 
quais as empresas fracassam, atualmente, é sua tendência de 
eliminar os paradoxos, prendendo-se a antigas rotinas criadas pelo 
seu sucesso anterior.  

 

Assim sendo, essas empresas acabam permanecendo em desvantagem, 

com relação as que aplicam investimentos em conhecimento.  

Sobre o conceito de GC, Batista (2006, p. 122) parte do princípio de que: 

 

A organização precisa capturar ou definir as informações na forma 
digital e utilizá-las para criar uma vantagem competitiva. A gestão 
do conhecimento é a capacidade de a empresa armazenar e 
disponibilizar as informações de maneira segura, confiável e de 
fácil acesso. 

 

A GC tem grande importância segundo os aspectos antes apresentados, 

ponderando que todo indivíduo fará uma interpretação dos conhecimentos, assim, 

uns obtém um vasto conhecimento, outros menos, no entanto o importante é que 

acrescenta mais ao capital intelectual que é particular de cada um. 

De acordo com Cavalcanti (2001), a abordagem com relação ao 

desempenho dos indivíduos nas organizações e sobre o valor do seu 
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conhecimento alteraram-se, o que demandou novos formatos de gestão. 

Atualmente encontra-se em um período de reflexão crítica para os profissionais da 

alta gerencia.  

Assim, no ambiente organizacional, perceber como a informação e o 

conhecimento defluem pela empresa é fundamental para o progresso continuado 

da mesma, contudo, somente o entendimento sobre isso não torna possível a 

efetivação do desenvolvimento estruturado de GC. Nasce, a partir disso, a 

necessidade de elaboração de ferramentas, assim, como modelos para medição 

da GC nas organizações. 

 

 

2.1.4 Ciclos do Conhecimento 

 

Uma gestão eficaz do conhecimento exige que uma organização 

identifique, adquirira, difunda e capture os benefícios do conhecimento que 

fornecem vantagem estratégica para essa mesma organização. Para tanto, deve 

ser realizada uma distinção entre informação (que é digitalizável) e verdadeiros 

ativos de conhecimento (que só pode existir no contexto de um sistema 

inteligente). Assim, como ainda se está longe da criação de sistemas de 

inteligência artificial, isso significa que o conhecimento ativo reside dentro dos 

conhecedores humanos, e não na organização como tal (DALKIR, 2011).   

A partir disso, entende-se que a GC é caracterizada por um processo 

cíclico constituído por um conjunto de atividades. De tal modo, diversas pesquisas, 

caracterizam esse ciclo, todavia, cada autor apresenta um agrupamento de 

nomenclaturas distintas, a fim de distinguir as ações que integram cada ciclo de 

GC. 

No Quadro 1 são apresentados alguns dos principais ciclos do 

conhecimento encontrados na literatura.  
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Quadro 1 - Exemplos de Ciclos do conhecimento 

Autores Processos de conhecimento 

APO (2010) Identificar, criar, armazenar, compartilhar e 
aplicar; 

Bukowitz e Williams (2002) Adquirir, usar, aprender, contribuir, acessar, 
construir e suportar, descartar; 

CEN (2004) Identificar, criar, armazenar, compartilhar e 
aplicar; 

Davenport e Prusak (1999) Gerar, codificar, transferir; 

Liyanage et al (2009) Identificar, adquirir, transformar, associar e 
aplicar; 

McElroy (1999) Produzir, integrar, feedback; 

Meyer e Zack (1996) Adquirir, refinar, estocar e recuperar, distribuir, 
apresentar; 

Narteh (2008) Converter, rotear, disseminar e aplicar; 

Nickols (1996) Adquirir, organizar, especializar, estocar e 
acessar, recuperar, distribuir, conservar, 
disponibilizar; 

Nonaka e Takeuchi (2008) Socializar, externalizar, combinar e internalizar;  

Wang e Ahmed (2005) Identificar, adquirir, codificar, armazenar, 
disseminar, refinar, aplicação e criação; 

Wiig (1993) Construir, reter, distribuir, aplicar; 

Fonte: Dalkir, 2011, p. 24 – 46; Dorow, Calle e Rados, 2015, p. 12. 
Elaboração própria, 2016 

 

Verifica-se a existência de inúmeros autores que tratam sobre a temática 

dos ciclos do conhecimento. Assim sendo, com o objetivo de entender a dinâmica 
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de um ciclo do conhecimento, será apresentado, como exemplo na seção 2.1.4.1, 

o ciclo de Nonaka e Takeuchi (2008), que é um dos mais conhecidos e 

referenciados no contexto organizacional relacionado à GC.  

 

 

2.1.4.1 O Ciclo do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

 

Conforme Nonaka e Takeuchi (2008, p. 41), “o novo conhecimento começa 

sempre com o indivíduo”. Deste modo, um trabalhador extrai de muitos anos de 

experiência laboral uma inovação, a partir de um novo processo, ou seja, “em 

cada caso, o conhecimento pessoal de um indivíduo é transformado em 

conhecimento organizacional para a empresa como um todo” (ibidem). 

A partir disso, pressupõe-se que fazer com que o conhecimento individual 

seja disseminado aos demais, representa um processo fundamental para a 

organização.  

Sobre o conhecimento em uma organização, Nonaka e Takeuchi (2008) 

destacam a existência, assim como a importância, de dois tipos de conhecimento: 

o conhecimento explícito e o conhecimento tácito.  

O conhecimento explícito que “é formal e sistemático. Por essa razão, pode 

ser facilmente comunicado e compartilhado, seja nas especificações do produto 

ou em uma fórmula científica ou programa de computador” (Ibidem, p. 42). Neste 

sentido, observa-se que este tipo de conhecimento pode ser transmitido por meio 

da linguagem formal, no entanto, representa somente a ponta do iceberg de todas 

as possibilidades de conhecimento possíveis em uma organização. 

O conhecimento explícito, conforme Luchesi (2012), é o que pode ser 

articulado na linguagem formal, sobretudo, a partir de afirmações gramaticais, 

expressões matemáticas, especificações, manuais etc., sendo assim, de fácil 

difusão entre os indivíduos. 

Já o conhecimento tácito, segundo Nonaka e Takeuchi (2008, p. 42), “não 

pode ser expresso facilmente, [...] é altamente pessoal. É difícil de formalizar e, 

por isso, difícil de comunicar aos outros”. Nas palavras de Polanyi (1966, p. 4 apud 

NONAKA E TAKEUCHI, 2008): “sabemos mais do que podemos dizer”. Assim, 
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este tipo de conhecimento pode ser comunicado, principalmente a partir do 

exemplo individual na dinâmica de convivência dos indivíduos, por estar 

profundamente enraizado na ação. 

O conhecimento tácito, além de difícil articulação, a partir da linguagem 

formal, é o tipo de conhecimento mais valioso, pois trata-se do conhecimento 

pessoal congregado à experiência individual que abrange fatores intangíveis, tais 

como: emoções, perspectivas, crenças e valores pessoais, insights, intuições, 

habilidades. Este conhecimento, somente pode ser medido por meio da ação 

(LUCHESI, 2012). 

Portanto, na perspectiva de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67), 

“conhecimento humano é criado e expandido através da interação social entre 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito” e que se repetem em um 

processo em espiral. 

Assim, resgatando o conceito de espiral, pode ser observado na Figura 1, o 

processo dinâmico que os conhecimentos tácito e explícito estão sujeitos em uma 

organização. 

 

Figura 1 – Processo dinâmico entre os conhecimentos tácito e explícito formando a espiral 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 69. 

 

Por fim, tem-se a conclusão de que os conhecimentos tácito e explícito, 

além de constituírem unidades estruturais básicas que se complementam, a 

interatividade proveniente desse processo, consiste na principal dinâmica que 
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envolve a atividades relacionadas à criação, assim como a disseminação do 

conhecimento em uma organização. 

Sobre isso afirmam Paula et al. (2006, p. 61): 

 

Para se tornar uma “empresa que gera conhecimento” a 
organização deve completar a “espiral” do conhecimento, que 
passa de tácito para tácito, de explícito a explícito, de tácito a 
explícito e finalmente, de explícito a tácito [...] a “espiral” começa 
novamente depois de ter sido contemplada, porém em patamares 
cada vez mais elevados, ampliando assim a aplicação do 
conhecimento em outras áreas da organização. 

 

Desse modo, Nonaka e Takeuchi (2008) expõem ainda que o conhecimento 

é suscitado na empresa como consequência da interação ininterrupta e 

encadeada a partir de quatro procedimentos de difusão do conhecimento 

(QUADRO 2).  

 

Quadro 2 – Procedimento de difusão do conhecimento 

Processos Sequência da 
interação 

Ferramentas ou ações para auxiliar o 
processo 

Socialização De conhecimento tácito 
para tácito (pessoalmente, 
interações face a face);  

Comunidades de Prática, Brainstorming, Correio 
eletrônico e Vídeo Conferência (simulação do 
contato através de espaço virtual); 

 

 

Externalização 

 

De conhecimento tácito 
para explícito (interações 
face a face entre pessoas 
no grupo); 

Modelos de representação (Abstração de um 
conhecimento que permite sua compreensão e 
sistematização - CommonKADS, BPK); Mapas 
de conhecimentos. O mapa representa de forma 
bidimensional uma certa estrutura cognitiva 
mostrando hierarquias e conexões entre os 
conceitos envolvidos; Ontologias: Sua principal 
função é explicitar os conceitos e aspectos 
envolvidos em um domínio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Combinação 

 
 
 
 
 
 
 
 
De conhecimento explícito 

Como exemplo há os Sistemas Especialistas 
que são programas constituídos por uma série 
de regras que analisam informações. Tipo de 
conhecimento representado: bem consolidado 
baseado em regras formais. (Diagnóstico 
médico); Redes Neurais: são sistemas 
computacionais baseados numa aproximação à 
computação baseada em ligações. (Respostas 
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para explícito (interações 
indiretas entre pessoas no 
grupo);  

baseadas na experiência, feeling) (apostas, 
bolsas); Resgate de informações – Data Mining: 
é o processo de explorar grandes quantidades 
de dados à procura de padrões consistentes, 
como regras de associação ou sequencias 
temporais. 
(Comportamento de compra de consumidores); 
RBC (Resolução Baseada em Casos): é um 
modelo para a geração de raciocínio estruturado 
na visão de que uma boa parte da resolução de 
problemas humanos envolve a recuperação de 
experiências anteriores.) (Jurisprudências 
americanas); Agentes Inteligentes: é definido 
como uma entidade computacional que funciona 
de forma contínua e autônoma em um ambiente 
restrito (Comparadores de preço). 

Internalização De conhecimento explícito 
para tácito (pessoalmente, 
interações indiretas); 

Manuais on-line/digitalizados, Vídeos, FAQ’s 
(perguntas frequentes) e Grupos de discussão 
on-line (Fóruns). 

Fonte: Baseado em Nonaka e Takeuchi, 2008 e Barros et al., 2010, p. 52-53. 
Elaboração própria, 2016 

 

A “combinação é um processo de sistematização de conceitos em um 

sistema de conhecimento” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 75), assim, admite a 

reconfiguração das informações existentes, por meio da classificação, do 

acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito, 

podendo levar, desta forma, a novos conhecimentos. 

Já a internalização consiste no “processo de incorporação do conhecimento 

explícito no conhecimento tácito” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 77), gerando 

mudança e evolução das práticas pessoais, coletivas e grupais. 

A socialização incide em “compartilhar e criar conhecimento tácito através 

da experiência direta” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 23). Ainda sobre isso, 

conforme Antunes (2008, p. 27), “quando se diz que alguém tem conhecimento 

sobre determinado assunto ou se pergunta se já tomou conhecimento de algo, 

significa afirmar possuir domínio sobre o assunto”. 

Por fim, a externalização consiste em “articular conhecimento tácito através 

do diálogo e da reflexão” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 23). 

A atividade dinâmica entre os dois tipos de conhecimentos, a saber, o tácito 

e o explícito, apresentados e explicados, proporciona o surgimento de modelos 
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para diagnóstico de GC, sendo necessária a apresentação de alguns exemplos 

para um melhor esclarecimento acerca deste tema.  

 

  

2.2 MODELOS PARA DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A partir de uma busca na literatura relacionada à GC, constata-se diferentes 

abordagens, e em sua maior parte, modelos completos para se mensurar suas 

práticas.  

No Quadro 3 são apresentados exemplos de modelos nacionais e 

internacionais, relacionados a modelos para diagnóstico empregados na GC. 

 

Quadro 3 – Modelos nacionais e internacionais de Gestão do Conhecimento encontrados na 
literatura 

MODELO AUTOR ANO 

5iKM3 Knowledge Management Maturity 
Model 

Tata Consultancy Services (TCS) 2004 

APO KMAT Asian Productivity Organization 2009 

APQC’s KMPF e APQC’s KM CAT American Productivity and Quality 
Center 

 

BSC (Balanced Scorecard) Kaplan e Norton 1996 

BSI British Standards Institute 2003 

CMA Canadian Management Accountants 1999 

EVA (Economic Value Added) Stern Stewart & Company  

InfoSys-KMMM developed Kochikar (Mehta N et al.) 2007 

Intangible Asset Monitor Sveiby 1998 
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KMCA (Knowledge Management Capability 
Assessment) 

Kulkarni e Freeze 2004 

KMD (Knowledge Management Diagnostics) Bukowitz e Williams 2002 

OKA (Organizational Knowledge 
Assessment) 

World Bank Institute 2000 

Sete Dimensões da Gestão do 
Conhecimento 

Terra 2000 

Siemens-KMMM (Knowledge Management 
Maturity Assessment) 

Ehmsand Langen 2002 

Skandia Navigator Edvinsson e Malone 1998 

Fonte: Autores citados no quadro. 
Elaboração própria, 2016. 

 

Na conjuntura nacional, os modelos mais frequentemente localizados na 

literatura e empregados em organizações, são os da Bukowitz e Williams (2002), 

Asian Productivity Organization (2009), Organizational Knowledge Assessment 

(2000) e Terra (2009).  

No Quadro 4, são apresentadas sínteses de publicações relacionadas a 

cada um dos modelos mencionados anteriormente.  

 
Quadro 4 – Publicações relacionadas a modelos mais utilizados de Gestão do Conhecimento 

Modelos Meio de 
Publicação 

Título Autores Tipo de Empresa 
Pesquisa 

 
 
 
APO 

Navus Revista 
de Gestão e 
Tecnologia 
(2015) 

Métodos e 
Técnicas de GC 
aplicadas para 
melhorar a gestão 
do capital 
intelectual em 
núcleos setoriais de 
uma associação 
empresarial 

ERPEN, Júlio 
Graeff; CALLE, 
Guilhermo 
Antônio Dávila; 
SILVA NETO, 
Emílio da; 
SANTOS, Neri 
dos; 

10 Empresas 
(alimentos, saúde, 
metalomecânica, têxtil 
e serviços) vinculadas 
a dois núcleos 
setoriais da 
Associação Comercial 
e Industrial de Jaraguá 
do Sul 
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APO 

Navus Revista 
de Gestão e 
Tecnologia 
(2013) 

Diagnóstico de 
níveis de 
maturidade em GC: 
centro de 
empreendedorismo 
inovador da 
fundação CERTI 

BORBA, 
Fabíola da 
Rocha; 
KNOLL, 
Eduardo 
Costa; 
TODESCAT, 
Marilda. 

Fundação 
CERTI/Centro de 
Empreededorismo 
Inovador (18 
funcionários) 

 
 
B & W 

KM Brasil 
(2014) 

Diagnóstico a 
Análise da GC: Um 
Estudo de Caso em 
uma IES Mineira 

MAIA, Luiz 
Cláudio 
Gomes; 
MACHADO, 
Ronan Delfim; 

IES em MG 

 
 
B & W 

Revista 
Expectativa / 
UNIOESTE 
(2013) 

DGC nas 
atividades 
secretariais 

SOUZA, Anny 
Piera; MAIER, 
Charlaine; 
MAÇANEIRO, 
Marlete 
Beatriz; 

Profissionais atuantes 
ou não de 
Secretariado 
Executivo formados 
pela UniOeste/Descr.  

 
 
 
B & W 

Brazilian 
Journal of 
Information 
Science 
(2013) 

Integrated Actions 
of Information and 
Knowledge 
Management in the 
Accounting Sector 
of a Public 
University 

LIRA, Suzana 
de L.; 
DUARTE, 
Emeide N.; 

Setor de contabilidade 
de uma universidade 
pública 

 
 
 
B & W 

Revista da 
Administração 
Pública (2012) 

GC numa 
instituição pública 
de assistência 
técnica e extensão 
rural do Nordeste 
do Brasil 

BRITO, Lydia 
Maria Pinto; 
OLIVEIRA, 
Patrícia 
Webber Souza 
de; CASTRO, 
Ahiram Brunni 
Cartaxo de; 

Instituição pública de 
assistência técnica e 
extensão rural 

 
B & W 

ENENCIB XII 
(2011) 

Análise do 
Processo Tático da 
GC em M e Pq 
Empresas do RN 

RÉGIS, 
Josiana 
Florêncio 
Vieira; 

13 Micros e pequenas 
empresas vencedoras 
prêmio 
competitividade no RN 

 
 
 
B & W 

XVI SIMPEP / 
UNESP 
(2009) 

DGC: Ferramentas 
e Técnicas que 
Criam Valor para a 
Empresa 

HOLANDA, 
Lucyanno 
Moreira 
Cardoso de; 
SCANDOLAR
A, Neudi Luis; 
FRANCISCO, 
Antônio Carlos 
de; 

Industria Painéis de 
Madeira-PR 
(Multinacional) / Expl. 
Qualitativa Estudo de 
Caso 

 
 
B & W 

Revista de 
Administração 
Mackenzie 
(2009) 

Gestão do 
Conhecimento de 
Reclamações de 
Clientes em Call 
Centers 

POPADIUK, 
Silvio; 

5 Empresas de Call 
Center 
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B & W 

ENEGEP 
XXIX (2009) 

Aplicação do 
Modelo Proposto 
por B & W no 
diagnóstico da GC 
de uma Empresa 
de Móveis em 
Timbó - SC 

FLORIANO, 
Jefferson 
Fabricio; 
SANTOS, 
Leomar dos; 
SCHROEDER, 
Udo; 

Empresa do ramo 
moveleiro em SC 

 
 
 
B & W 

REEN / 
UNISUL 
(2008) 

Avaliação da 
Maturidade em GC 
em Organizações 
Mineiras 

ZIVIANI, 
Fabrício; 
FERREIRA, 
Marta Araújo 
Tavares; 
SILVA, Sandro 
Márcio da; 

Fundação Hospitalar 
do estado de MG; 
IVECO; CEMIG; 

 
 
B & W 

ANPAD XXX 
(2006) 

Avaliando o 
processo de GC 
em uma empresa 
do setor bancário 

LEIS, Rodrigo 
Pinto; 
ZIMMER, 
Marco V.; 
VARGAS, Lilia 
Maria; 

4 Funcionários de uma 
empresa do segmento 
bancário 

 
 
 
B & W 

CBGDP V 
(2005) 

Diagnóstico da GC 
no setor de design 
do SEBRAE/RN 

COSTA, Paulo 
Eduardo de 
Carvalho; 
GOUVINHAS, 
Reidson 
Pereira; 

3 funcionários Setor 
de design do 
SEBRAE/RN / Empiro-
analítica e pesquisa 
diagnostico / análise 
quantitativa e 
qualitativa 

 
 
 
B & W 

REVISTA 
ELETRÔNICA 
FAFIT/FACIC 
(2010) 

A utilização do 
método de 
diagnóstico para a 
gestão do 
conhecimento: 
estudo de caso 
numa empresa 
incubada (ALFA) 

HOLANDA, 
Lucyanno 
Moreira 
Cardoso de; 
DIHL, 
Winicyus; 
FRANCISCO, 
Antônio Carlos 
de; 

Departamento de 
manutenção de 
empresa 

 
B & W / 
OKA 

IJKEM (2014) Análise de Modelos 
para a GC 
Organizacional: O 
caso SESI/PE 

SOUZA, 
Andrea 
Medeiros; 
KURTZ, Diego 
Jacob; 

SESI/PE 

 
 
OKA 

Revista da 
Administração 
Pública (2014) 

A GC na 
Administração 
Pública Municipal 
em Curitiba com a 
Aplicação do 
Método OKA 

BRAUN, Carla 
Cristine; 
MUELLER, 
Rafael 
Rodrigo; 

Prefeitura Municipal de 
Curitiba 

 
 
OKA 

Gestão e 
Tecnologia 
para a 
Competitivida
de (2013) 

Diagnóstico de GC 
em C&T, I: Método 
OKA 

SILVA, Ricardo 
da; 

Órgão de execução de 
Ciência e Tecnologia e 
Inovação 

 
 
 
 

Revista da 
Ciência da 
Informação 
(2009) 

Diagnosticando a 
GC em uma 
Organização 
Utilizando o Método 

PAPA, Marcos 
Antônio; 
MIRANDA, 
Marcia Mazo 

5 Gerentes de 
empresa de geração e 
transmissão de 
energia elétrica 
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OKA OKA Santos de; 
OLIVEIRA, Tito 
Marcelo; 
FRESNEDA, 
Paulo Sérgio 
Vilches; 

 
 
 
OKA 

CONSAD II 
(2008) 

Diagnóstico da GC 
nas Organizações 
Públicas Utilizando 
o Método OKA 

FRESNEDA, 
Paulo Sérgio 
Vilches; 
GONÇALVES, 
Sonia Maria 
Goulart; PAPA, 
Marcos; 
FONSECA, 
Ana Flávia; 

Apenas considerações 
promovendo o OKA 
para as empresas 
públicas 

 
 
 
 
TERRA 

Qualit@s 
Revista 
Eletrônica / 
UEPB (2009) 

Diagnóstico das 
práticas de gestão 
do conhecimento 
no setor 
Hospitalar; 

MELO, Ana 
Roberta Alves 
de; SILVA, 
Simone de 
Castro 
Azevedo; 
ARAÚJO, Ana 
Cláudia 
Coutinho de; 
QUEIROZ, 
Cecília Telma 
Alves Pontes 
de; 

Hospital Clipsi 
(Grande Porte) -
PB/Expl. Quant. 
Estudo de Caso 

Fonte: Autores citados no quadro. 
Elaboração própria, 2016 

 

Após a apresentação dos vários modelos de GC no Quadro 4, verificou-se 

a importância que os mesmos têm no interior de uma organização e que os 

modelos apresentados constituem importantes alternativas, possibilitando, assim, 

às organizações adquirirem e manterem vantagens competitivas.  

A partir da indicação das pesquisas apresentadas (QUADRO 4), pode-se 

deduzir que muitas das organizações consideram indispensável a gestão de seus 

recursos intelectuais. No entanto, verifica-se que há multiplicidade de 

nomenclaturas relacionadas à GC, sobretudo os termos “práticas” e “ferramentas” 

de GC.  

Neste sentido, a seção 2.3 esclarecerá este conflito e ao mesmo tempo 

apresentará as ferramentas e/ou práticas utilizadas na pesquisa de campo deste 

estudo.   
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2.3 PRÁTICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

A GC e suas práticas podem auxiliar as organizações a enfrentarem as 

mudanças, em geral, de tecnologias e informações. Primeiramente com relação a 

competitividade, em um segundo momento, na escolha das práticas, ferramentas 

e técnicas que serão aplicadas para identificar, mensurar, disseminar e 

compartilhar o conhecimento existente na organização. 

Deste modo, é importante salientar que tanto prática, como ferramenta, 

apresentam em si diferenças em sua estrutura e maneiras de atuar. Neste sentido, 

convém expor os conceitos de ambas e, oportunamente, explicitar as que foram 

indicadas no segundo questionário, utilizado na pesquisa de campo deste estudo.  

 

 

2.3.1 Prática de Gestão do Conhecimento 

 

 Antes de discutir acerca da expressão “prática” relacionada à GC, convém, 

num primeiro momento, examinar a etimologia deste termo, que facilitará o 

entendimento do mesmo no contexto organizacional.  

 

2.3.1.1 Conceito do Termo “Prática” 

 

Segundo o dicionário online Dicio (2016) o termo prática denota:  

 

Realidade; o que se opõe ao teórico: quero ver esse projeto na 
prática! 
Exercício; tudo o que se consegue realizar, executar, fazer: prática 
política. 
Aplicação; realização do que se planejou: prática de crime. 
Realização costumeira, cotidiana de algo: prática de atividades 
físicas. 
Treinamento; habilidade adquirida com a experiência: tinha prática 
em cozinhar. 
Hábito; modo particular e comum de se comportar ou de realizar 
alguma coisa: a mentira é uma prática dos enganadores. 
Convenção; em que há uso contínuo, hábitos enraizados ou 
costumes. 
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Estágio; tempo usado para se preparar: preciso pegar prática 
nisso! 
[Marinha] Autorização dada aos navegantes para que eles 
estabeleçam comunicação com o porto ou com uma localidade. 
(Etm. do grego: praktiké). 

 

Observa-se que, em geral, o termo “prática” somente tem sentido quando 

se relaciona a uma ação humana. Assim, pode-se entender a prática como uma 

ação realizada por alguém, a partir de um contexto.  

Um contexto poderá ser uma organização que, conforme Chiavenato (2005, 

p.24), "é um conjunto de pessoas que atuam juntas em uma criteriosa divisão de 

trabalho para alcançar um propósito comum”. 

 Neste sentido, a prática de GC é aquela cuja ação humana ocorre no 

contexto que envolve o gerenciamento do capital intelectual, ou seja, do 

conhecimento que está em “posse” das pessoas ligadas à organização. Deve-se 

observar, então, que esta prática poderá ocorrer além do contexto da GC, e que 

poderá ser estendida às organizações, que podem ser de natureza pública ou 

privada e, também, estar relacionada.  

 

 

2.3.1.2 A Prática de Gestão do Conhecimento, na Prática 

 

Percebe-se que o ambiente organizacional, de forma geral, ainda apresenta 

dificuldades na identificação, armazenamento e disseminação dos seus 

conhecimentos envolvidos com as práticas de GC. Isso se dá, principalmente, pelo 

desconhecimento das mesmas, assim como suas funcionalidades e, 

consequentemente, sua potencialidade em contribuir com a organização. 

De acordo com Batista (2004, p. 8), pode-se definir práticas de GC como 

“práticas de gestão organizacional voltadas para produção, retenção, 

disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das 

organizações, bem como na relação dessas com o mundo exterior.”   

Neste sentido, Batista (2004) apresenta algumas práticas que demonstram 

a forma pela qual as organizações gerenciam de maneira proativa o 



42 
 

conhecimento. Assim sendo, consideram-se práticas de GC as atividades que 

reúnem as seguintes características:  

 

i) são executadas regularmente; ii) sua finalidade é gerir a 
organização; iii) baseiam-se em padrões de trabalho; e iv) são 
voltadas para produção, retenção, disseminação, 
compartilhamento ou aplicação do conhecimento dentro das 
organizações, e na relação destas com o mundo exterior 
(BATISTA, 2004, p. 15). 

 

A partir disso, é importante ressaltar que a escolha da prática, bem como 

sua caracterização adequada à necessidade institucional, torna-se imprescindível 

para uma contribuição efetiva para a organização, no que tange à melhoria de 

seus processos de GC.   

Para este estudo, foram escolhidas algumas dentre inúmeros tipos de 

práticas relacionadas à GC, especificamente as indicadas por Batista (2012), a 

saber: Comunidades de prática ou Comunidades de conhecimento e Coaching. A 

justificativa dessa escolha está no nível baixo em que se encontram sua 

implantação nas instituições pesquisadas e que foram detectadas quando da 

realização da consulta aos seus gestores.   

No Quadro 5 são apresentadas as práticas que foram utilizadas na 

aplicação do questionário, quando da validação da primeira consulta realizada 

com os gestores das escolas, público alvo dessa pesquisa. 

 

Quadro 5 – Práticas utilizadas na aplicação do questionário de validação deste estudo 

Prática Conceito 

 
Comunidades de prática ou 
Comunidades de 
conhecimento 

São grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas 
em torno de um interesse comum. As comunidades são auto-
organizadas a fim de permitir a colaboração de pessoas 
internas ou externas à organização; propiciam o veículo e o 
contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o 
acesso a especialistas, bem como a reutilização de modelos, 
do conhecimento e das lições aprendidas; 

Coaching O coaching é similar ao mentoring, mas o coach não participa 
da execução das atividades; faz parte de processo planejado 
de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento, alinhado às 
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diretrizes estratégicas; 

Fonte: Baseado em Batista, 2012. 
Elaboração própria, 2016 
  

 Além das práticas de GC apresentadas, existem outros tipos também 

adequadas a instituições educacionais ou de outra natureza. Assim, como 

exemplo, pode-se mencionar: Mentoring; Grupos de Revisão de Projetos (Peer 

Review); Universidade Corporativa Caixa4; Mapeamento de conhecimentos da 

rede bancária; Alocação de pessoal com base em competências; Ensino a 

distância; Farol gerencial; Lições aprendidas. 

 No Quadro 6 são apresentados os tipos de práticas, indicadas 

anteriormente, assim como seus conceitos.  

 

Quadro 6 – Tipos de práticas utilizadas no contexto da Gestão do Conhecimento 

Prática Conceito 

 

Mentoring 

O objetivo do mentoring é o desenvolvimento humano 
fundamental. O mentor investe tempo, energia e esforço de 
transferir conhecimento para ajudar o crescimento e o 
desenvolvimento das habilidades de uma outra pessoa.  
Nessa relação, o mentor procura apoiar e direcionar por meio de 
atitudes positivas como integridade, compromisso, experiência e 
perseverança. Existem quatro tipos de mentores: o conselheiro, o 
intelectual, o formador e o consultor organizacional; 

 

Grupos de Revisão de 

Projetos (Peer Review) 

 
Por meio do Peer Review, um especialista – com conhecimento 
igual ou superior ao profissional responsável pela execução do 
trabalho – revê a atividade executada com o objetivo de reduzir a 
ineficiência e a ineficácia.  
O Grupo de Revisão de Projetos é uma força-tarefa temporária 
com competências importantes no gerenciamento de projetos. Os 
membros do grupo compartilham conhecimentos, experiências, 
lições aprendidas e melhores práticas; 
 

 

 

 
Criada há três anos (em janeiro de 2001), a Universidade privilegia 
o aperfeiçoamento de atitudes, posturas e habilidades; o 
desenvolvimento de talentos humanos e a gestão do conhecimento 
da Caixa; e a criação de cultura organizacional voltada para a 
aprendizagem ativa e contínua.  

                                                
4 O Programa propunha a inclusão de novos elementos na cultura educacional, como a atuação 
dos gestores como líderes educadores, a corresponsabilidade do aprendiz pelo seu 
desenvolvimento e o foco em resultados sustentáveis. 
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Universidade 

Corporativa Caixa  

A Universidade está estruturada em dois eixos: educação 
continuada e atualização técnica. O primeiro visa desenvolver 
comportamentos, atitudes, conhecimentos e habilidades para o 
desempenho das atribuições profissionais. Por sua vez, 
atualização técnica buscar transferir conhecimentos e habilidades 
para operar os processos, as técnicas, as ferramentas e os 
produtos sob suas responsabilidades por meio de programas de 
caráter pontual; 
 

 

 

 

 

Mapeamento de 

conhecimentos da rede 

bancária 

 
As próprias unidades gerenciais fazem o mapeamento dos 
conhecimentos por meio de acesso eletrônico ao instrumento 
desenhado para tal fim, conforme o segmento de atuação, com 
periodicidade anual. 
O público-alvo refere-se aos empregados da rede bancária (38 mil 
pessoas). O mapeamento é feito em “ondas”, com duração de 
duas semanas e, aproximadamente, 5 mil empregados por “onda”. 
Os conhecimentos podem ser verificados em dois níveis: básicos 
(aqueles que devem ser de domínio de todos os empregados 
lotados nos pontos-de-vendas) e específicos (de acordo com o 
segmento de atuação dos empregados); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocação de pessoal 

com base em 

competências 

 
Na primeira etapa, há a formação de equipes de trabalho para 
apurar as informações sobre os postos de trabalho básicos e para 
aplicar o HJA (Human Job Analysis) – instrumento que identifica as 
características comportamentais –, fazendo o desenho de cada 
posto. 
A seguir, é realizado levantamento dos postos de trabalho básicos 
mediante contato com as chefias de todas as unidades, 
estabelecendo-se uma agenda de visita e um cronograma de 
trabalho, com a realização de reunião com as chefias das unidades 
para identificar e apurar os postos de trabalho básicos. 
Na terceira etapa, há a captação de dados comportamentais dos 
candidatos por meio do preenchimento do formulário PPA 
(Personal Profile Analysis) – instrumento para identificação do 
perfil comportamental dos candidatos (características pessoais, 
atitudes e valores). 
O objetivo da etapa 4 consiste em elaborar um formulário 
informatizado para coletar de maneira rápida e segura informações 
sobre o nível de escolaridade, conhecimentos gerais e específicos, 
experiência profissional e áreas de interesse no Banco dos futuros 
servidores. 
Na etapa 5, com a posse dos dados sobre os postos e os 
candidatos, é possível realizar aproximações entre os postos de 
trabalho e os indivíduos e formar uma lista indicando as sete 
melhores localizações para cada candidato, tanto para as 
informações processadas pelo Gingo – software que sintetiza os 
conhecimentos e as competências presentes em uma organização, 
tanto pessoal como institucional – quanto para aquelas 
processadas pelo PPA/HJA (dados comportamentais). 
Na etapa 6, analisam-se os resultados, definindo a localização 
provisória de cada futuro servidor. Após tal etapa, há o processo 
de validação por meio de pesquisa de satisfação com os 
servidores e as respectivas chefias; 
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Ensino a distância  

Desenvolvimento de competências dos empregados na 

modalidade de ensino-aprendizagem não-presencial, com uso de 

computador; 

 

 

 

Farol gerencial 

 

Compartilhamento de práticas de sucesso da organização, 

valorização dos autores da prática, sistematização e, 

disponibilização das iniciativas de Gestão do Conhecimento; 

 

 

Lições aprendidas 

 
Análise de ocorrências relevantes, inovadoras ou cujos resultados 
foram inesperados, a fim de registrar a experiência, os acertos e os 
erros. 
 

Fonte: Baseado em Batista, 2004, p. 20-38.  
Elaboração própria, 2016 

 

Pode-se observar que a prática de GC, além de estar relacionada às 

pessoas, está ligada a ações desenvolvidas num contexto organizacional. No 

entanto, essas ações podem ser auxiliadas por acessórios alternativos, que no 

contexto da GC, são conhecidas por “ferramentas”.  

  

 

2.3.2 Ferramentas para a Gestão do Conhecimento 

 

De acordo com o dicionário online Dicio (2016), o significado do termo 

ferramenta consiste em: 

 

Qualquer instrumento que se usa para a realização de um 
trabalho. As ferramentas que operam em uma máquina são 
chamadas máquinas-ferramenta. Pequenas ferramentas a motor 
assemelham-se tanto a ferramentas de mão como a máquinas-
ferramenta. Os dois principais tipos de ferramentas são as 
ferramentas para trabalho em madeira e as ferramentas para 
trabalho em metal. 

 

Observa-se que a definição do termo “ferramenta”, refere-se, basicamente, 

a um instrumento, por meio do qual o indivíduo realiza uma ação que é facilitada 

pela utilização deste. Assim, pode-se entender que a ferramenta de GC, consiste 

naquela por meio da qual o colaborador poderá concretizar ações e/ou processos 

de GC, ou seja, práticas de GC.    



46 
 

De acordo com Davenport e Prusak (1999, p.156): 

 

O objetivo das ferramentas de Gestão do Conhecimento é modelar 
parte do conhecimento que existe nas cabeças das pessoas e nos 
documentos corporativos, disponibilizando-o para toda a 
organização. A mera existência de conhecimento na empresa é de 
pouco valor, se este não estiver acessível. Com estas ferramentas 
pretende-se que o conhecimento possa fluir através de redes de 
comunidades, transformando a tecnologia em um meio e o 
conhecimento em uma mensagem. 

  

 Neste estudo foram escolhidas algumas dentre os vários tipos de 

ferramentas disponíveis para a GC, especificamente as indicadas por Batista 

(2012), quais sejam: banco de competências individuais/banco de talentos/páginas 

amarelas; banco de competências organizacionais; gestão eletrônica de 

documentos e a data warehouse. Do mesmo modo que a escolha das práticas de 

GC, a justificativa para a escolha dessas ferramentas, está no baixo nível em que 

se encontram sua implantação nas instituições pesquisadas e que foram 

detectadas quando da realização da consulta aos seus gestores.   

 No Quadro 7, são apresentadas as ferramentas que foram utilizadas na 

aplicação do questionário de validação da primeira consulta realizada com os 

gestores das escolas, público alvo dessa pesquisa. 

 

Quadro 7 – Ferramentas utilizadas na aplicação do questionário de validação 

Ferramenta Conceito 

 
 
 
 
Banco de competências 
individuais / banco de 
talentos / páginas amarelas; 

Este tipo de iniciativa, também conhecido como Banco de 
Talentos ou Páginas Amarelas, é bastante disseminado em 
diversos tipos de organizações, de acordo com a literatura. 
Trata-se de um repositório de informações sobre a capacidade 
técnica, científica, artística e cultural das pessoas. A forma 
mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo perfil da 
experiência e áreas de especialidade de cada usuário. O perfil 
pode ser limitado ao conhecimento obtido por meio do ensino 
formal e eventos de treinamento e aperfeiçoamento 
reconhecidos pela instituição, ou pode mapear de forma mais 
ampla a competência dos funcionários, incluindo informações 
sobre conhecimento tácito, experiências e habilidades 
negociais e processuais. 

Banco de competências Trata-se de um repositório de informações sobre a localização 
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organizacionais; de conhecimentos na organização, incluindo fontes de 
consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras de 
determinado conhecimento; 

Gestão eletrônica de 
documentos (GED); 

Trata-se de prática de gestão que implica a adoção de 
aplicativos informatizados de controle de emissão, edição e 
acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e 
descarte de documentos; 

Data warehouse (ferramenta 
de TI para apoio à GC). 

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura 
hierarquizada disposta em bases relacionais, permitindo 
versatilidade na manipulação de grandes massas de dados. 

Fonte: baseado em Batista, 2012. 
Elaboração própria, 2016 
  

 Além das que já foram apresentadas, existem outras ferramentas que 

também podem ser utilizadas para a GC em instituições, sendo elas educacionais 

ou de outra natureza (QUADRO 8).  

 

Quadro 8 – Ferramentas utilizadas na aplicação do questionário de validação 

Ferramenta Conceito 

O SAC (Serviço de 
atendimento ao 
cliente); 

Consiste em um dos principais canais de atendimento ao cliente, que 
houve, compreende, registra e atende a demanda de clientes de uma 
empresa (FIA, 2009). 

Extranet; Müller (2011) ressalta que a extranet seria uma extensão da intranet. 
Trabalha do mesmo modo que a intranet, porém sua fundamental 
particularidade é a possibilidade de acesso via internet, ou seja, de 
qualquer lugar do mundo pode-se acessar os dados de sua 
organização. 

Mensagens 
instantâneas; 

As mensagens instantâneas “são ferramentas que permitem o envio e 
o recebimento de mensagens no formato de texto em dois ou mais 
usuários (TASSINARI e DUDUCHI, 2014, p. 371).” 

Delphi; O Delphi consiste em “um método para estruturar o processo de 
comunicação, permitindo a um grupo de pessoas lidar com um 
problema complexo (CANDIDO, et al., 2007, p. 161).” 

Sharepoint; O Sharepoint “é uma ferramenta da Microsoft que permite que sejam 
criados, de forma rápida, pequenos portais para disponibilizar e fazer 
a gestão de informações e documentos dentro das empresas 
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(TASSINARI e DUDUCHI, 2014, p. 371).” 

Mapas conceituais; Os Mapas conceituais são desenhados por meio de conceitos, 
geralmente compostos por uma palavra ou expressão, e através do 
estabelecimento de relações entre os conceitos, criando assim uma 
proposição significativa (VALENTIN, 2010). 

Redes sociais; As redes sociais são “um conjunto de relações e intercâmbios entre 
indivíduos que operam, em grande parte, por intermédio da internet 
(TASSINARI e DUDUCHI, 2014, p. 371).”  

Benchmarking; Para Valentin (2010), o Benchmarking consiste na comparação 
sistemática de produtos e/ou serviços com os ofertados pela 
concorrência ou por organizações avaliadas com o conceito de 
excelência.  

Wikis; As Wikis “são ferramentas que permitem que o seu conteúdo seja 
editado por um grupo específico ou até mesmo por qualquer indivíduo 
que tenha acesso ao mesmo (TASSINARI e DUDUCHI, 2014, p. 
371).” 

Brainstorm ou 
“tempestade mental”; 

O Brainstorm ou “tempestade mental”, de acordo com Coutinho e 
Bottentuit Junior (2007, p. 107) consistem em: “Uma técnica de 
recolha de informação muito utilizada na investigação em Ciências 
Sociais e Humanas com o objetivo de explorar novas ideias sobre um 
tema ou alternativas de solução para problemas da mais diversa 
índole seja em organizações, empresas, negócios, etc.” 

Intranet; Conforme Müller (2011), a intranet consiste é um espaço reservado a 
certo público empregado para compartilhamento de informações 
reservadas. Na maioria das vezes usado em servidores locais 
instalados na organização. 

Fonte: Autores citados no quadro.  
Elaboração própria, 2016. 

   

 Assim, vale ressaltar que o grande desafio para a utilização das 

ferramentas de GC na organização, consiste em descobrir como o conhecimento 

está contido na organização, como também na escolha das ferramentas mais 

adequadas a cada tipo de atividade que envolva a GC. 

Por fim, entende-se que as práticas de GC podem ser auxiliadas por 

ferramentas específicas, próprias de cada seguimento, mas que muitas vezes não 

são conhecidas e por isso não utilizadas. Isso ocorre, principalmente, no setor 
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público, mais especificamente no seguimento educacional, que em muitas 

realidades, o aporte financeiro é limitado. 
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3 GESTÃO DO CONHECIMENTO E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

A GC é um objeto importante e necessário para toda instituição, uma vez 

que já representa, em si, uma inovação. Ademais, as instituições têm buscado, de 

maneira constante, possibilidades para se converterem em organizações que 

apreciem o aprendizado, instituindo ambientes que promovam a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos e ajustando-se ao meio cada vez mais 

agitado, no qual vantagens competitivas necessitam ser reelaboradas de forma 

permanente.  

Assim, “o contexto da esfera privada, o desafio de produzir mais e melhor 

vai sendo suplantado pela necessidade permanente, de criar novos produtos, 

serviços, processos e sistemas gerenciais (SCHLESINGER, et al., 2008, p. 6).” 

Por outro lado, nas instituições da esfera pública, o movimento de 

transformações ocorre em um compasso mais vagaroso. A maior parte dessas 

instituições ainda conserva particularidades da administração burocrática e não é 

capaz de retornar com rapidez e qualidade às demandas de seus usuários.  

De acordo com Schlesinger et al. (2008, p. 6): 

 

Esse tipo de administração foi desenvolvido em uma outra época, 
quando a sociedade funcionava em outro ritmo e as 
transformações ocorriam com menor rapidez. Assim, pode-se 
afirmar que, atualmente, existe um choque entre os valores da 
administração pública e os da nova economia. O resultado disso é 
a imagem tão difundida na sociedade, a da ineficiência e da má 
qualidade da administração pública.  

 

Apesar disso, a administração pública, em todo corpo social, configura-se, 

ao mesmo tempo, importante e complexa, pois influencia muitos aspectos da vida 

em sociedade afetando também áreas fundamentais, tais como a cultura, a 

educação e a saúde. Conforme Wiig (2000 apud SCHLESINGER et al., 2008, p. 

6), “quando competente, pode contribuir na construção de uma grande sociedade. 

Por outro lado, um serviço público incompetente pode levar a sociedade à ruína 

social. Isso revela, portanto, a sua grande importância nos dias de hoje”. 
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Mas surge, de acordo com Schlesinger et al. (2008, p. 06-07), “o papel da 

gestão do conhecimento dentro da administração pública, que transcende a 

finalidade de melhoria de desempenho das organizações”. Assim sendo, deduz-se 

que com tais modificações internas no estilo de gestão organizacional, todo corpo 

social também ganha, uma vez que será influenciado pelos avanços e melhorias 

na qualidade dos serviços prestados. 

 

 

3.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

Na pesquisa realizada por Batista (2004), na esfera do Governo Federal, 

comprova-se o emprego da GC em instituições públicas. Isso se dá porque na 

administração direta poucos são os gestores que entendem a necessidade de se 

utilizar de tais recursos, assim como o escasso investimento em capacitação nas 

várias áreas que envolvem o conhecimento, além da carência de recursos 

financeiros e, por fim, a ausência de interesse das lideranças ou diretorias.  

De tal modo, no estudo do IPEA executado por Batista (2004) foram 

avaliadas instituições distintas a partir das seguintes premissas:  

 

Quanto às características de sua gestão do conhecimento: “i) são 
executadas regularmente; ii) sua finalidade é gerir a organização; 
iii) baseiam-se em padrões de trabalho; e iv) são voltadas para 
produção, retenção, disseminação, compartilhamento ou aplicação 
do conhecimento dentro das organizações, e na relação destas 
com o mundo exterior” (BATISTA, 2004, p. 15). 

 

No Quadro 9, são expostas as atribuições fundamentais das organizações 

avaliadas por Batista (2004). 

 

Quadro 9 – Processos, produtos e serviços das instituições analisadas 

 Instituição    Processos/produtos/serviços 

 1) exploração e produção; 2) gás natural; 3) refino; 4) transporte e 
armazenamento; 5) distribuição. Atualmente a empresa desenvolve 
atividades vinculadas à energia (para uma descrição detalhada ver o 
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Petrobras estatuto da empresa no site www.petrobras.com.br). 

 

Embrapa 

1) cultivares adaptados às diferentes condições ambientais; 2) criação 
e produção de novos insumos agropecuários, máquinas, 
equipamentos e instalações; 3) zoneamento e monitoramento 
agrícola, novas tecnologias, práticas e processos agropecuários, 
agroflorestais e agroindustriais; 4) raças e/ou tipos de animais e 
microrganismos de importância econômica; e 5) subsídios à 
formulação e à implementação de políticas públicas. 

Caixa Econômica 
Federal 

1) créditos imobiliários; 2) depósitos judiciais; 3) poupança; 4) 
saneamento e infraestrutura; 5) loterias; 6) penhor; 7) transferência de 
benefícios (FGTS, INSS, PIS e Seguro-Desemprego). 

 

Banco do Brasil 

1) contas especiais (Cheque Ouro, Cheque Ouro Família, Cheque 
Ouro Executivo, Cheque Especial Classic, Conta Especial Eletrônica, 
BB Conta Universitária, BB Conta Jovem); 2) débito automático; 3) 
autoatendimento; 4) serviços para o cidadão (Notícias do Governo – 
Informativo em Questão, Pagamento da Guia de Previdência Social 
(GPS) – Pessoa Física Imposto – de Renda, Pasep, Informações 
Úteis). 

 

 

 

 

 

Serpro 

Serviços para governo: 1) Certificação digital; 2) Informações, 
Controle e Estratégias (Ícone); 3) portal de compras do governo 
federal (ComprasNet); 4) Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais); 5) serviços de rede de comunicações; 6) Sistema de 
Administração de Pessoas (Siape); 7) Sistema de Administração de 
Serviços Gerais (Siasg); 8) Sistema de Administração Financeira 
(Siafi); 9) Sistema de Informações Organizacionais do Governo 
(Siorg); 10) Sistema de Planejamento e das Atividades–Ativa; 11) 
Sistema Mercante (controle de Arrecadação do AFRMM); e 12) 
soluções para governos estaduais e prefeituras. 

Serviços para empresas: 1) certidões; 2) convênios; 3) Informações 
Estatísticas de Comércio Exterior (Alice); 4) portal de compras do 
governo federal (ComprasNet); 5) ReceitaNet; 6) Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais); 7) Sistema de Informações 
Organizacionais do Governo (Siorg); 8) sistema de pagamento online; 
9) Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex); 10) Sistema 
Mercante (Controle de Arrecadação do AFRMM); 11) Sistema de 
Comunicação e Protocolo (Comprot-web); 12) certificação digital.  

Serviços para cidadãos: 1) balcão virtual do serviço de patrimônio da 
união; 2) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 3) certidões; 4) 
declaração do imposto de renda; 5) Informações para a Comunidade 
Ativa (Informativa); 6) liberação da restituição do IR; 7) portal Rede 
Governo; 8) ReceitaNet; 9) Sistema de Comum icação e Protocolo 
(Comprot-web); 10) Sistema de Informações Organizacionais do 
Governo (Siorg); 11) Sistema de Pagamento on-line (Sispagon). 
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Banco Central do 
Brasil 

1) formulação e gestão da política monetária e cambial compatíveis 
com as diretrizes do governo federal; 2) regulação e supervisão do 
sistema financeiro nacional; 3) administração do sistema de 
pagamentos e do meio circulante. 

Fonte: Baseado em Batista, 2004, p. 13. 
Elaboração própria, 2016 

 

A partir dos resultados que Batista (2004) colheu do estudo realizado, 

conclui-se que três organizações apresentaram evidências relativas a todas as 

afirmativas do Estágio I: Início, a saber, o Banco do Brasil, Petrobras e Serpro. Ao 

passo que as demais (Embrapa, Bacen e Caixa) contam com evidências alusivas 

a quatro assertivas. Esse cenário indica que em todas elas a GC é tema de 

interesse; servidores/funcionários já identificaram os benefícios da GC; pessoas 

estão investindo tempo e energia na sua implementação; e colaboradores 

aprenderam ou ouviram falar sobre o tema em palestras, cursos, congressos ou 

outros eventos de capacitação. 

Somente uma diferença sucede em relação à existência de visão ou 

justificativa para implementar a GC. No que se refere a tal afirmativa, apenas 

encontram-se evidências de visão ou justificativa corporativa para a GC nas 

instituições Petrobras, Serpro e Banco do Brasil. Assim, a Embrapa, o Bacen e a 

Caixa, embora possuírem práticas específicas de GC, ainda não definiram visão 

corporativa em relação ao assunto (BATISTA, 2004). 

 

 

3.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA 

 

O primeiro passo para que a gestão escolar possa ser beneficiada pela 

gestão de conhecimento é torná-la democrática, algo que consiste na participação 

efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, na construção e na 

avaliação dos projetos pedagógicos, na administração de recursos, enfim, nos 

processos decisórios da escola (MEC, 2001).  



54 
 

O espaço escolar é formado por uma variedade de agentes, sendo um 

deles o gestor escolar. De tal modo, o norteamento dos rumos da escola depende 

diretamente dele, da mesma maneira, todo o movimento que a escola promove.  

Nesse contexto, configura-se a gestão e a atuação do gestor escolar como 

fatores primordiais no desempenho de uma instituição escolar moderna.  Segundo 

Motta (1991, p. 26), “a gerência é a arte de pensar, de decidir e de agir, é a arte de 

fazer acontecer, de obter resultados. Resultados que podem ser definidos, 

previstos, analisados e avaliados, mas que têm de ser alcançados, através das 

pessoas e numa interação humana”. 

Assim sendo, a partir de tal conjuntura, a GC pode servir como um auxílio, 

no sentido de que o gestor possa administrar com eficiência as novas exigências, 

atribuídas ao contexto escolar. Portanto, a GC determina uma visão institucional 

com uma administração apropriada de estratégias e políticas, estabelecendo um 

fim determinado, ou seja, um objeto a ser alcançado. Esta visão diferenciada 

reduz as diferenças dos “espaços” intelectuais, aproximando grupos, 

conhecimentos e propósitos, numa nova visão de democratização dos saberes e 

no desenvolvimento de estratégias juntamente com outros fatores (VILELA, 2016). 

No mundo contemporâneo, a escola sofre influência direta de tendências 

que envolvem a globalização, tecnologia, informação, conhecimento, que recai 

sobre o aluno e, especialmente, na qualidade do ensino.  Assim, todas essas 

tendências influenciam profundamente o contexto escolar. E esses desafios 

demandam gestores com capacidade para suportar com competência as novas 

mudanças. Neste sentido, para efetivação do ideal de gestão autônoma, a escola 

participativa, requer uma transformação organizacional que demanda 

conhecimentos fundamentados sobre maneiras de funcionamento das 

organizações (VILELA, 2016). 

 

 

3.3 O GESTOR ESCOLAR 

 

As organizações são constituídas por pessoas e estas necessitam de um 

núcleo gestor, de um ou mais indivíduos que dirijam os serviços, que procurem 
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saídas e tomem iniciativa, colocando, ao mesmo tempo, ordem a todos os 

processos que estão sendo realizados.  

Assim sendo, um gestor que manifeste suas ideias de maneira clara, adote 

deliberações coesas e ajuizadas, proporcionará resultados satisfatórios e 

diretamente contribuirá para o avanço da qualidade educativa, uma vez que 

haverá um desenvolvimento significativo na qualidade da aprendizagem. Assim, o 

ritmo das transformações no contexto escolar impõe ao gestor, naturalmente, o 

desenvolvimento de habilidades gerenciais em várias áreas, sobretudo nas 

questões administrativas, financeiras e principalmente na pedagógica, por exercer 

influência direta na aprendizagem do aluno (VILELA, 2016).  

Assim, o movimento pela ampliação da competência escolar, demanda 

proporcionalmente, maior competência de sua gestão, em vista disso, o preparo 

de gestores escolares constitui um desafio para os sistemas de ensino. 

Geralmente, a formação básica dos administradores escolares não é direcionada 

especificamente para esta área de atuação e mesmo quando são disponibilizadas 

a mesma tende a ser livre e teórica (LÜCK, 2009). 

Em uma instituição escolar, várias são as áreas de processos gerenciais, 

no entanto, algumas são mais importantes do que outras, dentre estas pode-se 

elencar ações relacionadas a processos “administrativos”, “pedagógicos” e de 

“pessoas”. A partir disso, entende-se que o ato de gerenciar consiste em fazer 

com que os processos aconteçam por meio de pessoas eficazes e ações 

eficientes. Mas, para que isso ocorra, é preciso que essas pessoas estejam 

habilitadas para responder aos desafios inerentes de seu campo de atuação.  

No Quadro 10, pode ser observado uma lista de competências que um 

gestor escolar deve apresentar, quando do exercício de suas atribuições, na área 

de processo relativo a “pessoas”.  
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Quadro 10 – Competências de gestão de pessoas do diretor na escola 

Área de 
gestão 

na 
escola 

Competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas 

1. Promove a gestão de pessoas na escola e a organização de seu trabalho 
coletivo, focalizada na promoção dos objetivos de formação e aprendizagem 
dos alunos. 

2. Promove a prática de bom relacionamento interpessoal e comunicação entre 
todas as pessoas da escola, estabelecendo canais de comunicação positivos 
na comunidade escolar. 

3. Auxilia na interpretação de significados das comunicações praticadas na 
comunidade escolar, fazendo-as convergir para os objetivos educacionais. 

4. Desenvolve na escola ações e medidas que a tornem uma verdadeira 
comunidade de aprendizagem, na qual todos aprendem continuamente e 
constroem, de forma colaborativa, conhecimentos que expressem e 
sistematizem essa aprendizagem. 

5. Envolve de maneira sinérgica todos os componentes da escola, motivando e 
mobilizando talentos para a articulação de trabalho integrado, voltado para a 
realização dos objetivos educacionais e a melhoria contínua de desempenho 
profissional. 

6. Promove na escola rede de relações interpessoais orientada pela 
solidariedade, reciprocidade e valores educacionais elevados. 

7. Promove e orienta a troca de experiências entre professores e sua interação, 
como estratégia de capacitação em serviço, desenvolvimento de competência 
profissional e melhoria de suas práticas. 

8. Cria rede interna e externa de interação e colaboração visando o reforço, 
fortalecimento e melhoria de ações educacionais e criação de ambiente 
educacional positivo. 

9. Facilita as trocas de opiniões, ideias e interpretações sobre o processo 
socioeducacional em desenvolvimento na escola, mediante a metodologia do 
diálogo, atuando como moderador em situações de divergências e de conflito. 

Fonte: Adaptado de Lück, 2009, p. 81. 
Elaboração própria, 2017 
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A partir do Quadro 10, pode-se concluir que muitas são as características 

que um gestor escolar deve ter, com relação a área de processo de pessoas. 

Assim sendo, a gestão escolar e, consequentemente, a atuação e formação do 

seu gestor enfrentam grandes desafios e mudanças, pois a educação é processo 

humano de relacionamento interpessoal e, sobretudo, determinado pela atuação 

de pessoas.  

A aprendizagem e a formação dos alunos constituem o objeto do trabalho 

escolar. Deste modo, o processo pedagógico proporciona um ambiente em que os 

alunos aprendam e tenham a oportunidade de ampliar suas potencialidades e 

habilidades que lhe proporcionarão uma participação ativa do seu contexto social 

(LÜCK, 2009). Neste sentido, é preciso que ao gestor sejam atribuídas 

competências pedagógicas que o permitirá uma atuação satisfatória nesta área de 

processo.  

No Quadro 11, pode ser observado uma lista de competências que um 

gestor escolar deva apresentar, quando do exercício de suas atribuições, na área 

de processo “pedagógico”. 

 

Quadro 11 – Competências do diretor na escola em gestão pedagógica 

Área de 
gestão na 

escola 

Competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promove a visão abrangente do trabalho educacional e do papel da 
escola, norteando suas ações para a promoção da aprendizagem e 
formação dos alunos. 

2. Lidera na escola a orientação da ação de todos os participantes da 
comunidade escolar pelas proposições do projeto político-pedagógico e 
do currículo escolar. 

3. Promove orientação de ações segundo o espírito construtivo de 
superação de dificuldades e desafios, com foco na melhoria contínua 
dos processos pedagógicos voltados para a aprendizagem e formação 
dos alunos. 

4. Cria na escola um ambiente estimulante e motivador orientado por 
elevadas expectativas de aprendizagem e desenvolvimento, 
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Pedagógica  

autoimagem positiva e esforço compatível com a necessária melhoria 
dos processos educacionais e seus resultados. 

5. Promove a elaboração e atualização do currículo escolar, tendo como 
parâmetro o Referencial Curricular da Secretaria de Educação, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, bem como a evolução da sociedade, ciência, tecnologia e 
cultura, na perspectiva, nacional e internacional. 

6. Orienta a integração horizontal e vertical de todas as ações 
pedagógicas propostas no projeto pedagógico e a contínua 
contextualização dos conteúdos do currículo escolar com a realidade. 

7. Estabelece a gestão pedagógica como aspecto de convergência de 
todas as outras dimensões de gestão escolar. 

8. Identifica e analisa a fundo limitações e dificuldades das práticas 
pedagógicas no seu dia-a-dia, formulando e introduzindo perspectivas 
de superação, mediante estratégias de liderança, supervisão e 
orientação pedagógica. 

9. Acompanha e orienta a melhoria o processo ensino-aprendizagem na 
sala de aula mediante observação e diálogo de feedback 
correspondente. 

10. Articula as atividades extrassala de aula e orientadas por projetos 
educacionais diversos com as áreas de conhecimento e plano 
curricular, de modo a estabelecer orientação integrada. 

11. Orienta, incentiva e viabiliza oportunidades pedagógicas especiais para 
alunos com dificuldades de aprendizagem e necessidades 
educacionais especiais. 

12. Promove e organiza a utilização de tecnologias da informação 
computadorizada (TIC) na melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Lück, 2009, p. 93-94. 
Elaboração própria, 2017 

  

As ações desenvolvidas na escola, em geral, relacionam-se diretamente à 

prática pedagógica, daí porque a gestão pedagógica constitui-se em uma das 

mais importantes dimensões do trabalho do diretor escolar que, apesar de contar 
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com o auxílio de um coordenador ou supervisor pedagógico, cabe ao gestor a 

inteira responsabilidade por essa área de processo (LÜCK, 2007). 

O gestor escolar depara-se, sempre, com novos desafios, que são 

provenientes da evolução social. Nesta conjuntura, a educação, assim como sua 

administração, concebe novas bases teóricas e reestabelecem práticas. “Esta 

renovação teórico-prática da administração educacional enseja demandas para o 

gestor, tanto para sua atuação quanto para sua formação” (WITTMANN, 2000, p. 

88). 

No Quadro 12, pode ser observado uma lista de competências que um 

gestor escolar deva apresentar, quando do exercício de suas atribuições, na área 

de processo “administrativo”. 

 

Quadro 12 – Competências de gestão administrativa do diretor na escola 

Área de 
gestão na 

escola 

Competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo  

1. Gerencia a correta e plena aplicação de recursos físicos, materiais e 
financeiros da escola para melhor efetivação dos processos 
educacionais e realização dos seus objetivos. 

2. Promove na escola a organização, atualização e correção de 
documentação, escrituração, registros de alunos, diários de classe, 
estatísticas, legislação, de modo a serem continuamente utilizados na 
gestão dos processos educacionais. 

3. Assegura a constituição, de forma permanente na escola, de 
ambiente limpo, organizado e com materiais de apoio e estimulação 
necessários à promoção da aprendizagem dos alunos e sua 
formação para a cidadania e respeito ao meio ambiente. 

4. Coordena e orienta a administração de recursos financeiros e 
materiais e a sua prestação de contas correta e transparente, de 
acordo com normas legais, seja os recursos obtidos diretamente de 
fontes mantenedoras, seja os obtidos por parcerias e atividades de 
arrecadação. 

5. Promove a utilização plena dos recursos e equipamentos disponíveis 
na escola, para a realização do trabalho pedagógico, mediante 
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planejamento sistemático dessa utilização. 

6. Assegura, mediante contínuo monitoramento, o cumprimento dos 200 
dias letivos e das 800 horas de trabalho educacional (art. 24 da LDB 
9394/96) com o envolvimento do educando e do professor no efetivo 
processo de ensino e aprendizagem. 

7. Verifica a correção de utilização de materiais, o suprimento e a 
necessidade de compras e obtenção de produtos, mediante a análise 
de mapas de controle de estoque, de compra e de consumo. 

8. Zela pela manutenção das condições de uso dos bens patrimoniais 
disponíveis na escola mediante contínuo inventário dos mesmos e 
providência de consertos imediatos. Promove a formulação de 
diretrizes e normas de funcionamento da escola e a sua aplicação, 
tomando as providências necessárias para coibir atos que contrariem 
os objetivos educacionais, assim como apurando qualificadamente as 
irregularidades que venham a ocorrer em relação às boas práticas 
profissionais. 

9. Utiliza tecnologias da informação na organização e melhoria de 
processos de gestão em todos os segmentos da escola. 

10. Cria na escola uma cultura de cidadania orientada pelo sentido de 
responsabilidade no cuidado e bom uso do patrimônio escolar, 
espaços, equipamentos e materiais. 

Fonte: Adaptado de Lück, 2009, p. 105-106. 
Elaboração própria, 2017 

 

Evidencia-se que em nenhum sistema educacional, nenhuma escola está 

acima da habilidade de seus diretores, mesmo com a requisição das inúmeras 

competências exigidas dos mesmos. Assim, “de pouco adiantam a melhoria do 

currículo formal, a introdução de métodos e técnicas inovadores, por exemplo, 

caso os mesmos não sejam acompanhados de um esforço de capacitação dos 

dirigentes nesses processos” (LÜCK, 2000, p. 29). 

Por fim, é necessário compreender que, com a exigência dos novos 

padrões de comportamento relativos a gestão escolar, a sociedade aspira uma 

escola mais ativa e dinâmica com processos de trabalhos otimizados, bem 

planejados e dirigidos, fazendo com que suas ações contribuam para melhores 

resultados de aprendizagem. 



61 
 

3.4 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO EDUCACIONAL: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção será apresentada uma revisão da literatura relativa ao tema 

“Gestão do Conhecimento no âmbito educacional”. Foram considerados estudos 

publicados em um período inferior a 10 (dez) anos e que compreenderam as 

instituições relacionadas a vários planos educacionais, ou seja, o ensino básico, 

superior, técnico, à distância, técnico-profissional, dentre outros, que de maneira 

direta ou indireta refere-se ao campo educacional e a GC.   

Das publicações selecionadas, além da aderência ao tema, para fins de 

elaboração deste item, foram indicados o nome do autor, ano de publicação, o 

objetivo do estudo, assim como os resultados da investigação, cuja sequência de 

exposição não segue necessariamente esta ordem.     

 

 

3.4.1 Revisão de literatura: GC no Ensino Básico 

 

Souza e Kurtz (2016), em seu trabalho, visaram analisar a troca de 

conhecimentos entre professores de uma instituição educativa de 

confessionalidade cristã, assumida de forma a propiciar o desenvolvimento do 

docente. O referencial teórico procurou apresentar o cenário das atividades 

desenvolvidas pela Instituição que utiliza a abordagem de ensino e aprendizagem 

socioconstrutivista abrangendo as características dos docentes, bem como seu 

regime de trabalho e grau de escolaridade. Além disso, buscou apresentar os 

conceitos existentes sobre aprendizagem formal e informal e sobre a transmissão 

do conhecimento. 

O trabalho de Damaceno (2013) buscou discutir a ambiência na Rede de 

escolas públicas de Taguatinga - DF para GC, visando a uma análise de cenário 

na identificação dos condicionantes inibidores ou facilitadores para inserção de 

práticas de GC. Os resultados sugerem uma melhor reflexão por todos os 

segmentos que compõem a escola, pela comunidade escolar e maior 
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responsabilidade das Entidades competentes no sentido de direcionar mais 

recursos em políticas sociais no combate à segregação social. 

Tres (2007) almejou, em seu trabalho, apresentar os desafios impostos ao 

gestor escolar na implantação de um processo de mudança nas organizações 

escolares que buscam se adequar aos novos padrões da sociedade atual, por 

meio da inovação e de práticas de gestão participativa. Concluiu, assim, que as 

práticas pedagógicas e administrativas dos profissionais da escola precisam ser 

orientadas para estratégias participativas, como forma de garantir uma educação 

formal contínua e de qualidade aos alunos. 

Santos (2008), a partir de seu estudo, procurou identificar as práticas de 

gestão escolar compatíveis com a GC, tomando-se como referência a Escola 

Estadual Dr. Cyro Góes, localizada em Brasilândia de Minas - MG. Como 

resultado da pesquisa, foram identificadas as práticas compatíveis com o modelo 

teórico da GC. Embora essas práticas ocorram de forma intuitiva e aleatória, elas 

fazem parte de um conjunto de ações intencionais, as quais levaram uma escola 

decadente a uma posição de destaque no cenário educacional de Minas Gerais. 

Também foram identificados os processos de aprendizagem organizacional e os 

fatores favoráveis e desfavoráveis à GC. A pesquisa demonstrou a importância da 

participação da instituição de ensino no Prêmio Renageste para o 

desenvolvimento da gestão escolar, e revelou a necessidade de um programa de 

educação continuada e de intensificação dos processos de socialização do 

conhecimento. 

Minioli (2011), em seu trabalho, analisou a reutilização do conhecimento 

tácito desenvolvido a partir de práticas pedagógicas como forma de organização 

do trabalho pedagógico nas escolas públicas dessa região estudada, e dos 

processos de Memória Organizacional como forma de percepção e reflexão sobre 

a realidade interna do espaço escolar. Finalmente, constatou-se que é a partir da 

construção da Memória Organizacional que a escola pode desenvolver uma nova 

consciência de sua realidade interna. Em outras palavras, é a partir do registro e 

reflexão sobre sua prática e pela observação do contexto em que a educação está 

inserida e pela percepção dos aspectos tecnológicos e sociais próprios da 
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sociedade vigente que a escola pode encontrar maneiras de lidar com problemas 

relacionados com a construção do processo ensino-aprendizagem. 

 

 

3.4.2 Revisão de literatura: GC no Ensino Superior 

 

Teixeira (2014) buscou, com seu trabalho, apresentar a disciplina do curso 

de graduação, cujo conteúdo trata do tema da GC, e que também é obrigatória no 

Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Brasil. A partir da contextualização da área de GC, o autor aborda seu 

desenvolvimento na sociedade atual, o perfil do profissional mais bem habilitado 

para nela atuar e como tal área se desdobra no âmbito de uma disciplina, num 

curso regular de graduação, numa universidade pública federal. Por fim, apresenta 

os resultados esperados com a disciplina no Curso de Graduação em 

Biblioteconomia. 

Freitas (2007) procurou em seu estudo investigar e identificar, na literatura, 

diferentes métodos de avaliação de GC, fornecendo elementos suficientes para 

sua compreensão. Como conclusão são propostas iniciativas e indicadores 

estratégicos para compor o Balanced Scorecard da Universidade Católica de 

Brasília, tendo as iniciativas fundamentandas nos programas de ação do 

framework do KMD e com os indicadores extraídos de ampla revisão de literatura 

sobre GC. Recomendou-se, ainda, a incorporação do KMD à sistemática de 

avaliação de GC da Universidade.  

Rostirolla (2006), em seu trabalho, analisou o processo de referência de 

uma biblioteca universitária na perspectiva da GC. Os resultados obtidos revelam 

que, para melhorar o desempenho no processo de referência, os bibliotecários 

necessitam vivenciar novas experiências no processo de referência virtual, 

aprimorar seus conhecimentos de idiomas e habilidades para ´pensar o novo`. Os 

bibliotecários revelaram que utilizam seus conhecimentos acumulados sobre o 

processo de referência preferencialmente na realização de novos processos de 

referência, na educação de usuários e em treinamentos de novos funcionários. 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, concluiu-se que o conhecimento 
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valioso sobre o processo de referência da biblioteca universitária pesquisada 

encontra-se na “mente” dos bibliotecários e deve ser articulado e disponibilizado 

coletivamente para que ocorra a inovação do processo de referência. Atendendo à 

questão principal de pesquisa, apresenta-se uma proposta de sistematização do 

conhecimento sobre o processo de referência de uma biblioteca universitária. 

Garcia e Valentin (2009) buscaram, em seu estudo, resgatar a origem do 

conhecimento e dos mapas conceituais para assim entender sua formação, função 

e uso em ambiente organizacional. Através das leituras e aprofundamento do 

tema, os autores inferiram que a aplicação das técnicas e ferramentas da GC em 

universidades é uma prática importante para a gestão do capital intelectual dessas 

instituições. 

Escrivão e Nagano (2014), em seu trabalho, analisaram e descreveram o 

processo de criação do conhecimento em programas de educação ambiental. Ao 

final da pesquisa pôde-se sugerir práticas aos programas de educação ambiental 

que podem proporcionar a gestão e estimular a criação de novos conhecimentos 

como, por exemplo, substituir as equipes que são atualmente homogêneas, por 

equipes heterogêneas para que diferentes contextos, experiências e 

conhecimentos sejam compartilhados. No que diz respeito a teoria da criação de 

conhecimento, os casos estudados possibilitaram a identificação de observações 

sobre alguns pressupostos desta teoria como, por exemplo, que a alta rotatividade 

dos alunos e a estabilidade garantida dos funcionários influem sobre o 

comprometimento destes com a criação de conhecimento. 

Brito e Bolson (2014) procuraram analisar como as práticas de GC são 

percebidas pelos Diretores, Coordenadores e Professores de uma Instituição 

privada e familiar de Ensino Superior do Nordeste do Brasil. Concluiram que a IES 

pesquisada é uma instituição criadora e disseminadora de conhecimento, 

entretanto a GC organizacional se encontra em estágio inicial. 

Caldas (2009), em seu trabalho, diagnosticou, por meio de um estudo de 

caso, a situação atual levantando subsídios para a elaboração de um plano de 

ação, visando estruturar práticas de GC em um Centro Universitário no Distrito 

Federal. Ao analisar os resultados obtidos na pesquisa, o autor verificou que os 

valores da avaliação do processo de GC da UDF, apurados de acordo com o 
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KMD, estão acima da média das organizações que fizeram o teste de campo do 

DGC, que foi de 55%, segundo Bukowitz e Williams (2002). Como sugestão para 

trabalhos futuros, o autor propôs a implantação das práticas sugeridas no plano de 

ação e, após o interstício de um ano, período sugerido pelas autoras do KMD, a 

realização de nova verificação dos passos ora avaliados, objetivando acompanhar 

a evolução decorrente da prática das iniciativas propostas e a medição do ganho 

real em percentual de práticas de GC depois de sua efetiva implantação. 

Oliveira, Albuquerque e Kronbauer (2012), em seu artigo, refletiram sobre a 

GC no contexto das organizações públicas. Os resultados apontaram para a 

necessidade do estabelecimento de estratégias claras e com recursos específicos, 

bem como da adoção de práticas de gestão que fomentem o processo de criação 

e compartilhamento do conhecimento. 

Oliveira (2013), em seu trabalho, estudou e analisou os procedimentos da 

gestão de conhecimento na área administrativa e gerencial de uma universidade 

pública com vistas a levantar, distinguir e sugerir melhorias, criando vantagem 

competitiva sustentável. O resultado obtido na pesquisa destacou que as práticas 

de GC são pouco difundidas. As principais ações são desenvolvidas 

informalmente, todavia abordando principalmente as atividades burocráticas e 

operacionais. O fato de destaque é o investimento e incentivo por parte da 

universidade para a capacitação e aperfeiçoamento profissional e individual, 

contudo sem muito controle e disseminação desse conhecimento. A GC está 

marcando território de forma gradual e lenta, mas está se fixando nas 

organizações como o principal ativo para a criação de inovações, respostas 

rápidas e desenvolvimento de diferencial competitivo. 

Favarin e Rocha (2015), em seu artigo, buscaram compreender a ênfase 

dada à formação do professor nas políticas públicas de formação de professores e 

no projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em Pedagogia diurno 

presencial da Universidade Federal de Santa Maria. Contudo, os autores inferiram 

que, pelo fato do referido PPP considerar minimamente a cultura digital como 

referência curricular na formação do futuro professor, demonstra distanciamento 

da referência cultural das novas gerações, aspecto importante destacado também 

nas DCN para o curso de Pedagogia. 
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Franco, Afonso e Bordignon (2012) aspiraram, em seu artigo, identificar 

dimensões de qualidade na gestão universitária do conhecimento na perspectiva 

da pesquisa e da inovação tecnológica, tendo como referência: estudos prévios, 

políticas governamentais, documentos de evento identificação de convergências 

temáticas que permitiram a construção de dimensões de qualidade. As conclusões 

sinalizaram a importância de fontes diversificadas nas dimensões de qualidade, o 

reconhecimento do potencial de impacto da pesquisa e da inovação tecnológica 

na qualidade de vida e nas relações sociais, bem com a importância de critérios 

enraizados nos quadros humanos, na ética e no respeito. 

Eiriz, Simões e Gonçalves (2007), em seu artigo intitulado, identificaram os 

obstáculos à GC nas escolas de gestão e economia do ensino superior público em 

Portugal. Assim sendo, foram identificados os seguintes principais obstáculos à 

GC: liderança e organização, comunicação, e recursos organizacionais. 

 

 

3.4.3 Revisão de literatura: GC no Ensino Técnico-profissional 

 

Rimizowski (2014) objetivou, em sua pesquisa, utilizar a sistematização da 

troca de experiências como uma ferramenta de GC para planos de ação conjuntos 

que aumentem o desempenho das empresas incubadas e graduadas na 

Incubadora Tecnológica de São Bento do Sul – ITFETEP. Os indicadores de 

desempenho possibilitaram verificar de forma objetiva, o atual cenário da gestão 

das empresas e saber qual problema deveria ser priorizado. 

Carvalho, Mascarenhas e Oliveira (2006), em sua publicação, almejaram 

escrever e analisar, em uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T&I) 

de Defesa Nacional, as suas ferramentas de disseminação do conhecimento. 

Conclui-se que as ferramentas de disseminação do conhecimento devem estar 

adaptadas para disseminar tanto o conhecimento tácito como os explícitos e que, 

numa instituição voltada para a defesa nacional, outros aspectos importantes 

devem ser considerados, uma vez que, sendo o conhecimento disseminado de 

forma inapropriada, pode, além de trazer prejuízos para a organização, 

comprometer a soberania nacional. 
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Vieira (2012) objetivou em seu trabalho, investigar retrospectivamente os 

resultados do PROEP/BID no intuito de identificar boas práticas, lições e 

competências aprendidas, podendo ser utilizadas como referência a outros 

programas, especialmente, no que se refere as ações políticas de educação 

profissional do Governo Federal no período de (2003 a 2010), e a ações propostas 

para o período de 2011 a 2014. Da revisão da literatura várias lições podem ser 

identificadas. A primeira lição é de que as unidades de educação profissional não 

reúnem condições necessárias para se autosustentarem. A segunda lição é a 

constatação de que falta comprometimento político, por parte dos representantes. 

A terceira lição é que a educação tecnológica não necessitaria somente atender 

as demandas urgentes do mercado de trabalho, precisaria nortear-se ao 

desenvolvimento de competências que habilitem os profissionais a instruir-se e 

seguir a evolução tecnológica para se conservarem no mercado de trabalho. 

O estudo de Silva (2011) avaliou a influência da GC no contexto do ensino 

profissionalizante para o desenvolvimento de um ambiente propício à inovação. 

Soube-se que o resultado do uso dos instrumentos do MIS e da OECD, ajustados 

do ambiente empresarial para o ambiente educacional, torna possível uma 

ferramenta original útil para o aproveitamento em processos de gestão 

educacional assim como para a validação desse aparelho em outros níveis qual 

seja, o nacional e internacional.  

 

 

3.4.4 Revisão de literatura: GC e Educação à Distância    

 

Schuelter e Coelho (2010), em seu artigo, expuseram a possibilidade da 

utilização de técnicas e ferramentas de GC, auxiliadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação, com a finalidade de proporcionar avanços no 

desenvolvimento de projetos de educação a distância. Como resultado expôs-se 

as técnicas e ferramentas examinadas, esclarecendo de que maneira a GC pode 

proporcionar elementos para o aperfeiçoamento dos sistemas educacionais a 

distância, gerando assim, efeitos positivos as instituições. 
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Vieira e Fleischer (2014), em seu estudo, buscaram visualizar a 

possibilidade de se estabelecer no Brasil contemporâneo uma parceria pró-

conhecimento, entre empresa, empregado e Governo. A experiência acima 

descrita exemplificou, na prática dos autores, a convergência entre GC e 

educação online, mencionada na literatura e que aponta para um ambiente futuro 

de empresariamento mais complexo e interdependente, mas onde tecnologia e 

criatividade humana se complementarão, no retorno à cooperação entre 

organizações públicas e privadas, orientadas aos benefícios da sociedade. 

 

 

3.4.5 Revisão de literatura: GC e Pós-graduação   

 

Nascimento (2013), em seu estudo, buscou investigar a aplicabilidade das 

competências aprendidas em cursos de Mestrado ou de Doutorado pelos 

servidores egressos do Programa de Treinamento e Capacitação (PTC) do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em seus 

ambientes de trabalho. Quanto à gestão de competências há fragilidade no 

modelo de gestão empregado pela Instituição. Com relação ao benefício 

complementar aos servidores, constata-se que esta assertiva encontra respaldo 

na Carreira de C&T para o desenvolvimento do servidor, contribuindo para o 

aumento salarial. Observou-se que, quando a aplicação dos seus conhecimentos 

na organização pelos egressos, ambas as partes levam vantagem. Por fim, a 

evasão dos egressos, por múltiplas causas, dentre elas a aposentadoria, requer 

atenção por parte da organização. 

 

 

3.4.6 Revisão de literatura: GC e Ferramentas tecnológicas 

 

Sousa e Silva (2003), em seu trabalho, objetivaram mostrar como uma 

ferramenta tecnológica pode auxiliar na GC. Concluíram que, nos próximos anos, 

tanto as organizações, como as pessoas, dedicar-se-ão a gerir o seu 

conhecimento. A maior parte deles entenderá o valor desse capital intelectual nas 
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suas vidas, e o seu valor no mercado competitivo. Assim, estarão atentos à 

obtenção, utilização e medição do conhecimento. 

Cherubini Neto (2006), a partir de seu estudo, procurou fundamentar e 

apresentar, com base em uma revisão teórica, uma hipótese para futuros estudos 

com o intuito de preencher esta lacuna do conhecimento. Ao apresentar e 

fundamentar uma hipótese, este artigo serve como ponto de partida para futuros 

estudos teóricos e/ou empíricos. Mesmo os estudos que não busquem a 

investigação da hipótese apresentada ou os estudos que visem abordar apenas a 

GC ou a IU-E, tem neste artigo um referencial bibliográfico que permite o 

aprofundamento em ambos os assuntos. 

Fregoneis (2006) buscou, em seu estudo, apresentar um modelo de GC em 

comunidades de práticas para fomentar a criação, disseminação e 

compartilhamento dos conhecimentos relativos à utilização das TICs nos 

processos educacionais. O modelo apresentado foi aprovado por uma média de 

87% dos entrevistados em uma segunda pesquisa de campo realizada com os 

mesmos professores. 

Emydio (2012), em seu estudo, procurou abordar princípios de GC 

aplicados para fins educacionais. E o uso correto das tecnologias é parte 

fundamental para que tal objetivo seja alcançado. Como resultado, a rede 

mostrou-se um campo fértil para a implementação de práticas de GC e o uso 

correto de redes interativas para a disseminação de conhecimento. 

Fernandes, David e Santos (2010), em seu trabalho, relatam a experiência 

do projeto de pesquisa “A gestão do conhecimento como fator de inovação 

institucional para a gestão administrativa e pedagógica nas escolas públicas 

estaduais de Salvador” (GECIE), desenvolvido no âmbito do Grupo de pesquisa 

Educação, Etnicidade e Desenvolvimento Regional e financiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB. No desenvolvimento deste 

projeto, pode-se constatar que os conhecimentos foram construídos de forma 

mediada pelas diversas experiências que os sujeitos, membros do GPP, traziam 

de seus outros grupos sociais dos quais fazem parte, bem como dos indivíduos 

que participavam em um momento ou outro das atividades que a pesquisa 

proporcionava. 
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Bulhões (2010), em seu estudo, procurou discutir o papel do gestor escolar 

na integração das TIC na escola. Evidenciou-se a necessidade de promover 

formação continuada, a fim de introduzir os gestores na cultura informática e dar-

lhes condições de desenvolver o domínio da tecnologia para a resolução de 

problemas da escola e de sua prática profissional, possibilitando também a 

elaboração de projetos de gestão de TIC. Os gestores precisam compreender o 

significado desse trabalho, como meio para a realização dos objetivos 

educacionais de natureza pedagógica, razão última da existência da escola. 

 

 

3.4.7 Revisão de literatura: GC e Educação 

 

Masson e Mainardes (2011) apresentaram seu artigo, explorando o 

contexto histórico do surgimento do termo sociedade do conhecimento e 

analisando-o como ideologia. Eles também apontam algumas de suas implicações 

para o contexto educacional e para o discurso pedagógico. Concluem que a 

concretização de uma legítima sociedade do conhecimento é possível na medida 

em que um novo padrão de acesso e igualdade integral e substantiva seja 

atingido, o que impõe desafios para a intervenção prática para a superação do 

antagonismo de classe. 

Nonato (2013) almejou, a partir de seu trabalho, avaliar com base na 

literatura sobre GC, qual a relevância dada pelo Ministério da Educação (MEC) em 

relação às Pessoas e à Tecnologia, que são dois entre os sete fatores críticos de 

sucesso na avaliação da GC para que as organizações alcancem seus objetivos. 

Para conhecer e entender o MEC, foi necessário fazer uma linha histórica da 

atuação MEC na educação até chegar ao estágio atual, onde as ferramentas da 

GC, no mundo econômico, são facilitadoras para a aprendizagem e 

desenvolvimento institucional. É importante destacar que o resultado encontrado 

se refere somente a dois dos sete Critérios pesquisados: Pessoa e Tecnologia na 

Gestão do Conhecimento do MEC. 

Mansano Neto e Azevedo (2001), em seu trabalho, refletiram sobre as 

aplicações nos processos educacionais, da identificação dos conceitos de 
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Conhecimento e das etapas que compõem a GC. Concluiu-se que existem muitos 

detalhes a serem explorados, mas parece ser evidente que a Gestão do 

Conhecimento Educacional não se encontra no marco zero. Já existe um longo 

caminho percorrido pela GC elaborada para os meios empresarias, na qual ela 

pode se espelhar. Contribuindo para esta hipótese, os estudos e investigações 

realizados para/nas empresas e indústrias têm riqueza e flexibilidade conceituais 

que permitem visualizar a administração do conhecimento em instituições de 

ensino como um desdobramento da GC empresarial. 

Osowski (2007), em seu estudo, procurou examinar a gestão compreendida 

como um modo de produzir efeitos de excelência, administrando os melhores 

recursos institucionais com vista a maximizar as competências de cada pessoa 

e/ou setor, entrelaçando valores humanos e socioempresariais. Ela institui-se 

como práticas discursivas que manifestam modos dessas instituições fazerem 

educação e negócios, instituindo uma identidade institucional híbrida e produzindo 

diferentes posições políticas e socioculturais para os sujeitos da educação. 

Oliveira (2014) propôs em seu trabalho, tratar da relação existente entre 

universidades corporativas e o processo de GC nas organizações. Conclui-se que 

a Universidade Corporativa Banco do Brasil fomenta, por meio de suas ações de 

educação e capacitação, o núcleo comum de criação, compartilhamento e uso do 

conhecimento, processos estes recorrentes nos modelos analisados na literatura. 

Promove ainda processos adicionais de GC, e o resultante disto compõe o modelo 

de GC da Universidade Corporativa Banco do Brasil. 

Simão (2007) apresentou em seu artigo, os oito critérios do Prêmio Make - 

Most Admired Knowledge Enterprise adaptado para as instituições educacionais. 

Estudou-se esses critérios e os parametrizou-se aos conceitos da GC focadas nas 

atividades rotineiras do ambiente escolar no aspecto das práticas de 

gerenciamento e das práticas educativas. Ressaltou-se que a instituição que 

possui os canais de comunicação funcionando num bom fluxo otimiza processos 

diminuindo os ciclos do trabalho em si e facilitando o próprio desenvolvimento das 

tarefas realizadas pelas pessoas envolvidas com a atividade final da instituição 

evitando a duplicação de esforços e em decorrência diminuindo custos 

operacionais. Assim, a organização que aprende o processo de GC é feito de 
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forma mais integrada e com menos barreiras, uma vez que o fluxo de trabalho 

inovador estimula o trabalho em equipe, a mudança dos seus modelos mentais, a 

ter uma visão compartilhada e permite que cada colaborador possa desenvolver 

seu domínio pessoal e com isto possam ter uma visão sistêmica e, 

consequentemente estarão mais aptos a desenvolver um projeto de GC. 

Sovienski e Stigar (2008) apresentam, em seu artigo, as principais 

diferenças entre Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, bem como as 

características que o gestor educacional precisa ter para o trabalho dentro de uma 

organização educacional. Concluiu-se que o gestor educacional precisa ser acima 

de tudo um gestor de pessoas que exige algumas competências, dentre elas: 

conhecimento, determinação, ética, liderança de pessoas e processos, visão 

global, capacidade estratégica, orientação para resultados, flexibilidade, 

sensibilidade e senso crítico. 

A pesquisa de Oliveira (2008) teve como objetivo analisar o impacto das 

oficinas do Programa de Qualidade de Vida no desempenho das equipes de 

trabalho e no CNPq. Conclui-se, que as oficinas podem ser utilizadas como 

técnicas motivadoras para a melhoria do desempenho em equipes, contribuem 

para o aumento da conectividade entre os indivíduos e podem ser utilizadas como 

técnicas de GC para a aprendizagem individual, de grupo e organizacional. 

O trabalho de Coelho (2011) almejou refletir acerca da inovação educativa 

e suas possibilidades de aplicação à organização escolar, além de, ressignificar a 

visão e prática de gestores escolares a partir de teorias da inovação e indicar 

processos facilitadores à inovação educativa, com fins de contribuir para a 

construção de ambientes escolares inovativos. Seus resultados mostraram que a 

introdução de princípios da inovação ao pensar reflexivamente a Gestão Escolar 

propicia o desenvolvimento de soluções organizativas inovadoras como a GC e o 

desenvolvimento de Comunidades de Aprendizagens, possibilitando a criação de 

ambientes escolares inovativos e fortalecendo a construção de uma escola como 

organização aprendente. 

O artigo de Claro e Torres (2012) propôs contribuir para o entendimento 

das reais funções dos educadores inseridos na área de gestão de pessoas e sua 

visão sobre o processo educativo nas empresas. A partir disso, foi possível 



73 
 

observar que o processo educativo nas empresas, para ser adequadamente 

conduzido, necessita dos conhecimentos deste profissional, que carece de uma 

formação mais sólida em relação às suas atribuições em empresas e estas 

precisam reconhecê-lo como indispensável à sua área de Treinamento e 

Desenvolvimento. 

Simioni e Campanholo (2011), em seu estudo, analisaram o conceito, 

surgimento, evolução, aplicabilidade e importância da educação corporativa, 

através da GC nas Universidades Corporativas. As principais conclusões 

convergem para o desafio, diante do paradoxo, da aplicabilidade do 

conhecimento, como caminho para a busca de melhores resultados futuros. 

Bustamante (2011) objetivou com sua pesquisa, investigar como a GC é 

concebida nos estudos acadêmicos no Brasil, no que tange ao conhecimento 

tácito e explícito. Para tanto, realizou uma revisão bibliográfica, utilizando- se de 

diversos autores que discorrem sobre o tema abordado, principalmente na obra de 

Michael Polanyi que tratam dos conhecimentos tácito e explícito, os quais vêm 

sendo utilizados nos estudos em organizações.   

Pode-se concluir, após a apresentação da revisão de literatura abordando 

os vários temas ligados à GC no âmbito educacional, que o tema “Gestão do 

Conhecimento” é comumente referenciado no que se refere ao campo educacional 

em seus vários níveis, seja a educação básica, seja a educação superior, dentre 

outros. No entanto, verificou-se que o conceito de GC é muito pouco relacionado à 

atuação dos gestores educacionais diretamente.  

Com base no que foi apresentado, constata-se a importância de se realizar 

o presente estudo, uma vez que, além de ser um tema pouco estudado, grande 

será a contribuição, tanto para o campo da GC, como para o campo da Educação.   
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, são apresentadas as etapas de desenvolvimento de 

pesquisa, bem como o seu delineamento.  

O objetivo geral desta pesquisa consiste em recomendar práticas de GC em 

escolas públicas participantes do PEEB, com a finalidade de solidificar processos 

de gestão em suas instituições. 

Para atender ao objetivo geral, foi realizado um diagnóstico da GC nas 

escolas participantes do Programa de Excelência na Educação Básica (PEEB). 

Este programa é desenvolvido pela UniCesumar Empresarial desde 2013. 

Segundo Cassiano, Barbosa e Macuch (2015, p. 20), o PEEB “(...) tem por 

objetivo principal assessorar escolas em sua prática docente com o intuito de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem”. Para tal, realiza consultoria e 

assessoria pedagógica, gratuitamente, a municípios das regiões Norte e Noroeste 

do Estado do Paraná. Os municípios são os seguintes: Amaporâ, Ângulo, Dr. 

Camargo, Floraí, Flórida, Itaguajé, Ivatuba, Jaguapitã, Marialva, Marilena, Munhoz 

de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Planaltina do Paraná, 

Presidente Castelo Branco, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte 

Castelo, Santa Fé, Santa Isabel de Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Pedro do Ivaí, São 

Pedro do Paraná, Sarandi e Uniflor. Estes municípios representam a população 

desta pesquisa.  

Desta forma, quanto ao procedimento técnico, a pesquisa caracteriza-se 

como estudo de caso. Segundo Gil (1999), um estudo de caso propicia um estudo 

mais profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de modo a possibilitar um 

conhecimento mais abrangente e detalhado. Como foram analisadas três áreas da 

GC – que são Recursos Humanos, Processos Organizacionais e Base 

Tecnológica e Funcional – em escolas pertencentes ao PEEB, têm-se um estudo 

de caso múltiplo. 

Pode-se considerar que o tipo de pesquisa se enquadra como descritiva 

com abordagens qualitativa e quantitativa. De tal modo, a pesquisa descritiva 

“observa, registra, analisa e ordena dados sem manipulá-los, isto é, sem 

interferência do pesquisador [...] assim, para coletar tais dados, utilizam-se de 
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técnicas específicas, dentre as quais [...] o questionário” (ALMEIDA, 1996, p. 104). 

De acordo com Teixeira (2007, p. 136), na pesquisa quantitativa, o pesquisador, 

de forma direta com o objeto de estudo, “[...] utiliza a descrição matemática como 

linguagem, ou seja, a linguagem matemática é utilizada para descrever as causas 

de um fenômeno”.   

Segundo Malhotra (2001, p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona uma 

melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa 

quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise 

estatística”. “A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 

recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente” 

(FONSECA, 2002, p. 20). 

Para atingir o objetivo proposto, foram elaboradas as seguintes perguntas 

de pesquisa a partir dos objetivos específicos deste estudo:  

I. O que existe na literatura sobre experiências de GC em instituições 

educacionais? 

II. Qual é o estágio de implementação da GC das escolas públicas 

participantes do PEEB? 

III. Quais recomendações aos gestores das escolas públicas participantes do 

PEEB podem ser feitas para consolidar processos de gestão em suas 

instituições? 

Para atender a primeira questão, objetivando construir uma fundamentação 

teórica para o estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico apresentado nos 

capítulos 2 e 3. Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66), “a pesquisa bibliográfica 

trata-se do levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já 

publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado [...] com o objetivo de 

colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o 

mesmo”. 

Quanto à segunda questão relativa ao estágio de implementação da GC 

das escolas públicas participantes do PEEB, foi realizado um estudo em 

instituições educacionais públicas que fazem parte do programa. No total, 52 

gestores educacionais participaram da pesquisa, sendo 23 diretores de escolas e 

29 coordenadores escolares. Portanto, para a constituição da amostra desta 
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pesquisa, participaram apenas os gestores que atuam, especificamente, no 

ambiente escolar, a saber: os diretores e os coordenadores. A fim de manter o 

sigilo das informações, os gestores não são identificados.  

Os gestores participantes desta pesquisa, representam as escolas dos 

seguintes municípios: Amaporâ, Floraí, Itaguajé, Jaguapitã, Marilena, Nossa 

Senhora das Graças, Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Querência do 

Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fé, São Jorge do Ivaí, São Pedro do 

Paraná e Sarandi. 

Como instrumento de pesquisa empregado para a realização do 

diagnóstico da GC nas escolas foi aplicado um questionário desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Conforme Gil (1999, p.128), a 

técnica de aplicação de questionário define-se “como a técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”. 

O questionário aplicado (que foi amplamente utilizado em diversos estudos: 

BATISTA (2006; 2012) e BATISTA et al. (2005; 2007; 2014), refere-se a uma lista 

com 27 (vinte e sete) práticas de GC que “(...) foi elaborada a partir de exemplos 

concretos observados em organizações de todo o mundo, englobando aplicações 

práticas, técnicas, processos e ferramentas” (BATISTA, 2006, p. 12). 

A aplicação do questionário se deu no dia 23 de junho de 2016 em um 

Seminário promovido por meio de uma parceria entre a UniCesumar Empresarial, 

que coordena o PEEB, e o Programa de Pós-Graduação em Gestão do 

Conhecimento nas Organizações da UniCesumar (PPGGCO). Este Seminário 

teve também como objetivo capacitar os gestores das escolas a respeito do tema 

de GC e, mais especificamente, sobre as 27 (vinte e sete) práticas de GC que 

compõem o questionário aplicado. É importante salientar que o questionário foi 

adaptado, pois foi incluída uma coluna contendo a descrição de cada uma das 

práticas (vide Apêndice 1).  

 Seguindo a classificação utilizada por Batista (2006, 2012) e Batista et al. 

(2005; 2007; 2014), as práticas e ações contidas no questionário podem ser 

agrupadas em três categorias:  
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I. Práticas e ações relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de 

recursos humanos, que facilitam a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e de conhecimento;  

II. Práticas e ações ligadas à estruturação dos processos organizacionais. 

Estas práticas e ações funcionam como facilitadores da geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional;  

III. Práticas e ações cujo foco central é a base tecnológica e funcional, que 

serve de suporte à GC organizacional, incluindo a automação da gestão da 

informação, dos aplicativos e das ferramentas de Tecnologia da Informação 

(TI) para captura, difusão e colaboração.  

Para a apresentação dos dados relativos ao estágio de implantação das 

práticas e ferramentas de GC, e facilitar o entendimento quando da análise, a 

seguinte escala foi utilizada: 

Escala de [0,4] do estágio de implantação das práticas e ações. 

0    Não existem planos para implementação da prática 

1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro 

2 A prática está em processo de implementação 

3 A prática já está implantada 

4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e 

relevantes para a organização 

Para a apresentação dos dados relativos ao estágio de alcance das 

práticas e ferramentas de GC, e facilitar o entendimento quando da análise, será 

utilizada a escala apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Escala de [1,4] do nível de alcance dentro da organização das práticas e ações 

 
NÍVEL DE 
ALCANCE 

 
FREQUÊNCIA 
DE 
UTILIZAÇÃO 

 
ASSIDUIDADE NA UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS E 
FERRAMENTAS DE GC PELOS DEPARTAMENTOS DA 
INSTITUIÇÃO 

    1 Poucas Menos de 25% dos departamentos têm iniciativas 
    2 Algumas Mais de 25% e menos de 50% dos departamentos usam a 

prática 

    3 Muitas Mais de 50% e menos de 75% usam a prática 

    4 Amplamente Mas de 75% dos departamentos usam a prática 
Fonte: BATISTA, 2006.  
Elaboração própria 
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No que se refere à análise dos resultados referentes ao nível efetivo de 

implantação das práticas e ferramentas selecionadas, serão analisadas apenas as 

respostas relacionadas aos níveis 3 (a prática já está implantada) e 4 (a prática já 

está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a 

organização) da escala de estágio de implantação das seções 5.1 (primeira fase) 

e 5.2 (segunda fase), tendo-se em vista que apenas nesses dois níveis as práticas 

e ferramentas já estão efetivamente implantadas nas instituições analisadas. 

Assim sendo, nas tabelas analisadas, para facilitar a identificação, as 

percentagens relacionadas aos níveis de implantação e alcance serão assinaladas 

com as cores correspondentes à escala apresentada na Tabela 2, a saber, o 

amarelo correspondendo ao nível baixo, o vermelho ao nível médio e o azul para o 

nível alto. 

Desta forma, tal escala foi elaborada (TABELA 2), com os parâmetros 

sendo criados de modo arbitrário, no entanto, verificou-se como sendo mais 

conveniente. 

Já para a análise do resultado em relação ao nível efetivo de alcance das 

práticas e ferramentas selecionadas, serão analisadas também apenas as 

respostas relacionadas aos níveis 3 (Muitos departamentos usam a prática) e 4 

(Amplamente disseminada na organização) da escala do estágio de alcance, isto 

tendo-se em vista que apenas as respostas desses dois níveis indicam um efetivo 

alcance das práticas e ferramentas. Para a análise do nível de alcance será 

utilizada também a escala apresentada na Tabela 2. Os demais níveis será útil na 

verificação se “há poucas iniciativas isoladas dentro da organização (nível 1) ou se 

a prática é utilizada apenas por poucos departamentos (nível 2).”    

 

Tabela 2 – Escala para análise dos resultados relativos ao estágio de implantação e alcance 

Nível de maturidade de Implantação e alcance Estágios 3+4 

Nível baixo Entre 0 a 39% 

Nível médio Entre 40% a 60% 

Nível alto Acima de 60% 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Para a análise dos resultados coletados pelo questionário, uma abordagem 

quantitativa foi aplicada. A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as 

mais complexas (RICHARDSON, 1989). Os resultados foram apurados através de 

técnicas de estatística descritiva, tais como: análise de distribuição de frequência 

absoluta e relativa dos dados. A organização dos dados será feita por meio do 

Programa Microsoft Excel (2010).  

Finalmente, para atender a terceira questão relativa às recomendações a 

serem propostas aos gestores das escolas públicas participantes do PEEB para 

consolidar processos de GC em suas instituições, foi realizada uma segunda 

consulta a cinco gestores, que exercem a função de diretor de cinco escolas 

participantes do PEEB, especificamente, do município de Sarandi (TABELA 3). 

Isto com o intuito de validar a primeira consulta e aprofundar o conhecimento a 

respeito da GC nas escolas públicas. Este município foi selecionado por ter a 

maior população censitária entre os municípios, cujas escolas participam do 

PEEB, e também por ter a maior quantidade de escolas participantes da pesquisa.  

A Tabela 3 especifica os participantes dessa segunda consulta por função 

do gestor e escola em que atua. 

  

Tabela 3 – Especificação dos participantes da segunda consulta às cinco escolas do município de 
Sarandi 

MUNICÍPIO  ESCOLAS FUNÇÃO DO GESTOR 

 
 

Sarandi 

Escola Municipal Criança Esperança Diretora 

Escola Mercês Romero Panzeri Diretora 

Escola Municipal São Francisco de Assis Diretora 

Escola Municipal Paulo Freire Diretora 

Escola Mauro Padilha Diretora 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa.  
Elaboração Própria, 2016.  

 

Para a realização da segunda consulta, foi elaborado um questionário (vide 

Apêndice 2) com uma linguagem mais específica e adequada ao cotidiano escolar. 

Este questionário foi elaborado a partir do diagnóstico de GC realizado apenas 

para as escolas pertencentes ao município de Sarandi que participaram da 
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primeira consulta (representando as respostas de dez gestores), que foi realizada 

utilizando-se do instrumento do IPEA.  

Neste diagnóstico foram identificadas práticas e ferramentas com um baixo 

nível de implementação. Para a elaboração do questionário, foram escolhidas as 

duas práticas e ferramentas com o menor nível de implementação para cada uma 

das três categorias apresentadas pelo instrumento do IPEA (processos 

organizacionais, recursos humanos e base tecnológica e funcional).   

A partir das 6 (seis) práticas ou ferramentas diagnosticadas com menor 

nível de implantação, foram elaboradas 36 (trinta e seis) questões que formam o 

questionário aplicado aos gestores das cinco escolas selecionadas, distribuídas 

entre as áreas de recursos humanos, processos organizacionais e base 

tecnológica. Estas trinta e seis questões foram elaboradas a partir dos conceitos 

das práticas e ferramentas de GC observadas na literatura consultada para a 

elaboração da revisão teórica, levando-se também em conta a literatura 

relacionada ao contexto educacional. Com isto, os conceitos de cada prática e 

ferramenta de GC foram adaptados ao contexto educacional. Portanto, os dados 

da pesquisa referentes ao munícipio de Sarandi, obtidos pelo instrumento do 

IPEA, foram analisados separadamente para se entender melhor a realidade deste 

município em relação ao nível de implementação da GC e para contribuir na 

escolha das práticas que foram abordadas no segundo instrumento de pesquisa.  

A importância da aplicação deste segundo questionário está na contribuição 

do mesmo para a validação e aprofundamento dos resultados obtidos pela 

primeira consulta, que foi realizada através do instrumento do IPEA. Assim, a 

partir dos resultados encontrados e analisados, foram elaboradas recomendações 

direcionadas aos gestores consultados, a fim de que os mesmos consolidem 

processos de GC em suas instituições. 

Portanto, a seção de resultados traz um diagnóstico de GC realizado em 

três fases: a primeira com uma consulta em que participaram cinquenta e dois (52) 

gestores de escolas do PEEB, que é o diagnóstico mais amplo; a segunda fase 

consistiu em uma análise desagregada das respostas abrangendo somente os dez 

gestores que participaram da pesquisa que atuam em escolas na cidade de 

Sarandi, que é o município com maior população censitária das escolas 
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participantes do PEEB e com maior número de escolas participantes da primeira 

consulta.  

Por fim, na terceira fase foi aplicado um instrumento mais específico e com 

uma linguagem mais voltada à realidade educacional para cinco gestores de 

escolas da cidade de Sarandi. A Tabela 4 resume as 3 (três) fases do diagnóstico.  

 

Tabela 4 – Resumo das 3 fases do diagnóstico da pesquisa 

 
FASES 

AMOSTRA 
(Por quantidade 

de gestores) 

 
AMOSTRA 

(Por cidades) 

 
INSTRUMENTO 

 
 

1ª  

 
 

52 

Amaporâ, Floraí, Itaguajé, Jaguapitã, Marilena, 
Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, 
Presidente Castelo Branco, Querência do Norte, 
Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fé, São 
Jorge do Ivaí, São Pedro do Paraná e Sarandi. 

 
 

IPEA 

2ª  10 Sarandi IPEA 

3ª  5 Sarandi INSTRUMENTO 
PRÓPRIO 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
Elaboração Própria, 2016. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

5.1 PRIMEIRA FASE: CONSULTA REALIZADA JUNTO AOS GESTORES DAS 

ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO PARTICIPANTES DO PEEB 

 

Para esta pesquisa, preliminarmente, foi realizada uma consulta as 

instituições educacionais públicas que fazem parte do programa PEEB, utilizando-

se para isso de um questionário do IPEA, cujas questões são relacionadas a 27 

(vinte e sete) práticas e ferramentas de GC. 

Esta primeira consulta contou com a adesão de 52 gestores que 

responderam o instrumento do IPEA. As informações obtidas a partir desta 

consulta, proporcionou um diagnóstico mais amplo e geral, a respeito da realidade 

em que se encontra a GC nas instituições representadas pelos seus respectivos 

gestores. 

O objetivo desta parte do estudo é avaliar o estágio de implantação e o 

alcance pretendido, dentro das categorias recursos humanos, procedimento 

operacional e base tecnológica. 

Na Tabela 5 são apresentados os dados holísticos5 relativos à primeira 

consulta aos gestores, para a identificação do estágio de implantação das práticas 

e ferramentas tratadas aqui, na categoria “Recursos Humanos”. 

 

Tabela 5 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Implantação - Área de Recursos 
Humanos 

 
 

PRÁTICA ou FERRAMENTA 

 
ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4  

0 1 2 3 4 N/R 3+4 

Comunidades de prática/comunidades 
de conhecimento 

21% 38% 21% 13% 4% 2% 17% 

Mentoring 29% 12% 13% 17% 27% 2% 34% 

Coaching 15% 17% 15% 17% 29% 6% 46% 

                                                
5 Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o holismo, ou seja, 
que procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. A palavra “holístico” foi 
criada a partir do termo holos, que em grego significa "todo" ou "inteiro". 
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Fóruns (presenciais e virtuais) / listas 
de discussão 

17% 19% 12% 27% 23% 2% 50% 

Educação corporativa 10% 13% 8% 29% 37% 4% 66% 

Universidade corporativa 13% 12% 6% 27% 35% 8% 62% 

Narrativas 10% 37% 13% 12% 21% 8% 23% 

                                  Média 16% 21% 13% 20% 25% 4% 42% 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário.  
Elaboração Própria, 2017. 

 

A partir da Tabela 5, relatou-se que três práticas resultaram em “Baixo” 

nível de implantação para a área de recursos humanos, a saber, “Comunidades 

de prática” e “Narrativas”.  

Também é importante observar que três práticas e ferramentas obtiveram 

um percentual “Mediano” de implantação (Mentoring, Coaching, Fóruns 

(presenciais e virtuais) / listas de discussão, Educação corporativa, 

Universidade corporativa), e as práticas “Educação corporativa e 

Universidade corporativa” obtiveram percentual que as classificam como nível 

“Alto” de implantação.  

Na Tabela 6 são apresentados os dados holísticos relativos à primeira 

consulta aos gestores, para a identificação do nível de alcance das práticas e 

ferramentas tratadas aqui, na categoria “Recursos Humanos”. 

 

Tabela 6 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Alcance - Área de Recursos 
Humanos 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

 
 

PRÁTICA OU FERRAMENTA 

 

ESTÁGIO DE ALCANCE 

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4 

1 2 3 4 N/R 3+4 

Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 50% 15% 10% 15% 10% 25% 

Mentoring 40% 10% 6% 29% 15% 35% 

Coaching 27% 23% 2% 33% 15% 35% 

Fóruns (presenciais e virtuais) / listas de discussão 21% 25% 17% 21% 15% 38% 

Educação corporativa 27% 12% 27% 27% 8% 54% 

Universidade corporativa 23% 10% 27% 29% 12% 56% 

Narrativas 46% 12% 13% 17% 12% 31% 

Média 34% 15% 15% 24% 12% 39% 
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Verifica-se a partir da Tabela 6, que a partir da média geral de todas as 

práticas e ferramentas da área de recursos humanos, o nível que mais se 

destacou foi o “Baixo” representadas pelas práticas: Comunidades de 

prática/comunidades de conhecimento; Mentoring; Coaching e Fóruns 

(presenciais e virtuais) / listas de discussão. Destaque para as práticas 

“Comunidades de prática, Mentoring e Narrativas” que obtiveram 

respectivamente, 50%, 40% e 46% das respostas relativas ao estágio 1 de 

alcance. As práticas Educação corporativa e Universidade corporativa 

obtiveram, respectivamente, a percentagem de 54% e 56%, classificando-as como 

nível “Médio” de alcance. 

Na Tabela 7 são apresentados os dados holísticos relativos à primeira 

consulta aos gestores, para a identificação do estágio de implantação das práticas 

e ferramentas tratadas aqui, na categoria “Procedimento Operacional”. 

 

Tabela 7 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Implantação - Área de Procedimento 
Operacional 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

 
 

PRÁTICA ou FERRAMENTA 

  

 
ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO  

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4 

0 1 2 3 4 N/R 3+4 

 Benchmarking interno e externo 10% 21% 13% 33% 19% 4% 52% 

 Melhores práticas (Best practices) 8% 12% 17% 40% 21% 2% 61% 

 Mapeamento ou auditoria do conhecimento 15% 15% 15% 35% 17% 2% 52% 

 Sistema de gestão por competência 27% 29% 13% 13% 10% 8% 23% 

 Banco de competências individuais/ banco de 
talentos/ páginas amarelas 

62% 15% 0% 17% 2% 4% 19% 

 Banco de competências organizacionais 29% 29% 4% 25% 8% 6% 33% 

 Memória organizacional/ lições aprendidas/ 
banco de conhecimentos 

12% 15% 13% 27% 25% 8% 52% 

 Sistemas de inteligência 
organizacional/empresarial/ inteligência 
competitiva 

19% 21% 17% 25% 10% 8% 35% 

 Gestão do capital intelectual/gestão dos 
ativos intangíveis 

25% 27% 13% 10% 15% 10% 15% 

Média 23% 21% 12% 25% 14% 6% 39% 
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A partir da Tabela 7, relatou-se que cinco práticas da área de procedimento 

operacional resultaram em “Baixo” nível de implantação (“Sistema de gestão por 

competência, Banco de competências individuais/ banco de talentos/ 

páginas amarelas e Banco de competências organizacionais, Sistemas de 

inteligência organizacional/empresarial/ inteligência competitiva e a Gestão 

do capital intelectual/gestão dos ativos intangíveis).”  

Por outro lado, as práticas “Benchmarking interno e externo, Melhores 

práticas (Best practices), Mapeamento ou auditoria do conhecimento e 

Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos”, 

obtiveram percentual que os classificam como nível “Médio” de implantação.  

Na Tabela 8 são apresentados os dados holísticos relativos à primeira 

consulta aos gestores para a identificação do nível de alcance das práticas e 

ferramentas tratadas aqui, na categoria “Procedimento Operacional”. 

 

Tabela 8 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Alcance - Área de Procedimento 
Operacional 

PRÁTICA ou FERRAMENTA 
 

 
ESTÁGIO DE ALCANCE 

 Soma dos 
estágios 

3 e 4 

1 2 3 4 N/R     3+4 

Benchmarking interno e externo 25% 33% 19% 15% 8%  34% 

Melhores práticas (Best práctices) 23% 23% 31% 21% 2%  52% 

Mapeamento ou auditoria do conhecimento 35% 15% 17% 25% 8%  42% 

Sistema de gestão por competência 48% 12% 12% 19% 10%  31% 

Banco de competências individuais/ banco de 
talentos/ páginas amarelas 73% 4% 12% 2% 10% 

  
14% 

Banco de competências organizacionais 54% 6% 13% 17% 10%  30% 

Memória organizacional/ lições aprendidas/ 
banco de conhecimentos 33% 12% 17% 29% 10% 

  
46% 

Sistemas de inteligência 
organizacional/empresarial/ inteligência 
competitiva 42% 19% 10% 13% 15% 

  
 

23% 

Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos 
intangíveis 46% 6% 12% 17% 19% 

  
29% 

Média 42% 14% 16% 18% 10%   34% 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Verifica-se a partir da Tabela 8 que trata das práticas e ferramentas da área 

de procedimento operacional, o nível que mais se destacou foi o “Baixo” 
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representados pelas práticas: Benchmarking interno e externo; Sistema de 

gestão por competência; Banco de competências individuais/ banco de 

talentos/ páginas amarelas; Banco de competências organizacionais; 

Sistemas de inteligência organizacional/empresarial/ inteligência competitiva 

e Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos intangíveis. Destaque para 

as práticas “Banco de competências individuais/ banco de talentos/ páginas 

amarelas” e “Banco de competências organizacionais” que obtiveram, 

respectivamente, 73% e 54% das respostas relativas ao estágio 1 de alcance. As 

práticas Melhores práticas (Best práctices) Mapeamento ou auditoria do 

conhecimento e Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de 

conhecimentos, obtiveram percentagem que as classifica como nível “Médio” de 

alcance. 

Na Tabela 9 são apresentados os dados holísticos relativos à primeira 

consulta aos gestores, para a identificação do estágio de implantação das práticas 

e ferramentas tratadas aqui, na categoria “Procedimento Operacional”. 

 

Tabela 9 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Implantação - Área de Base 
Tecnológica 

 
PRÁTICA ou FERRAMENTA 

 
ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4 

0 1 2 3 4 N/R 3+4 

Ferramentas de colaboração como portais, 
intranets e extranets 

40% 19% 8% 12% 17% 4% 29% 

Sistemas de workflow 33% 15% 10% 10% 25% 8% 35% 

Gestão de conteúdo 27% 33% 2% 25% 10% 4% 35% 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 13% 27% 17% 25% 13% 4% 38% 

Data Warehouse (ferramenta da TI para 
apoio à GC) 

40% 31% 4% 2% 19% 4% 21% 

Data Mining (ferramenta da TI para apoio à 
GC) 

58% 27% 0% 4% 4% 8% 8% 

Costumer Relationship Management (CRM) 19% 21% 19% 13% 17% 10% 30% 

Balanced Scorecard (BSC) 42% 15% 8% 10% 15% 10% 25% 

Decision Suport System (DSS) 31% 19% 6% 17% 17% 10% 34% 

Enterprise Resource Planning (ERP) 38% 25% 8% 15% 4% 10% 19% 

Key Performance Indicator (KPI) 23% 29% 12% 6% 21% 10% 27% 

Média 33% 24% 8% 13% 15% 7% 28% 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 
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A partir da Tabela 9 relatou-se que para a área tecnológica, todas as 

práticas e ferramentas consideradas, foram classificadas como nível “Baixo” de 

implantação. 

Na Tabela 10 são apresentados os dados holísticos relativos à primeira 

consulta aos gestores, para a identificação do nível de alcance das práticas e 

ferramentas tratadas aqui, na categoria “Procedimento Operacional”. 

 

Tabela 10 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Alcance - Área de Base Tecnológica 

 
 

PRÁTICA ou FERRAMENTA 

 
ESTÁGIO DE ALCANCE 

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4 

 

1 2 3 4 N/R 3+4 

Ferramentas de colaboração como portais, intranets 
e extranets 

48% 17% 6% 17% 12% 23% 

Sistemas de workflow 48% 12% 8% 23% 10% 31% 

Gestão de conteúdo 46% 27% 2% 10% 15% 12% 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 44% 15% 17% 12% 12% 29% 

Data Warehouse (ferramenta da TI para apoio à GC) 48% 10% 4% 15% 23% 19% 

Data Mining (ferramenta da TI para apoio à GC) 58% 12% 4% 0% 27% 4% 

Costumer Relationship Management (CRM) 31% 19% 19% 12% 19% 31% 

Balanced Scorecard (BSC) 54% 12% 15% 6% 13% 21% 

Decision Suport System (DSS) 46% 12% 17% 12% 13% 29% 

Enterprise Resource Planning (ERP) 63% 13% 4% 6% 13% 10% 

Key Performance Indicator (KPI) 50% 10% 2% 23% 15% 25% 

Média 49% 14% 9% 12% 16% 21% 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Observa-se a partir da Tabela 10 que, todas as práticas e ferramentas 

consideradas, foram classificadas como nível “Baixo” de implantação. Destaque 

para as práticas “Enterprise resource Planning” e a “Data mining” que 

obtiveram, respectivamente, 63% e 58% das respostas relativas ao estágio 1 de 

alcance.   

Observa-se, neste primeiro momento, que o nível de implantação e 

utilização das práticas e ferramentas de GC é considerada, no geral, “Baixa” em 

todos os processos, considerando os critérios de implantação e alcance.  
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A partir disso, para uma análise mais apurada, foram escolhidas duas das 

práticas ou ferramentas que foram classificadas como baixo nível de implantação 

em cada área de processo, para uma investigação mais específica, considerando 

agora, as informações dos questionários dos gestores das escolas da cidade 

Sarandi que participaram da pesquisa.  

 

 

5.2 SEGUNDA FASE: DELIMITAÇÃO DA PESQUISA CONSIDERANDO 

SOMENTE RESPOSTAS DE GESTORES DAS ESCOLAS DA CIDADE SARANDI 

   

De toda região pesquisada, escolheu-se a cidade de Sarandi para um 

melhor entendimento acerca da primeira consulta na primeira fase, no entanto 

agora, considerando somente um município. Para isso, foram escolhidas cinco 

escolas públicas de ensino básico da cidade de Sarandi e que são apresentadas 

sequencialmente.  

Na Tabela 11, são apresentados os dados, de somente, dez gestores das 

escolas de Sarandi relativos à primeira consulta, tratados aqui, na categoria 

“Recursos Humanos”. 

 

Tabela 11 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Implantação - Área de Recursos 
Humanos  

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

  

PRÁTICA 
 
 

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 
 

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4 

0 1 2 3 4 N/R 3+4 

1. Comunidades de prática 30% 50% 20% 0% 0% 0% 0% 

2. Mentoring 20% 20% 20% 20% 20% 0%  40% 

3. Coaching 30% 20% 20% 20% 0% 10% 20% 

4. Fóruns (presenciais e virtuais) / listas 
de discussão 30% 0% 30% 40% 0% 0% 

 40% 

5. Educação corporativa 20% 0% 10% 60% 10% 0%  70% 

6. Universidade corporativa 20% 0% 10% 50% 10% 10% 60% 

7. Narrativas 30% 0% 50% 10% 0% 10% 10% 
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Observa-se a partir da Tabela 11, que 3 (três) práticas foram classificadas 

como nível “Baixo” de implantação. Destas, a “Comunidades de prática” e o 

“Coaching” eram menos aplicadas nas escolas investigadas, na área de 

Recursos Humanos. Essa é a justificativa do porquê essas práticas foram as 

selecionadas para (juntamente com outras) formarem a base do questionário 

específico, que foi aplicado aos gestores das escolas selecionadas nesta fase.  

Assim sendo, as práticas “Mentoring, Fóruns (presenciais e virtuais) / 

listas de discussão e Universidade corporativa” foram classificadas como nível 

“Médio” de implantação e a prática “Educação corporativa” obteve a 

classificação de nível “Alto” de implantação.  

Na Tabela 12 são apresentados os dados relativos à primeira consulta a 

dez gestores, tratados aqui, na categoria “Procedimento Operacional”, também 

conhecido como “Processo Organizacional”. 

 

Tabela 12 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Implantação - Área de Procedimento 
Operacional 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

  

PRÁTICA 
 
 

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 
 

Soma dos 
estágios  

3 e 4 

0 1 2 3 4 N/R 3+4 

1. Benchmarking interno e externo 30% 30% 10% 10% 10% 10%  20% 

2. Melhores práticas (Best práctices) 20% 10% 10% 40% 10% 10% 50% 

3. Mapeamento ou auditoria do 
conhecimento 30% 40% 0% 30% 0% 0% 

 
30% 

4. Sistema de gestão por competência 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 

5. Banco de competências 
individuais/ banco de talentos/ 
páginas amarelas 

70% 
 

10% 
 

0% 
 

20% 
 

0% 
 

0% 
 

 
20% 

6. Banco de competências 
organizacionais 40% 40% 0% 20% 0% 0% 

 
20% 

7. Memória organizacional/ lições 
aprendidas/ banco de 
conhecimentos 20% 0% 50% 20% 0% 10% 

 
 

20% 

8. Sistemas de inteligência 
organizacional/empresarial/ 
inteligência competitiva 30% 0% 50% 10% 0% 10% 

 
 

10% 

9. Gestão do capital intelectual/gestão 
dos ativos intangíveis 30% 10% 30% 10% 0% 20% 

 
10% 
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A partir da Tabela 12, na área de Procedimento Operacional, observou-se 

que as práticas e ferramentas “Benchmarking interno e externo; Mapeamento 

ou auditoria do conhecimento; Sistema de gestão por competência; Banco 

de competências individuais/ banco de talentos/ páginas amarelas; Banco de 

competências organizacionais; Memória organizacional/ lições aprendidas/ 

banco de conhecimentos; Sistemas de inteligência 

organizacional/empresarial/ inteligência competitiva; Gestão do capital 

intelectual/gestão dos ativos intangíveis” obtiveram nível “Baixo” de 

implantação, sendo que, as práticas “Banco de competências individuais/ 

banco de talentos/ páginas amarelas” e “Banco de competências 

organizacionais” foram as que menos eram utilizadas nas escolas investigadas, 

na área de Procedimento Operacional e que, por isso, também foram 

selecionadas para uma segunda consulta junto as mesmas instituições. A prática 

“Melhores práticas” obteve classificação de nível “Médio”. 

Na Tabela 13 são apresentados os dados relativos à primeira consulta a 

dez gestores, tratados aqui, na categoria “Base Tecnológica”. 

 

Tabela 13 - Distribuição de Frequência Relativa do Estágio de Implantação - Área de Base 
Tecnológica 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

PRÁTICA 
 
 

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 
 

Soma 
dos 

estágios 
3 e 4 

0 1 2 3 4 N/R 3+4 

10. Ferramentas de colaboração como 
portais, intranets e extranets 30% 20% 10% 40% 0% 0% 

 
40% 

11. Sistemas de workflow 40% 0% 30% 10% 10% 10% 20% 

12. Gestão de conteúdo 30% 30% 10% 20% 0% 10% 20% 

13. Gestão Eletrônica de Documentos 30% 50% 0% 10% 0% 10% 
 

10% 

14. Data Warehouse  30% 50% 0% 10% 0% 10% 10% 

15. Data Mining 30% 40% 0% 10% 0% 20% 10% 

16. Costumer Relationship Management 
(CRM) 30% 10% 30% 10% 0% 20% 

 
10% 

17. Balanced Scorecard (BSC) 30% 0% 10% 40% 0% 20% 40% 

18. Decision Suport System (DSS) 30% 0% 10% 40% 0% 20% 40% 

19. Enterprise Resource Planning (ERP) 30% 30% 10% 10% 0% 20% 10% 

20. Key Performance Indicator (KPI) 30% 0% 30% 10% 10% 20% 20% 
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  A partir da Tabela 13, na área de processos de Base Tecnológica, 

observou-se que as práticas e ferramentas “Sistemas de workflow; Gestão de 

conteúdo; Gestão Eletrônica de Documentos; Data Warehouse; Data Mining; 

Costumer Relationship Management (CRM); Enterprise Resource Planning 

(ERP) e Key Performance Indicator (KPI)” obtiveram nível “Baixo” de 

implantação, sendo que as práticas “Gestão Eletrônica de Documentos” e 

“Data Warehouse” foram as que menos eram utilizadas nas escolas 

investigadas, assim, do mesmo modo que as anteriores, tais práticas também 

foram selecionadas para (juntamente com outras) formarem a base do 

questionário específico aplicado nas escolas selecionadas. Ainda, as práticas e 

ferramentas “Ferramentas de colaboração como portais, intranets e 

extranets; Balanced Scorecard (BSC) e Decision Suport System (DSS)” 

obtiveram classificação de nível “Médio”.  

Para se recomendar alternativas para melhorias no quesito “processos de 

gestão”, o primeiro passo foi saber, de maneira geral, quais seriam os pontos mais 

fracos das escolas pesquisadas, no que tange a GC, o que evidenciou a 

necessidade de adequações.  

Assim sendo, após o diagnóstico dos pontos mais críticos, considerando as 

práticas de GC investigadas, foi possível a elaboração de um segundo 

questionário mais específico, e com uma linguagem mais apropriada à realidade 

escolar.   

 

 

5.3 TERCEIRA FASE: CONSULTA REALIZADA JUNTO AOS GESTORES DAS 

CINCO ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DA CIDADE DE SARANDI PARA 

VALIDAÇÃO DA PRIMEIRA CONSULTA 

 

De toda região pesquisada, escolheu-se a cidade de Sarandi para a 

validação da primeira consulta. Para essa validação, dentre as escolas de 

Sarandi, participantes da primeira consulta, foram escolhidas cinco escolas 

públicas de ensino básico.  
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O diagnóstico quanto a presença ou não das práticas de GC nas 

Instituições Educacionais pesquisadas encontra-se nas tabelas que se seguem, 

subdivididas de acordo com as seis práticas escolhidas e relacionadas às 

categorias de processos:  

 Recursos Humanos (1 - comunidades de prática; 2 - coaching),  

 Processo Organizacional (3 - banco de competências 

individuais/banco de talentos/páginas amarelas; 4 - banco de 

competências organizacionais); e   

 Base Tecnológica (5 - gestão eletrônica de documentos – GED; 6 - 

data warehouse – ferramenta da TI para apoio a GC). 

Sequencialmente à cada tabela, segue um gráfico com a respectiva 

percentagem relativa às respostas positivas e/ou negativa, no que tange à 

existência ou inexistência de determinada prática de GC na instituição.  

Para a maioria das perguntas foi disposta uma alternativa em que o Gestor 

poderia especificar de que maneira aquela prática está sendo desenvolvida, no 

caso de resposta afirmativa. Estas respostas serão comentadas, quando da 

apresentação dos dados nesta seção.   

É importante destacar que, para cada uma das seis práticas, foram 

elaboradas um número de questões, a fim de se descobrir se existe ou não, a 

utilização na instituição. Deste modo, se somente uma das respostas em cada 

prática for positiva, isso por si só, já demonstra que tal prática é utilizada pela 

instituição. O número variado de questões tem a função de obter dados mais 

precisos com relação ao que está sendo investigado.    

 

 

5.3.1 Recursos Humanos: Comunidades de Prática 

 

O Quadro 13 apresenta as perguntas e respostas relativas à pratica de GC 

Comunidades de prática formalizadas nas Instituições indicadas pela pesquisa, 

tratadas aqui na categoria recursos humanos. 
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Quadro 13 – Perguntas e respostas referentes à pratica COMUNIDADES DE PRÁTICA 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Nesta categoria, a partir do Quadro 13, observa-se a existência da prática 

em questão, uma vez que, praticamente, todas as perguntas tiveram respostas 

afirmativas das instituições pesquisadas, com exceção da pergunta 8 (oito) que 

apresentou 3 (três) respostas negativas, que demonstrou a pouca oferta de 

palestras, treinamentos ou cursos por parte da maioria das instituições 

consultadas.   

 Dentre as ações que se destacaram para essa prática está a resposta à 

questão 1 (um) que aborda a existência de reuniões para tratar dos vários 

assuntos relativos ao dia a dia da escola, conforme o Gráfico 1. 

  

Perguntas do questionário NÃO SIM 
1.A instituição realiza reuniões para 

tratar dos vários assuntos relativos 
ao dia a dia da escola?  

 
 
0 

5 
(Pedagógicas; formação de pais; 

APMF/conselho escolar; administrativas; plano 
de ação; início de cada semestre;)  

2.Em sua opinião as discussões nas 
reuniões agregam valor para as 
tomadas de decisões? 

0  
5 

3.As decisões tomadas nas reuniões 
mudam comportamentos laborais? 

 
0 

 
5 

4.Em sua opinião nessas reuniões 
ocorre processo de aprendizagem? 

 
0 

 
5 

5.Ocorrem eventos internos de 
confraternização entre os 
colaboradores da instituição?  

 
0 

5 
(Páscoa; festa junina; feira do livro; início de 

semestre; encerramento de ano; dia dos 
professores; almoços; datas comemorativas; 

palestra; jantares) 

6.Ocorrem eventos internos de 
confraternização entre a comunidade 
interna e externa (colaboradores, 
pais, alunos e pessoas residentes 
próximos da instituição)? 

 
0 

 
5 

(Feira do livro; finais de semestre; festa junina; 
dia das crianças; conforme o plano de ação; 

cantatas; mostra cultural) 

7.Durante estes eventos, ocorre troca 
de conhecimentos entre os gestores 
e o público em geral?  

 
0 

 
5 

8.Na Instituição são ofertados 
treinamentos, palestras ou cursos? 

 
3 

2 
(Palestras; Palestras para os pais; reuniões 

pedagógicas) 
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Gráfico 1 – Proporção de resposta positiva para as questões referentes à prática “Comunidades de 
prática” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017.6 

 

Os primeiros registros da utilização da expressão “comunidade de prática” é 

conferido aos pesquisadores sociais Lave e Wenger (1991), que as determinam 

como organizações informais naturalmente constituídas entre praticantes de 

dentro e de fora das fronteiras de organizações formais.  

Desta forma, tais resultados sugerem que, nas Instituições pesquisadas 

existem ações relacionadas à prática de GC Comunidades de prática, 

concretamente estabelecidas, na percepção dos respondentes.  

Da mesma maneira, relacionando esses resultados com a literatura 

pertinente a estas práticas, já expostas neste estudo, pode-se afirmar que nas 

instituições investigadas existem comunidades de prática, assim como deduzir que 

os gestores das instituições pesquisadas percebem a importância que a prática 

em questão representa para o crescimento da competência da organização em 

agir e resolver problemas de maneira conjunta. 

 

 

 

 

                                                
6 Os números contidos na legenda correspondem ao número da questão contida no segundo 
questionário aplicado. 

15%

14%

14%

14%

14%

14%

12%
3%

Questões
1 2

3 4

5 6

7 8
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5.3.2 Recursos Humanos: Coaching  

 

O Quadro 14 apresenta as perguntas e respostas relativas à pratica de GC 

Coaching formalizadas nas Instituições indicadas pela pesquisa, tratadas aqui na 

categoria recursos humanos. 

 

Quadro 14 – Perguntas e respostas referentes à pratica COACHING 

Perguntas do questionário NÃO SIM 

9.Existe na instituição um modelo de tutoria dos professores 
mais novos por profissionais da educação mais 
experientes? 

 
4 

1 
(Troca de 

experiências entre 
professores) 

10.A instituição dispõe de um colaborador que atua como 
facilitador, ou seja, que analisa e ajuda a encontrar 
soluções ou estratégias para situações conflituosas no 
geral? 

 
2 

 
3 

11.Existe na instituição um colaborador que pesquise boas 
práticas e monta estratégia com a equipe pedagógica para 
que sejam adotadas em sala de aula? 

 
2 

 
3 

12.Existe na instituição um programa de tutoria para alunos, 
onde alguns alunos que, tendo mais facilidade no 
aprendizado, ajudam os outros que tem alguma dificuldade 
em determinada área (ou disciplina) do conhecimento? 

 
4 

 
1 

13.A instituição auxilia e instrui os pais, no que se refere ao 
acompanhamento que estes devem ter para com os filhos, 
nas tarefas escolares enviadas para casa? 

 
0 

 
5 

14.Você Gestor aprovaria a experiência de ser acompanhado 
por um profissional mais experiente durante um 
determinado período e que isso iria contribuir em sua 
formação profissional? 

 
0 

 
5 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

A partir do Quadro 14, também se constata a existência de ações 

relacionadas à prática Coaching, uma vez que nenhuma das perguntas tiveram 

respostas negativas em todas as instituições pesquisadas.  

 Dentre as ações que se destacaram para essa prática está a questão 13 

(treze) que indaga a respeito do auxílio e instrução que a instituição presta aos 

pais, no que se refere ao acompanhamento que estes devem ter para com os 

filhos nas tarefas escolares enviadas para casa, como demonstra o Gráfico 2. 
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7%

22%

21%
7%

36%

7%

Questões

9 10

11 12

13 14

Gráfico 2 – Proporção de resposta positiva para as questões referentes à prática “Coaching”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

De acordo com Matta (2012), o Coaching se trata de um processo com 

começo, meio e fim, sempre focado no futuro, para isso, desenvolve as 

habilidades e percepções dos clientes, para que estes descubram uma saída para 

suas dificuldades. De maneira diferente da autoajuda, o Coaching estabelece a 

ação de um profissional com qualificação adequada para motivar e conduzir o seu 

cliente a atingir seus objetivos.  

Neste sentido, os resultados da pesquisa sugerem que, nas Instituições 

pesquisadas existem ações relacionadas à prática Coaching concretamente 

estabelecidas. 

 

 

5.3.3 Processo Organizacional: Banco de competências individuais/ banco 

de talentos/ páginas amarelas 

 

O Quadro 15 apresenta as perguntas respostas relativas à pratica de GC 

Banco de competências individuais/ banco de talentos/ páginas amarelas 

formalizadas nas Instituições indicadas pela pesquisa, tratadas aqui na categoria 

processo organizacional. 
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Quadro 15 – Perguntas e respostas referentes à pratica BANCO DE COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS/ BANCO DE TALENTOS/ PÁGINAS AMARELAS 

Perguntas do questionário NÃO SIM 

15.A instituição detém uma ficha cadastral de todos os 
colaboradores aonde consta a descrição de suas 
habilidades? 

3 2 

16.Existe um programa de treinamentos para os 
colaboradores que necessitam?  

4 1 
(Curso de capacitação) 

17.A instituição sabe se está investindo nas pessoas 
certas e utiliza de estratégias para aproveitar o 
potencial dos colaboradores? 

3 2 

18.Existem programas para descobrir e reter talentos, 
resultante da identificação do potencial e 
competência dos colaboradores da organização. 

5 0 

19.A instituição facilita o processo de feedback aos 
profissionais, baseando-se em informações 
concretas, auxiliando-as no caminho para o 
autodesenvolvimento? 

2 3 

20.A instituição estabelece um plano de 
desenvolvimento profissional, que promova o 
autoconhecimento, a motivação e a satisfação dos 
colaboradores? 

3 2 
(Reuniões pedagógicas, 
reuniões administrativas, 

conselho de classe, palestras) 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Nesta categoria, a partir do Quadro 15, também se constata a existência de 

ações relacionadas à prática Banco de competências individuais/ banco de 

talentos/ páginas amarelas, ainda que a maioria das instituições assinalaram 

negativamente as perguntas relativas a esta prática. Assim, algo a ser observado 

nesta prática, são as respostas para a pergunta 18 (dezoito), em que todas as 

instituições assinalaram negativamente no que se refere à existência de um 

programa para descobrir e reter talentos, resultante da identificação do potencial e 

competência dos colaboradores da organização.    

 Dentre as ações que se destacaram para essa prática está a questão 19 

(dezenove), que indaga se a instituição facilita o processo de feedback aos 

profissionais, baseando-se em informações concretas, auxiliando-as no caminho 

para o autodesenvolvimento, como pode ser verificado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Proporção de resposta positiva para as questões referentes à prática “Banco de 
competências individuais/banco de talentos/páginas amarelas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 

Elaboração Própria, 2017. 

 

Na ótica de Batista (2012), Banco de competências individuais, também 

conhecido como Banco de Talentos ou Páginas Amarelas, é muito disseminado 

em diferentes tipos de organizações. Refere-se a um repositório de informações a 

respeito da capacidade técnica, científica, artística e cultural dos indivíduos. “A 

maneira mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo perfil da 

experiência e áreas de especialidade de cada usuário” (ibidem, p. 76). 

A partir do exposto, conclui-se que tais resultados indicam que, nas 

Instituições pesquisadas existem ações relacionadas à prática Banco de 

competências individuais/banco de talentos/páginas amarelas.  

 

 

5.3.4 Processo Organizacional: Banco de Competências Organizacionais  

  

O Quadro 16 apresenta as perguntas e respostas relativas à pratica de GC 

Banco de competências formalizadas nas Instituições indicadas pela pesquisa, 

tratadas aqui na categoria processo organizacional. 

 

 

 

20%

10%

20%
0%

30%

20%
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Quadro 16 – Perguntas e respostas referentes à pratica BANCO DE COMPETÊNCIAS 
ORGANIZACIONAIS 

Perguntas do questionário NÃO SIM 

21.Existe na instituição um local onde são armazenadas 
informações relativas a conhecimento na organização? 

 
3 

 
2 

22.A instituição realiza a documentação formalizada de 
processos e manuais internos? 

 
1 

 
4 

23.Nas reuniões em geral são produzidas atas ou relatórios 
com base no que foi discutido ou decidido? 

 
0 

 
5 

24.Existe na instituição, fontes de consulta ou pessoas que 
detêm determinados conhecimentos que estejam à 
disposição dos colaboradores? 

 
2 

 
3 

(Direção, pedagogas, 
secretário, alguns 

professores 
colaboradores) 

25.A instituição conta com equipes detentoras de 
conhecimentos específicos que podem ser acionadas 
quando necessárias? 

 
2 

 
3 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

O Quadro 16 demonstra à existência de ações relacionadas à prática em 

questão, uma vez que praticamente todas as perguntas tiveram respostas 

afirmativas em pelo menos 2 (duas) das instituições pesquisadas. 

 Dentre as ações que se destacaram para essa prática, de acordo com o 

Gráfico 4, estão as respostas à questão 23 (vinte e três), que buscou saber se nas 

reuniões em geral são produzidas atas ou relatórios com base no que foi discutido 

ou decidido. 

 

Gráfico 4 – Proporção de resposta positiva para as questões referentes à prática “Banco de 
competências organizacionais” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 
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Para Batista (2012), Banco de competências organizacionais trata-se de um 

repositório, cuja função é a de guardar informações sobre a localização de 

conhecimentos relativos à organização, o que inclui fontes de consulta, assim 

como as pessoas ou as equipes que detém determinado conhecimento. 

Desta forma, tais resultados sugerem que nas Instituições indagadas 

existem ações relacionadas à prática Banco de competências, concretamente 

estabelecidas na percepção dos respondentes.  

 

 

5.3.5 Base Tecnológica: Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

 

O Quadro 17 apresenta as perguntas e respostas relativas à pratica de GC 

Gestão eletrônica de documentos formalizadas nas Instituições indicadas pela 

pesquisa, tratadas aqui na categoria base tecnológica. 

 

Quadro 17 – Perguntas e respostas referentes à pratica GESTÃO ELETRÔNICA DE 

DOCUMENTOS (GED) 

Perguntas do questionário NÃO SIM 

26.Existe na instituição um sistema de gestão 
eletrônica de documentos? 

 
1 

 
4 

27.É possível encontrar e acessar facilmente 
todos os tipos de documentos, seja de 
maneira remota e compartilhada?  

 
2 

3 
(Pastas de alunos, prestação de 

contas, materiais, SERE, 
secretaria escolar) 

28.Na instituição é possível o acesso a informação 
por múltiplos usuários simultaneamente? 

 
2 

 
3 

29.Existem na instituição sistemas para 
compartilhamento de informações em grupo? 

 
4 

1 
(Rede social) 

30.A todos os colaboradores, é possível encontrar 
documentos eletrônicos rapidamente sem ter 
que deixar a mesa de trabalho? 

 
5 

 
0 

31.Os gestores repassam aos demais 
colaboradores, suas tomadas de decisão, por 
meio de softwares que permitem o 
compartilhamento de informações em grupo? 

 
5 

 
0 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

A partir do Quadro 17, constata-se à existência de ações relacionadas à 

prática Gestão eletrônica de documentos de maneira parcial, já que algumas 
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perguntas não obtiveram nenhuma resposta afirmativa, a saber: as questões 30 

(trinta) e 31 (trinta e um).  

 Pode-se perceber, a partir do Gráfico 5, que dentre as ações que se 

destacaram para essa prática está a questão 26 (vinte e seis) que indaga sobre a 

existência, na instituição, de um sistema de gestão eletrônica de documentos. 

Neste sentido, 37% dos entrevistados responderam afirmativamente à questão 

apresentada. 

 

Gráfico 5 – Proporção de resposta positiva para as questões referentes à prática “Gestão 
Eletrônica de Documentos (GED)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

A Gestão eletrônica de documentos (GED), segundo Silva (2004), é um 

sistema que transforma informações em voz, texto ou imagem para o formato 

digital, sendo que o mesmo funciona a partir de softwares e hardwares específicos 

que possibilita a captação, o armazenamento, a localização e o gerenciamento 

dos arquivos digitalizados.  

Neste sentido, tais resultados sugerem que, nas Instituições pesquisadas 

existem ações relacionadas à prática Gestão eletrônica de documentos 

concretamente estabelecidas. 
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5.3.6 Base Tecnológica: Data Warehouse  

 

O Quadro 18 apresenta as perguntas e respostas relativas à pratica de GC 

Data warehouse formalizadas nas Instituições indicadas pela pesquisa, tratadas 

aqui na categoria base tecnológica. 

 

Quadro 18 – Perguntas e respostas referentes à pratica DATA WAREHOUSE (ferramenta de TI 

para apoio à GC) 

Perguntas do questionário NÃO SIM 

32.É utilizado sistemas de informação que 
contenham grande quantidade de informações e 
que são utilizados nas tomadas de decisões? 

2 3 
(Através do SERE, PPP, 

regimento interno, prestação de 
contas, Leis, Decretos, internet) 

33.É possível consultar grandes quantidades de 
documentos normativos e manuais internos, 
mesmo que, somente para leitura? 

1 4 
(PPP, plano de trabalho, 

regimento interno, nas pastas e 
não em softwares)  

34.A partir do acesso aos dados gerais da instituição, 
é possível realizar análises específicas?  

2 3 

35.Existe na instituição, uma forma de ensino 
eletrônico não presencial apoiado em tecnologia, 
que comunica e distribui conteúdos aproveitando 
as capacidades da Internet? 

3 2 
(E-mail) 

36.A instituição possibilita o acesso para os 
colaboradores, aos sites de buscas como o 
Google, Bing, Yahoo, dentre outros? 

0 5 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Pode ser observado no Quadro 18 a existência da prática em questão, uma 

vez que pelo menos duas perguntas tiveram respostas afirmativas nas instituições 

indagadas.  

 A partir do Gráfico 6, pode-se constatar que dentre as ações que se 

destacaram para essa prática está a resposta à questão 36 (trinta e seis) que 

buscou saber se a instituição possibilita o acesso para os colaboradores, aos sites 

de buscas como o Google, Bing, Yahoo, dentre outros. 
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Gráfico 6 – Proporção de resposta positiva para as questões referentes à prática “Data 
Warehouse” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

De acordo com Batista (2012), Data warehouse (ferramenta de TI para 

apoio à GC) consiste em uma tecnologia de rastreamento de dados com 

arquitetura hierarquizada disposta em bases relacionais, permitindo versatilidade 

na manipulação de grandes massas de dados.  

Desta forma, tais resultados sugerem que, de modo geral, nas Instituições 

pesquisadas existem ações relacionadas à prática Data warehouse, 

concretamente estabelecidas, na percepção dos respondentes. 

Portanto, relacionando esses resultados com a literatura pertinente a estas 

práticas, pode-se deduzir que os Gestores das Instituições pesquisadas percebem 

a importância que a prática em questão representa para a instituição.  

Esta segunda consulta, por meio de questionário mais apropriado, 

conseguiu descrever um cenário mais apurado, considerando as reais condições 

em que se encontra a GC nessas instituições, avaliando os pontos mais críticos de 

seus processos de gestão.  

No entanto, para se ter uma noção global, considerando somente as áreas 

de processo, foi realizada uma exposição geral dos resultados.  
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5.7 DESCRIÇÃO GERAL DOS DADOS E ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS 

PARA OS PROCESSOS: RECURSOS HUMANOS, PROCESSO 

ORGANIZACIONAL E BASE TECNOLÓGICA 

 

Nesta seção serão apresentados e analisados os resultados, de um modo 

geral, as três áreas de processo que deram base para a estruturação do 

questionário aplicado por esse estudo. Assim, foram utilizadas, neste estudo, as 

categorias de processos: recursos humanos, processo organizacional e base 

tecnológica. 

O objetivo de cada pergunta consistiu em saber se existia ou não, na 

instituição, a atividade indagada. Para esta análise não foram consideradas as 

escalas utilizadas em outras seções desta pesquisa, assim, foi atribuído 1 (um) 

ponto para cada resposta positiva e 1 (um) ponto para cada resposta negativa, 

que serão transformados em porcentagem, ou seja, frequência relativa, para uma 

melhor visualização e entendimento dos resultados.   

 

 

5.7.1 Recursos Humanos 

 

Á área de Recursos Humanos avançou consideravelmente ao longo dos 

anos, de um modelo de gestão de departamento de pessoal, essencialmente 

burocrático, restrito a gerir a folha de pagamento e realizar contratações, para um 

modelo voltado à gestão estratégica de pessoal.  

Nesta nova configuração, os indivíduos são tidos como ativos pertencentes 

a instituição, seja ela qual for, e que constitui em um departamento fundamental 

para o sucesso da organização como um todo. Sobre isso Pereira (2008, p. 48) 

afirma que, “a área de recursos humanos passou a ter a função estratégica de 

atrair, reter e motivar as pessoas necessárias à realização dos negócios da 

empresa”. 

Neste estudo realizado em instituições de educação, pode-se perceber, a 

partir do Gráfico 7, que há maior predominância de respostas afirmativas, com 
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79%. Isso indica que, além de existirem práticas de GC em recursos humanos, 

verifica-se que é a área em que mais são desenvolvidas ações neste sentido.   

 

Gráfico 7 – Resultados relativos a área de recursos humanos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

No Gráfico 7, é demonstrado que 21% das respostas foram negativas. O 

que contribuiu para esse número foram as respostas às questões relativas à 

pratica de Coaching.  

As organizações, conforme Chiavenato (1999), são compostas de pessoas 

e que existe uma dependência das mesmas para conseguir alcançar seus 

propósitos, assim como executar suas missões. Da mesma forma, para os 

colaboradores, as organizações representam o meio pelo qual podem atingir 

diversos objetivos pessoais. Assim, é importante que as estratégias 

organizacionais sejam simples de se compreender e para que, também, façam 

sentido para os colaboradores. 

 

 

5.7.2 Processo Organizacional  

 

Com o advento da globalização com seus atuais cenários dinâmicos, que 

demandam agilidade por parte das instituições públicas, assim como as privadas, 

sucederam intensas alterações no campo administrativo e de gestão. Pode-se 

79%

21%
0%0%
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aferir que isso afetou também o campo institucional educacional, uma vez que, 

ambos detêm características muito correlatas.  

Neste sentido, um dos aspectos que se equivalem é o do processo 

organizacional. Assim, um dos resultados relevantes deste estudo é o que pode 

ser observado a partir do Gráfico 8, que apresenta o menor desenvolvimento, 

considerando as três áreas de processos escolhidas para essa pesquisa. Isso é 

evidenciado pelas respostas negativas a esse aspecto, que resultaram em 51% 

das questões, relacionadas à processo organizacional.  

No entanto, pode-se afirmar, ao mesmo tempo, que existe na área de 

processo organizacional um bom desenvolvimento, uma vez que, foram 

diagnosticadas ações relacionadas as práticas de GC, atendendo assim, as 

expectativas desta pesquisa.   

 

Gráfico 8 – Resultados relativos a área de processo organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Processo organizacional consiste em “um conjunto de atividades 

logicamente interligadas, maneiras pelas quais se realiza uma operação, 

envolvendo pessoas, equipamentos, procedimentos e informações e, quando 

executadas, transformam entradas em saídas, agregam valor e produzem 

resultados (BRASIL, 2013, p. 21).” 

Um bom desenvolvimento nessa área de processo pode gerar resultados 

mais duradouros, diminuindo erros e gargalos e, ao mesmo tempo, aumentar a 

49%51%
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produtividade, o que na área de educação pode ser traduzido como uma melhora 

na qualidade de ensino.  

 Dentre as duas práticas selecionadas, para fins de investigação, nesta área 

de processo, a que mais contribuiu para justificar o número de respostas negativas 

(51%) foi a prática Banco de competências individuais/ banco de talentos/ páginas 

amarelas. Assim, pode-se asseverar que a maioria das instituições pesquisadas 

pouco detém informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e 

cultural de seus colaboradores.  

 

 

5.7.3 Base Tecnológica  

 

A tecnologia possibilita e estimula os processos de GC a partir de práticas 

efetivas, cuja essência é a base tecnológica. Neste sentido, estas práticas, aqui 

entendidas como ferramentas e técnicas, favorecem a criação, o 

compartilhamento, o armazenamento, assim como a aplicação do conhecimento. 

Conforme Batista (2012, p. 57), “a tecnologia viabiliza e acelera os 

processos de GC por meio de práticas efetivas cujo foco central é a base 

tecnológica. Essas práticas (ferramentas e técnicas) contribuem para a criação, o 

armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do conhecimento”. 

Assim sendo, neste estudo, no que se refere à área de processo de Base 

tecnológica, pode-se verificar, no Gráfico 9, que é uma área com desenvolvimento 

mediano, dado que 51% das respostas foram positivas e 49% negativas, e que 

possui um amplo espaço para ser mais explorado. Outrossim, pode-se afirmar, ao 

mesmo tempo, que existe na área de base tecnológica um desenvolvimento 

satisfatório de ações relacionadas a práticas de GC e que pode ser ampliada. 
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Gráfico 9 – Resultados relativos a área de base tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir da aplicação do questionário 
Elaboração Própria, 2017. 

 

Dentre as duas práticas selecionadas, para fins de investigação, nesta área 

de processo, a que mais contribuiu para justificar o número de respostas positivas 

(51%) foi a prática Data warehouse. 

Assim, pode-se asseverar que a maioria das instituições pesquisadas 

utilizam tecnologias de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada 

disposta em bases relacionais, permitindo versatilidade na manipulação de 

grandes massas de dados, mesmo que seja de maneira simples, como a 

utilização de sites de buscas como o Google.  

Por fim, constata-se que o diagnóstico realizado fez com que este estudo 

se tornasse eficiente, útil e pontual, uma vez que abordou as questões em que as 

escolas mais encontram dificuldades, em se tratando de GC, possibilitando uma 

visão mais clara da realidade institucional e, desta maneira, favorável a sugestões 

de alternativas para melhoria dos processos considerados críticos.  
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6 RECOMENDAÇÕES DE ALTERNATIVAS PARA SOLIDIFICAÇÃO DE 

PROCESSOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ESCOLAS 

INVESTIGADAS 

 

A partir dos resultados encontrados e analisados, daquelas que foram 

diagnosticadas como sendo “práticas pouco utilizadas”, as seguintes alternativas 

poderão ser recomendadas aos gestores consultados, a fim de que os mesmos 

solidifiquem, ainda mais, esses processos de GC em suas instituições (Quadro 

19). 

 

Quadro 19 - Alternativas recomendadas por esse estudo para a solidificação de processos 
de GC nas escolas investigadas 

RECOMENDAÇÕES DE ALTERNATIVAS 

PRÁTICA E/OU 
FERRAMENTA 

INVESTIGADA PELA 
PESQUISA 

AÇÃO 
ALTERNATIVA 

DESCRIÇÃO DA 
UTILIZAÇÃO 

FERRAMENTAS DE 
SUPORTE 

 
 
 
 

1. COMUNIDADES DE 
PRÁTICA 

 
 
 
 
 

 Comunidades 
de 
professores 
da mesma 
área de 
atuação de 
diferentes 
escolas 

Constituição de 
comunidades de 
professores que atuem 
na mesma disciplina, 
onde várias atividades 
poderão ser realizadas 
conjuntamente, como: 
sugestões de 
dinâmicas em sala, 
materiais de apoio, 
elaboração de planos 
de aula, atividades de 
datas comemorativas 
e etc....;  

 Hangouts  
(Aplicativo de vídeo 
conferência); 

 

 Google Docs 
(Serviço para Web, 
Android e iOS que 
permite criar, editar e 
visualizar documentos 
de texto e 
compartilhá-los com 
amigos e contatos 
profissionais); 

 

2. COACHING 

 
 

 Comunidade 
de diretores 

Formação de um 
grupo de diretores 
para que exerçam a 
função de coach 
escolar uns dos 
outros, por meio de 
vídeo conferência; 

 

 Hangouts  
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3. BANCO DE 
COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS/ 
BANCO DE 
TALENTOS/ 
PÁGINAS 
AMARELAS 

 

 

 
 
 
 
 

 Registro de 
especialistas 
 

 

 

 

Criação de um 
portfólio digital em que 
conste toda e qualquer 
habilidades que seja 
útil no cotidiano do 
escolar, agrupadas por 
habilidades próximas. 

Define quais são as 
atitudes, as 
habilidades e os 
conhecimentos 
necessários para 
alcançar resultados 
diferenciados, em 
contextos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Office do Windows 
- Planilhas 
dinâmicas do Excel 
ou Arquivo do World 
(versão atual) 

4. BANCO DE 
COMPETÊNCIAS 
ORGANIZACIONAIS 

 

 Registro de 
competências 
organizaciona
is 

 

Ferramenta gerencial 
que possibilita o 
mapeamento e a 
gestão do 
conhecimento 
institucional; 

 Office do Windows 
- Planilhas 
dinâmicas do Excel 
ou Arquivo do World 
(versão atual) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. GESTÃO 
ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS 
(GED) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criação de 
um banco de 
documentos 
digitalizados 

 
 
 
 
 
Agrupamento de 
tecnologias que 
suportam e facilitam o 
controle, o 
armazenamento, o 
compartilhamento, a 
busca e a recuperação 
de documentos e 
informações a eles 
agregadas em formato 
digital.  
 
Esses arquivos podem 
ser documentos 
provenientes das mais 
diferentes origens, 
como papel, 
microfilme, imagem, 
som, planilhas 
eletrônicas, arquivos 

 Aparelho 
digitalizador 
(Scanner, 
impressora com 
scanner, Aparelho 
telefônico com 
câmera, tablet, 
nootbook, 
Computador 
pessoal, máquina 
fotográfica digital ou 
outro aparelho que 
tenha a capacidade 
de registrar uma 
imagem 
digitalmente e 
compartilhar); 
 

 Google Drive  
(Serviço online que 
permite o 
armazenamento e 
compartilhamento de 
arquivos na nuvem); 
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de texto etc.  

 One Drive   
(Serviço online que 
permite o 
armazenamento e 
compartilhamento de 
arquivos na nuvem); 

 

 Dropbox 
(Serviço online que 
permite o 
armazenamento e 
compartilhamento de 
arquivos na nuvem); 

 

 

 

6. DATA WAREHOUSE  

 
 
 
 
 
 
 

 Depósito de 
dados 
digitais  

Um sistema de 
computação que serve 
para armazenar 
informações relativas 
às atividades de uma 
organização em 
bancos de dados, de 
forma consolidada. 

Compilação de dados 
orientados por 
assuntos, integrados, 
variáveis com o tempo 
e não voláteis, cuja 
utilidade consiste em 
dar suporte nas 
tomadas de decisões. 

 SQL Server  
(Sistema gerenciador 
de Banco de dados 
relacional); 
 

 Microsoft Analysis 
Services 

 
(Conjunto de serviços 
desenvolvido para 
gerenciar dados em 
um data warehouse); 
 

 Office do Windows 
- Planilhas dinâmicas 
do Excel. 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Considerando as alternativas propostas por este estudo, deve ser 

ressaltado que, muitas são as opções existentes para melhorias nos processos de 

GC nas instituições escolares, no entanto, priorizou-se a sugestão de tais 

recursos, por se tratarem de soluções a curto prazo e que são disponibilizados de 

modo gratuito. 

 

 

 

 

 

 



112 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de recomendar práticas de GC a 

escolas públicas participantes do PEEB – Programa de Excelência na Educação 

Básica, com a finalidade de solidificar processos de gestão nestas instituições. 

Para isso, foi efetivado um diagnóstico em três fases, com a realização de 2 

(duas) consultas aos gestores escolares, sendo uma de um modo geral, e outra de 

um modo mais específico, levando-se em conta a realidade local das instituições 

escolhidas. 

A primeira fase compreendeu a aplicação de um questionário elaborado 

pelo IPEA, em um Seminário promovido pela parceria entre a UniCesumar 

Empresarial, que coordena o PEEB, e o Programa de Pós-Graduação em Gestão 

do Conhecimento nas Organizações da UniCesumar (PPGGCO) aos gestores 

escolares participantes do evento. As informações obtidas a partir desta consulta, 

proporcionou um diagnóstico mais amplo e geral, a respeito da realidade em que 

se encontra a GC nas instituições representadas pelos seus respectivos gestores. 

O objetivo desta primeira fase do estudo consistiu em avaliar o estágio de 

implantação e o alcance pretendido, dentro das categorias recursos humanos, 

procedimento operacional e base tecnológica. 

A segunda fase se deu a partir da delimitação da amostra de pesquisa para 

somente a cidade de Sarandi, ou seja, foram considerados dados obtidos dos 

diretores e coordenadores escolares das escolas deste município. 

A terceira fase compreendeu a delimitação de amostra compreendendo 

somente cinco escolas públicas de ensino básico do município de Sarandi, cujos 

gestores responderam a um questionário elaborado pelo autor, tendo como base 

as seis práticas diagnosticadas como menos aplicadas na realidade das escolas, 

nas categorias recursos humanos, procedimento operacional e base tecnológica. 

A importância da aplicação deste segundo questionário está na contribuição 

do mesmo para a validação e aprofundamento dos resultados obtidos pela 

primeira consulta, que foi realizada através do instrumento do IPEA. 
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Assim, a partir dos resultados encontrados e analisados, foram elaboradas 

recomendações direcionadas aos gestores consultados, a fim de que os mesmos 

consolidem processos de GC em suas instituições. 

Observou-se que a temática “Gestão do Conhecimento”, da maneira como 

foi apresentada na revisão da literatura, encontra-se em nível “Baixo” no contexto 

escolar, neste caso, no ensino básico. No entanto, por mais que haja um 

desconhecimento das nomenclaturas relacionadas à GC pelos gestores, existem, 

nesses ambientes, práticas de GC, assim como são utilizadas também algumas 

ferramentas em seu cotidiano escolar. Isso ocorre isoladamente, mas isso já é o 

bastante para se acreditar na existência de um terreno propício a implantação de 

um projeto mais abrangente de GC.   

As alternativas sugeridas por este estudo priorizaram, além de contribuir 

com as práticas de GC menos empregadas nas escolas, indicar opções que são 

oferecidas gratuitamente pelas organizações detentoras de suas licenças, assim, 

por esse mesmo viés, é possível imaginar que outras soluções possam ser 

concebidas utilizando-se para isso dessa mesma solução, qual seja, recursos sem 

ônus algum, mas que dessa maneira possa solidificar processos de GC que irão 

refletir no aumento da qualidade do ensino dessas instituições.   

Para a prática Comunidade de práticas, foi sugerido a formação de 

comunidades de professores da mesma área de atuação de diferentes escolas 

que atuem na mesma disciplina, onde várias atividades poderão ser realizadas 

conjuntamente, como: sugestões de dinâmicas em sala, materiais de apoio, 

elaboração de planos de aula, atividades de datas comemorativas e etc. Como 

ferramenta de apoio, foram sugeridas a utilização das ferramentas Hangouts e 

Google Docs.  

Considerando a prática Coaching sugeriu-se a formação de uma 

Comunidade de diretores onde será constituído um grupo de diretores para que 

exerçam a função de coach escolar uns dos outros, utilizando-se para isso, do 

aplicativo de vídeo conferência Hangouts.  

Para a prática Banco de competências individuais/ banco de talentos/ 

páginas amarelas foi sugerido o Registro de especialista, ou seja, a criação de um 

portfólio digital em que conste toda e qualquer habilidades que seja útil no 
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cotidiano do escolar, agrupadas por habilidades próximas. Define quais são as 

atitudes, as habilidades e os conhecimentos necessários para alcançar resultados 

diferenciados, em contextos específicos. Como ferramenta de apoio pode-se 

utilizar as Planilhas dinâmicas do Excel ou Arquivo do World. 

O Banco de competências organizacionais também foi considerado uma 

prática pouco utilizada nas escolas, neste sentido foi sugerido o Registro de 

competências organizacionais que, na prática, constitui-se de uma ferramenta 

gerencial que possibilita o mapeamento e a GC institucional e como auxílio pode-

se vale das Planilhas dinâmicas do Excel ou Arquivo do World 

À prática Gestão eletrônica de documentos foi sugerida criação de um 

banco de documentos digitalizados.  A aplicabilidade desta prática consiste em um 

agrupamento de tecnologias que suportam e facilitam o controle, o 

armazenamento, o compartilhamento, a busca e a recuperação de documentos e 

informações a eles agregadas em formato digital. Como suporte poderá ser 

utilizado um aparelho digitalizador (Scanner, impressora com scanner, aparelho 

telefônico com câmera, tablet, nootbook, Computador pessoal, máquina 

fotográfica digital ou outro aparelho que tenha a capacidade de registrar uma 

imagem digitalmente e compartilhar) e serviços de armazenamento em nuvem 

para os arquivos digitalizados como o Google Drive, One Drive e o Dropbox.  

Por fim, para a ferramenta Data Warehouse foi sugerida a criação de um 

depósito de dados digitais que consta de um sistema de computação que serve 

para armazenar informações relativas às atividades de uma organização em 

bancos de dados, de forma consolidada. Esta alternativa possibilitará a 

compilação de dados orientados por assuntos, integrados, variáveis com o tempo 

e não voláteis, cuja utilidade consiste em dar suporte nas tomadas de decisões. 

Como ferramenta de suporte foi sugerida a utilização do SQL Server, Microsoft 

Analysis Services e as Planilhas dinâmicas do Excel. 

A adoção das alternativas sugeridas será possível que a GC contribua, para 

a melhoria dos processos de gestão nas instituições escolares e que futuramente 

possa ser estabelecido um modelo de GC, mais completo, voltado exclusivamente 

ao contexto escolar, sobretudo, o ensino básico.  
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Como sugestão de estudos futuros, utilizando-se da mesma metodologia 

deste estudo, poderão ser diagnosticadas as 21 (vinte uma) práticas que não 

foram consideradas por este estudo, no segundo questionário aplicado da 

segunda fase.  

Assim, também poderá ser realizada, uma análise acerca da eficiência da 

adoção das alternativas sugeridas por este estudo. Assim sendo, descobrir quais 

características distintas dos grupos com mais ou menos implantação ou alcance 

de práticas e ações de GC tem relação com a assertividade das recomendações.  
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APÊNDICE 1 
 
 
NOME DA INSTITUIÇÃO__________________________________________ 
CARGO/FUNÇÃO_______________________________________________ 
 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO - PRÁTICAS DA GC 

DAS SEGUINTES PRÁTICAS RELACIONADAS À GESTÃO DO 
CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO, INDIQUE ATRAVÉS DA ESCALA DE 0 À 
4, O ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO E DE 1 À 4 PARA O ALCANCE DENTRO 
DA ORGANIZAÇÃO: 
 
 

a) O seu estágio de implantação: 
0 Não existem planos para implementação da prática 
1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro 
2 A prática está em processo de implementação 
3 A prática já está implantada 
4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e 

relevantes para a organização 
 

b) O alcance dentro da organização: 
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização 
2 Alguns departamentos usam a prática 
3 Muitos departamentos usam a prática 
4 Amplamente disseminada na organização 
 
 

Ação ou Prática Definição a) 
Está
gio 

b) 
Alca
nce 

Comunidades 
de 
prática/comuni
dades de 
conhecimento 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas 
em torno de um interesse comum. Comunidades são 
auto-organizadas de modo a permitir a colaboração de 
pessoas internas ou externas à organização; propiciam 
o veículo e o contexto para facilitar a transferência de 
melhores práticas e o acesso a especialistas, bem como 
a reutilização de modelos, do conhecimento e das lições 
aprendidas. 

[  ] [  ] 

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

[  ] [  ] 
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um indivíduo ou grupo, observa e analisa o desempenho 
e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo 
ou grupo. 

Coaching Similar ao mentoring, mas o coach não participa da 
execução das atividades. Faz parte do processo de 
planejamento de orientação, apoio, diálogo e 
acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas. 

[  ] [  ] 

Benchmarking 
interno e 
externo 

Busca sistemática das melhores referências para 
comparação aos processos, produtos e serviços da 
organização. 

[  ] [  ] 

Melhores 
práticas  

Identificação e difusão das melhores práticas, que 
podem ser definidas como um procedimento validado 
para a realização de uma tarefa ou solução de um 
problema. Inclui o contexto em que pode ser aplicado. 
São documentadas por meio de banco de dados, 
manuais ou diretrizes. 

[  ] [  ] 

Fóruns 
(presenciais e 
virtuais)/listas 
de discussão 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar 
informações, ideias e experiências que contribuirão para 
o desenvolvimento de competências e para o 
aperfeiçoamento de processos e atividades da 
organização. 

[  ] [  ] 

Mapeamento 
ou auditoria do 
conhecimento 

Registro do conhecimento organizacional sobre 
processos, produtos, serviços e relacionamento com os 
clientes. Inclui a elaboração de mapas ou árvores de 
conhecimento, descrevendo fluxos e relacionamentos de 
indivíduos, grupos ou a organização como um todo. 

[  ] [  ] 

Ferramentas de 
colaboração 
como portais, 
intranets e 
extranets 

Portal ou outros sistemas informatizados que capturam e 
difundem conhecimento e experiência entre 
trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço 
web de integração dos sistemas corporativos, com 
segurança e privacidade dos dados. O portal pode 
constituir-se em um verdadeiro ambiente de trabalho e 
repositório de conhecimento para a organização e seus 
colaboradores, propiciando acesso a todas as 
informações e aplicações relevantes, e também como 
plataforma para comunidades de prática, redes de 

[  ] [  ] 
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conhecimento e melhores práticas. Nos estágios mais 
avançados permite customização e personalização da 
interface para cada um dos funcionários. 

Sistema de 
gestão por 
competência 

Estratégia de gestão baseada nas competências 
requeridas para o exercício das atividades de 
determinado posto de trabalho e remuneração pelo 
conjunto de competências efetivamente exercidas. As 
práticas nesta área visam a determinar as competências 
essenciais à organização, avaliar a capacitação interna 
com relação aos domínios correspondentes a essas 
competências e definir os conhecimentos e habilidades 
que são necessários para superar as deficiências 
existentes com relação ao nível desejado para a 
organização. Podem incluir o mapeamento dos 
processos-chave, das competências essenciais 
associadas a eles, das atribuições, atividades e 
habilidades existentes e necessárias, e das medidas 
para superar as deficiências. 

[  ] [  ] 

Banco de 
competências 
individuais/ 
banco de 
talentos/ 
páginas 
amarelas 

Repositório de informações sobre a capacidade técnica, 
científica, artística e cultural das pessoas. A forma mais 
simples é uma lista on-line do pessoal, contendo um 
perfil da experiência e áreas de especialidade de cada 
usuário. O perfil pode ser limitado ao conhecimento 
obtido por meio do ensino formal e eventos de 
treinamento e aperfeiçoamento reconhecidos pela 
Instituição, ou pode mapear de forma mais ampla a 
competência dos funcionários, incluindo informações 
sobre conhecimento tácito, experiências e habilidades 
negociais e processuais. 

[  ] [  ] 

Banco de 
competências 
organizacionais 

Repositório de informações sobre a localização de 
conhecimentos na organização, incluindo fontes de 
consulta e também as pessoas ou equipes detentoras 
de determinado conhecimento. 

[  ] [  ] 

Memória 
organizacional/ 
lições 
aprendidas/ 
banco de 
conhecimentos 

Registro do conhecimento organizacional sobre 
processos, produtos, serviços e relacionamento com os 
clientes. As lições aprendidas são relatos de 
experiências em que se registra o que aconteceu, o que 
se esperava que acontecesse, a análise das causas das 
diferenças e o que foi aprendido durante o processo. A 
gestão de conteúdo mantém atualizadas as 

[  ] [  ] 
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informações, ideias, experiências, lições aprendidas e 
melhores práticas documentadas na Base de 
Conhecimentos. 

Sistemas de 
inteligência 
organizacional/
empresarial/ 
inteligência 
competitiva 

Transformação de dados em inteligência, com o objetivo 
de apoiar a tomada de decisão. Visam a extrair 
inteligência de informações, por meio de captura e 
conversão das informações em diversos formatos, e a 
extração do conhecimento a partir da informação. O 
conhecimento obtido de fontes internas ou externas, 
formais ou informais, é formalizado, documentado e 
armazenado para facilitar o seu acesso. 

[  ] [  ] 

Educação 
corporativa 

Processos de educação continuada estabelecidos com 
vistas à atualização do pessoal de maneira uniforme em 
todas as áreas da organização. Pode ser implementada 
sob a forma de universidade corporativa, sistemas de 
ensino a distância, etc. 

[  ] [  ] 

Universidade 
corporativa 

Constituição formal de unidade operacional dedicada a 
promover a aprendizagem ativa e continua dos 
colaboradores da organização. Programas de educação 
continuada, palestras e cursos técnicos visam a 
desenvolver tanto os comportamentos, atitudes e 
conhecimentos mais amplos, como as habilidades 
técnicas mais específicas. 

[  ] [  ] 

Gestão do 
capital 
intelectual/gest
ão dos ativos 
intangíveis 

Os ativos intangíveis são recursos disponíveis no 
ambiente institucional, de difícil qualificação e 
mensuração, mas que contribuem para os seus 
processos produtivos e sociais. A prática pode incluir 
mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis; 
gestão do capital humano; gestão do capital do cliente; 
política de propriedade intelectual. 

[  ] [  ] 

Narrativas Técnicas utilizadas em ambientes de gestão do 
conhecimento para descrever assuntos complicados, 
expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou 
ainda interpretar mudanças culturais. São relatos 
retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos 
ocorridos. 

[  ] [  ] 
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Sistemas de 
workflow 

Controle da qualidade da informação apoiado pela 
automação do fluxo ou trâmite de documentos. Workflow 
é o termo utilizado para descrever a automação de 
sistemas e processos de controle interno, implantada 
para simplificar e agilizar os negócios. É utilizado para 
controle de documentos e revisões, requisições de 
pagamentos, estatísticas de desempenho de 
funcionários etc. 

[  ] [  ] 

Gestão de 
conteúdo 

Representação de processos de seleção, captura, 
classificação, indexação, registro e depuração de 
informações. Tipicamente envolve pesquisa contínua 
dos conteúdos dispostos em instrumentos, como bases 
de dados, árvores de conhecimento, redes humanas etc. 

[  ] [  ] 

Gestão 
Eletrônica de 
Documentos 
(GED) 

Prática de gestão que implica adoção de aplicativos 
informatizados de controle de emissão, edição e 
acompanhamento da tramitação, distribuição, 
arquivamento e descarte de documentos. 

[  ] [  ] 

Data 
Warehouse 
(ferramenta da 
TI para apoio à 
GC) 

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura 
hierarquizada disposta em bases relacionadas, 
permitindo versatilidade na manipulação de grandes 
massas de dados. 

[  ] [  ] 

Data Mining 
(ferramenta da 
TI para apoio à 
GC) 

Os mineradores de dados são instrumentos com alta 
capacidade de associação de termos, permitindo-lhes 
garimpar assuntos ou temas específicos. 

[  ] [  ] 

Costumer 
Relationship 
Management 
(CRM)  

Caracteriza-se pela gestão de relacionamento com o 
cliente, que coleta os dados detalhados oriundos da 
organização em transação com os clientes e os 
transforma em informações e conhecimento, para 
utilização no planejamento dos gestores. 

[  ] [  ] 

Balanced 
Scorecard 
(BSC)  

Original da área de contabilidade por utilizar indicadores 
financeiros em sua essência, na contemporaneidade 
pode ser entendida como um sistema que considera 
inclusive indicadores não financeiros oriundos do 
planejamento da organização. Essa comunicação 

[  ] [  ] 
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baseia-se no gerenciamento de metas estabelecidas, 
alcançadas ou não, dando ao gestor a possibilidade de 
realocar recursos para alcançar os objetivos 
estratégicos. 

Decision 
Suport System 
(DSS)  

Caracteriza-se como o sistema de suporte a tomada de 
decisão, baseados na tecnologia da informação, que 
apoia a construção, análise do modelo de raciocínio 
sobre a estrutura de um problema organizacional, ou 
simplesmente a escolha e otimização de variáveis para 
tomada de decisão. 

[  ] [  ] 

Enterprise 
Resource 
Planning (ERP)  

(ou sistemas 
integrados de 
gestão) 

Apresenta-se como solução capaz de integrar as 
informações da empresa por meio de uma única base 
de dados. Caracteriza-se pelo planejamento de recursos 
empresariais que integra as diferentes funções da 
organização com o objetivo de elaborar processos mais 
eficientes e melhorar processos de negociação usando 
a tecnologia da informação. 

[  ] [  ] 

Key 
Performance 
Indicator (KPI) 

(ou Indicador-
chave de 
performance) 

Trata-se de uma forma de medir se uma ação ou um 
conjunto de iniciativas estão atendendo os objetivos 
propostos efetivamente. 

[  ] [  ] 
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APÊNDICE 2 
 
 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM OS GESTORES  
 
ESCOLA: 
_____________________________________________________________________ 
DIREÇÃO: 
____________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: 
__________________________________________________________________ 
E-MAIL: 
______________________________________________________________________ 
TEL: ________________________        DATA: ____/____/_____         CIDADE: 
SARANDI – PR. 

 
 
 

PROCESSO: RECURSOS HUMANOS 
 

PRÁTICA DE GC: COMUNIDADES DE PRÁTICA 
Definição: designa um grupo de pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou 
interesse. 
 
1.A instituição realiza reuniões para tratar dos vários assuntos relativos ao dia a dia 

da escola?  
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO  
[   ] NÃO SEI 
 
2.Em sua opinião as discussões nas reuniões agregam valor para as tomadas de 
decisões? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO  
[   ] NÃO SEI 
 
3.As decisões tomadas nas reuniões mudam comportamentos laborais? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO  
[   ] NÃO SEI 
 
4.Em sua opinião nessas reuniões ocorre processo de aprendizagem? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO  
[   ] NÃO SEI 
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5.Ocorrem eventos internos de confraternização entre os colaboradores da 
instituição?  
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO  
[   ] NÃO SEI 
 
6.Ocorrem eventos internos de confraternização entre a comunidade interna e 
externa (colaboradores, pais, alunos e pessoas residentes próximos da instituição)? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
7.Durante estes eventos, ocorre troca de conhecimentos entre os gestores e o 

público em geral?  
[   ] SIM  
[   ] NÃO  
[   ] NÃO SEI 
 
8.Na Instituição são ofertados treinamentos, palestras ou cursos? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
PRÁTICA DE GC: COACHING  
Definição: é similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das atividades. 
Faz parte de processo planejado de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento, 
alinhado às diretrizes estratégicas. 
 
9.Existe na instituição um modelo de tutoria dos professores mais novos por 
profissionais da educação mais experientes? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
10.A instituição dispõe de um colaborador que atua como facilitador, ou seja, que 
analisa e ajuda a encontrar soluções ou estratégias para situações conflituosas no 
geral? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
11.Existe na instituição um colaborador que pesquise boas práticas e monta 
estratégia com a equipe pedagógica para que sejam adotadas em sala de aula? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
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12.Existe na instituição um programa de tutoria para alunos, onde alguns alunos que, 
tendo mais facilidade no aprendizado, ajudam os outros que tem alguma dificuldade 
em determinada área (ou disciplina) do conhecimento? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
13.A instituição auxilia e instrui os pais, no que se refere ao acompanhamento que 
estes devem ter para com os filhos, nas tarefas escolares enviadas para casa? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
14.Você Gestor aprovaria a experiência de ser acompanhado por um profissional 
mais experiente durante um determinado período e que isso iria contribuir em sua 
formação profissional? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 

 

 
PROCESSO ORGANIZACIONAL 

 
PRÁTICA DE GC: BANCO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS/ BANCO 
DE TALENTOS/ PÁGINAS AMARELAS 
Definição: é um repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, 
artística e cultural das pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do pessoal, 
contendo um perfil da experiência e áreas de especialidade de cada usuário. O perfil 
pode ser limitado ao conhecimento obtido por meio do ensino formal e eventos de 
treinamento e aperfeiçoamento reconhecidos pela Instituição, ou pode mapear de forma 
mais ampla a competência dos funcionários, incluindo informações sobre conhecimento 
tácito, experiências e habilidades negociais e processuais. 
 
15.A instituição detém uma ficha cadastral de todos os colaboradores aonde consta a 
descrição de suas habilidades? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
16.Existe um programa de treinamentos para os colaboradores que necessitam?  
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
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17.A instituição sabe se está investindo nas pessoas certas e utiliza de estratégias 
para aproveitar o potencial dos colaboradores? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
18.Existem programas para descobrir e reter talentos, resultante da identificação do 
potencial e competência dos colaboradores da organização. 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
19.A instituição facilita o processo de feedback aos profissionais, baseando-se em 
informações concretas, auxiliando-as no caminho para o autodesenvolvimento? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
20.A instituição estabelece um plano de desenvolvimento profissional, que promova 
o autoconhecimento, a motivação e a satisfação dos colaboradores? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
PRÁTICA DE GC: BANCO DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 
Definição: é um repositório de informações sobre a localização de conhecimento na 
organização, incluindo fontes de consulta e também as pessoas ou equipes detentoras de 
determinado conhecimento. 
 
21.Existe na instituição um local onde são armazenadas informações relativas a 
conhecimento na organização? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
22.A instituição realiza a documentação formalizada de processos e manuais 
internos? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
23.Nas reuniões em geral são produzidas atas ou relatórios com base no que foi 
discutido ou decidido? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
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24.Existe na instituição, fontes de consulta ou pessoas que detêm determinados 
conhecimentos que estejam à disposição dos colaboradores? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
25.A instituição conta com equipes detentoras de conhecimentos específicos que 
podem ser acionadas quando necessárias? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 

BASE TECNOLÓGICA 
PRÁTICA DE GC: GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) 
Definição: é uma prática de gestão que implica adoção de aplicativos de controle e 
emissão, edição e acompanhamento, distribuição, arquivamento e descarte de 
documentos. 
 
26.Existe na instituição um sistema de gestão eletrônica de documentos? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
27.É possível encontrar e acessar facilmente todos os tipos de documentos, seja de 
maneira remota e compartilhada?  
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
28.Na instituição é possível o acesso a informação por múltiplos usuários 
simultaneamente? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
29.Existem na instituição sistemas para compartilhamento de informações em 
grupo? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
30. A todos os colaboradores, é possível encontrar documentos eletrônicos 
rapidamente sem ter que deixar a mesa de trabalho? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________ 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
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31.Os gestores repassam aos demais colaboradores, suas tomadas de decisão, por 
meio de softwares que permitem o compartilhamento de informações em grupo? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________  
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
PRÁTICA DE GC: DATA WAREHOUSE (FERRAMENTA DA TI PARA APOIO À GC) 
Definição: é uma tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada 
disposta em bases relacionais, permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas 
de dados. 
 
32.É utilizado sistemas de informação que contenham grande quantidade de 
informações e que são utilizados nas tomadas de decisões? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________  
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
33.É possível consultar grandes quantidades de documentos normativos e manuais 
internos, mesmo que, somente para leitura? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________  
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
34.A partir do acesso aos dados gerais da instituição, é possível realizar análises 
específicas?  
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 
 
35.Existe na instituição, uma forma de ensino eletrônico não presencial apoiado em 
tecnologia, que comunica e distribui conteúdos aproveitando as capacidades da 
Internet? 
[   ] SIM, QUAIS? ________________________________________________________  
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI  
 
36.A instituição possibilita o acesso para os colaboradores, aos sites de buscas 
como o Google, Bing, Yahoo, dentre outros? 
[   ] SIM 
[   ] NÃO 
[   ] NÃO SEI 

 
 


