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RESUMO 

 

No século XXI, o conhecimento ainda é tido como fonte de competitividade para as 
organizações. Assim sendo, não só o gerenciamento do conhecimento organizacional 
torna-se fundamental, como também a detenção de ferramentas que possam 
diagnosticar à Gestão do Conhecimento em seu contexto organizacional. Assim, o 
objetivo geral desta pesquisa consiste em propor requisitos de software funcionais 
para desenvolvimento de plataformas digitais, que sejam capazes de diagnosticar os 
processos de GC nas organizações. No entanto, não há de se falar em plataformas 
digitais para diagnóstico sem antes estabelecer quais são as necessidades dos 
stakeholders, bem como as características para a validação destas e a elaboração de 
uma documentação de requisitos de software que auxiliará os desenvolvedores na 
programação do sistema. Para tanto, metodologicamente, realizou-se uma pesquisa 
descritiva e exploratória, tomando forma de uma revisão bibliográfica. Como 
resultados mais significantes deste estudo está, num primeiro momento, a 
identificação das características em cada abordagem presentes nos modelos mais 
utilizados para diagnóstico de GC no contexto nacional. Num segundo momento, 
identificou-se as necessidades cernes entre os modelos considerados nessa 
pesquisa. A partir disso, foram elaborados os requisitos funcionais de software que 
poderão contribuir no desenvolvimento de plataformas digitais.   
 

Palavras-chaves: Gestão do Conhecimento; Mensuração de Intangíveis; Diagnóstico 

da Gestão do Conhecimento; Requisitos Funcionais de Software. 
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ABSTRACT 

 

In the 21st century, knowledge is still considered a source of competitiveness for 
organizations. Thus, not only the management of organizational knowledge is 
fundamental, but also the holding of tools that can diagnose Knowledge Management 
in its organizational context. Therefore, the general objective of this research is to 
propose functional software requirements for the development of digital platforms that 
can diagnose the processes of KM in organizations. However, one cannot talk about 
diagnostic tools without first establishing what the stakeholders' needs are, as well the 
characteristics for its validation, and the development of a software requirements 
documentation that will assist developers to program systems. For that, 
methodologically, a descriptive and exploratory research was carried out, taking the 
form of a bibliographical review. The most significant results of this study are, at first, 
the identification of the characteristics in each approach present in the most used 
models for diagnosis of KM in the national context. In a second moment, the needs 
were identified between the models considered in this research. From this, the 
functional requirements of software that could contribute to the development of digital 
platforms were elaborated. 
 

Key-words: Knowledge Management; Intangibles Measurement; Knowledge 

Management Diagnosis; Functional Software Requirements. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

“Afirmo muitas vezes que, se você medir aquilo de 
 que está falando e expressar em números, você 

 conhece alguma coisa sobre o assunto; mas, 
 quando você não o pode exprimir em números, 

 seu conhecimento é pobre e insatisfatório”. 
 

     Thomson (1889, p. 73, grifo nosso)1  

 

Apesar de descomedida asserção, é entendível o entusiasmo de Sir William 

Thomson Kelvin (1824 – 1904), ou Lord Kelvin, pelo papel das ciências exatas e dos 

números na busca por um conhecimento superno. Mensurar e quantificar são 

inerentes ao ser humano, e prática estabelecida na construção do conhecimento, da 

ciência e do saber. Em um contexto organizacional, as métricas são usadas para os 

mais diversos propósitos e os resultados obtidos por meio delas trazem consigo 

informações importantes, quando não imprescindíveis, e por vezes latentes, 

possibilitando assim que seus gestores adotem ações que irão nortear os esforços 

gerenciais e perseguir os objetivos coletivos.  

Hauser e Katz (1998) defendem que, quando as métricas são usadas, quer-se 

usadas explicitamente para influenciar comportamento, ou para avaliar estratégias 

futuras, ou se somente para obter um balanço, elas sempre afetarão as ações e 

decisões dos que as usam. Para os autores, se uma organização mensura “a”, “b”, e 

“c”, mas não o faz com “x”, “y”, e “z”, gestores tenderão a dirigir seus esforços para 

“a”, “b” e “c”. Por isso, antes de executar qualquer tentativa de mensuração, deve-se 

primeiro entender os objetivos a serem alcançados com ela e como os itens 

mensurados influenciarão nos resultados organizacionais. 

Primariamente no contexto acadêmico, ao realizar uma análise sobre qualquer 

assunto, cientistas buscam responder algumas questões básicas, relacionadas ao 

objeto de sua pesquisa. As indagações do porquê, o quê, como, quando, quanto, qual, 

e quem – assim como – questões sobre o tipo de pesquisa que será realizada 

(abordagem, natureza, objetivos e procedimentos), devem ser claramente entendidas 

antes de iniciar qualquer pesquisa acadêmica. Uma vez entendido o problema, 

encontrar a ferramenta adequada é igualmente importante. 

                                            
1 A citação é extraída de uma série de seis leituras sobre as “Aplicações Práticas da Eletricidade” 
conferida a uma instituição de engenheiros civis na Inglaterra. Nesta primeira leitura do dia 3 de maio 
de 1883, Lord Kelvin tratou do tema da “Mensuração de Unidades Elétricas”.    
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No caso de uma ferramenta2 para ser usada na Gestão do Conhecimento (GC), 

faria muito sentido que fatores, como: buscar visualizar na organização a sua 

capacidade de inovação, seu tamanho, seu contexto geográfico e social, seu 

faturamento, número de empregados, setor ou indústria, tempo de mercado, número 

de trabalhadores do conhecimento3, práticas de GC, e outras variáveis possíveis de 

mensuração e que afetariam diretamente o resultado do tentame, fossem 

encontrados.  

Nesse contexto, diversos autores (muitos citados nesse estudo) criaram 

ferramentas que permitem fazer o diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas 

organizações, algumas simples e outras mais robustas, algumas voltadas para 

organizações menores e outras maiores, mas a maioria explorando questões que 

depois de respondidas, são mensuradas e oferecem por meio de um sistema métrico 

ou gráfico, algum tipo de classificação ou aponta para um quadro que mostra onde a 

organização poderá nortear seus esforços de Gestão do Conhecimento, uma vez que, 

a mensuração dos processos e dos resultados deve sempre servir para impulsionar 

constantes melhorias, inclusive as da própria GC dentro das organizações. 

No decorrer desse estudo, será possível conhecer o que é e do que trata a 

Gestão do Conhecimento e o contexto em que ela abrolhou. Também sobre os 

chamados intangíveis, uma vez que conhecimento o é, e algumas das ferramentas 

que fazem o diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas organizações, 

acompanhada de uma relação de estudos que se utilizaram de algumas dessas 

ferramentas em organizações nacionais. Por fim, baseada apenas na literatura 

científica, será oferecida uma lista de requisitos funcionais de software4, que poderão 

ajudar desenvolvedores de plataformas informacionais a conhecer aquilo que é fulcral 

entre os autores estudados, e servir para que uma nova ferramenta de diagnóstico de 

Gestão do Conhecimento possa ser desenvolvida5. 

                                            
2 Com perdão aos puristas da área de tecnologia, terminologias como: ferramenta, plataforma, 
plataforma digital, plataforma informacional, plataforma eletrônica, sistema, sistema computacional, 
entre outros, são apresentados similarmente enquanto recurso semântico, e no decorrer desse trabalho 
devem ser entendidos como sinônimos, apesar do nosso entendimento que são diferentes entre si.  
3 Do Anglicismo Knowledge Workers, acredita-se cunhado inicialmente por Peter Ferdinand Drucker 
(1909 - 2005), será abordado com mais detalhes na fundamentação teórica desse trabalho.  
4 Optou-se por, no decorrer do trabalho que as palavras estrangeiras, como por exemplo: software, que 
são encontradas em dicionários de língua portuguesa, não serão tipografadas em itálicos, como 
geralmente é feito em trabalhos como esse. 
5 Por motivos de delimitação do escopo, não se pretende defender que os requisitos encontrados e 
presentes no final do trabalho, representarão a totalidade de todos os requisitos necessários para uma 
ferramenta prima e global de mensuração da GC. Em termos lhanos, trata-se de um trabalho basilar 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Um sistema de medição não deve se restringir a somente medir, mas em 

constituir indicadores que possam verificar resultados, assim como monitorar, guiar e 

impulsionar a performance da empresa e, sobretudo, sustentar os procedimentos 

decisórios de maneira a reorientar as ações da empresa. No processo avaliativo 

constantemente surgem comparações, sejam relacionadas ao tempo, ou sejam 

relacionadas a parâmetros, modelos ideais, padrões, normas, reais ou desejadas.  

Neste sentido, a elaboração de indicadores manifesta-se, desta maneira, como 

um retorno a essa necessidade, dado que são instrumentos elaborados e empregados 

para avaliar determinada circunstância ou para examinar o alcance de metas e 

objetivos. São variáveis que permitem quantificar resultados e ações. Ao se pensar 

em uma plataforma digital que faça o diagnóstico da Gestão do Conhecimento, 

oferecer os requisitos que condicionem essas variáveis, é certamente um dos 

primeiros passos a ser dado quando do início do processo de desenvolvimento de tal 

plataforma eletrônica que faça a mensuração dessas variáveis. Este estudo se 

propõe, entre outras coisas, a versar sobre alguns dos modelos de maturidade e 

ferramentas de diagnóstico atuais, usadas na Gestão do Conhecimento, e oferecer 

uma introdução aos requisitos funcionais para a criação de protótipos de plataformas 

digitais, que permitam realizar o diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas 

organizações. 

A partir disso, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais são os possíveis 

requisitos funcionais para serem usados no desenvolvimento de plataformas 

digitais, que sejam capazes de diagnosticar a Gestão do Conhecimento, e que 

poderiam ser aplicadas com esse propósito nas organizações? 

 

 

 

 

 

                                            
para identificar o que é cerne na produção científica, transformá-los em requisitos de software, no intuito 
de colaborar talvez para a elaboração de ainda outros requisitos, e contribuir na construção de 
ferramentas de diagnóstico da GC cada vez melhores e abrangentes. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor requisitos de software funcionais que sirvam para o desenvolvimento de 

plataformas digitais informacionais, capazes de diagnosticar os processos de Gestão 

do Conhecimento nas organizações. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Compreender conceitos basilares de Ativos Intangíveis e Capital Intelectual. 

• Compreender e identificar os principais conceitos de Gestão do Conhecimento 

(GC), relacionados ao diagnóstico do nível de maturidade nas organizações. 

• Determinar quais são as principais ferramentas usadas no diagnóstico da 

Gestão do Conhecimento em pesquisas realizadas em território nacional. 

• Extrair as características cardinais das principais ferramentas de diagnóstico 

empregadas em organizações nacionais. 

• Identificar as necessidades fundamentais, ou preocupações cernes, das 

principais ferramentas de diagnóstico usadas no contexto nacional.  

• Propor um conjunto de requisitos funcionais, necessários para a identificação 

do nível de maturidade de GC nas organizações. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Ao tratar conhecimento como ativo6 intangível7 8, torna-se especialmente 

importante a criação de métricas para quantificá-lo. Para Fonseca, Torres e Garcia 

(2010), a grande dificuldade enfrentada pela Gestão do Conhecimento é que ativos 

                                            
6 Ativos “são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis monetariamente, que 
representam benefícios presentes ou benefícios futuros para a empresa” (MARION, 1998, p. 53).  
7 O termo intangível vem do latim tángere, cujo o significado é tocar. Logo, seriam intangíveis os bens 
que não podem ser tocados, ou não possuem corpo físico. No entanto, relacionar a etimologia da 
palavra a sua definição contábil não ocorre de forma exitosa, haja vista que despesas antecipadas, 
duplicatas a receber, aplicações financeiras e etc., que são tratadas contabilmente como tangíveis 
(SCHMIDT, 2009).  
8 Para Schmidt (2009, p. 4), “ativos intangíveis são recursos incorpóreos controlados pela empresa 
capazes de produzir benefícios futuros”. 
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intelectuais como informação, conhecimento, intuição e experiência são na maior 

parte implícitos e alocados na mente dos empregados. Para Papa (2008), o sucesso 

da Gestão do Conhecimento (GC) passa pela capacidade das organizações em 

efetuar medições, diagnósticos e avaliações do conhecimento, sendo essas as 

maiores dificuldades.  

Fresneda et al. (2009) defendem que a elaboração de um plano de Gestão do 

Conhecimento, alinhado às estratégias da organização pode ser muito facilitado 

quando utilizado um instrumento que efetue um diagnóstico e forneça subsídios para 

a elaboração desse plano de forma também alinhada aos objetivos da organização. 

Dessarte, encontrar ou conceber ferramentas de mensuração, que consigam 

diagnosticar e/ou apontar níveis de maturidade em Gestão do Conhecimento, ou ainda 

analisar como a GC vem impactando nas organizações, é imprescindível para o 

sucesso dos processos da Gestão do Conhecimento. Essas ferramentas devem 

considerar entre os aspectos já intrínsecos, as várias características formais, 

estruturais, sociais e culturais da organização pesquisada. 

Portanto, após a realização de um estudo preliminar da literatura existente, 

encontrou-se um número limitado de referências sobre ferramentas específicas para 

se fazer o diagnóstico da Gestão do Conhecimento, assim como, a inexistência de 

estudos que oferecem requisitos funcionais para uma plataforma digital que permitisse 

fazer este diagnóstico da GC, da maneira que se pretende, por meio deste estudo. 

 

1.4 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA 

 

Essa proposta de dissertação está inserida na linha de pesquisa Organizações 

e Conhecimento, do programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações do Centro Universitário de Maringá. De natureza interdisciplinar, essa 

linha de pesquisa objetiva investigar, estudar e desenvolver pesquisas para o 

desenvolvimento a e implantação de metodologias, políticas e soluções que auxiliem 

na identificação, organização, compartilhamento, difusão e aplicação do 

Conhecimento nas organizações (UNICESUMAR, 2016). 

O estudo vem ao encontro do propósito interdisciplinar do programa que 

possibilita a pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, além de promover o 

diálogo entre pesquisadores com formações distintas, e fortalecer novas estratégias 

educacionais. Esse estudo servirá como o primeiro passo a ser dado de um projeto 
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de pesquisa corrente para o desenvolvimento de uma plataforma digital envolvendo 

professores e acadêmicos de várias áreas do conhecimento do Centro Universitário 

Cesumar (UniCesumar), entre as quais a Economia, Administração, Processamento 

de Dados, Engenharia de Software e Gestão do Conhecimento.  

Assim sendo, este projeto de dissertação apresenta completa aderência ao 

programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento nas 

Organizações, na linha de pesquisa das organizações. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura dessa dissertação será assim composta: no segundo capítulo, é 

realizada a fundamentação teórica, que, por sua vez, apresenta uma visão de como o 

Capitalismo e o Conhecimento contribuíram para a chamada Era do Conhecimento e 

uma economia baseada no Conhecimento. Em seguida é feita uma introdução aos 

Ativos Intangíveis, e os denominados Capital Humano e Intelectual. Ainda nesse 

capítulo, é discorrido sobre determinados conceitos da Gestão do Conhecimento e da 

mensuração de intangíveis, seguido pelo tema da mensuração na GC, e de 

Frameworks e Modelos de Maturidade usados na GC. Na segunda parte desse 

capítulo, foi apresentado uma descrição das ferramentas de diagnóstico usadas na 

GC encontradas durante a pesquisa, assim como estudos de casos de aplicação de 

ferramentas de diagnóstico da GC, mais comumente utilizadas em empresas 

brasileiras. Por fim, é feita uma introdução a Engenharia de Requisitos, assim como 

tratou-se da temática da modelagem e requisitos funcionais e não-funcionais.   

No terceiro capítulo são expostos os procedimentos metodológicos adotados 

para a extração e classificação dos features (características), necessidades e 

requisitos. É realizado um delineamento da pesquisa e também proposto um modelo 

que foi usado. 

No quarto capítulo encontram-se a ánalise e discussão dos resultados, com 

ênfase na extração e classificação das chamadas features, necessidades e requisitos 

funcionais, assim como a especificação dos requisitos de software, e uma discussão 

dos resultados. 

No quinto e último capítulo, são apresentadas as considerações finais, seguido 

das referências e apêndices desse estudo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

    “O coração que sabe discernir busca o conhecimento” 
 

NVI-PT (2000, p. 673, grifo nosso)9 
 

“Conhecimento em si só é poder” 
 

Bacon (1825, p. 219, grifo nosso)10 

 

2.1 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

2.1.1 O Capitalismo, o Conhecimento e a Era do Conhecimento 

 

O século XX foi um período notabilizado por grandes mudanças de ordem 

política, social, tecnológica e econômica. A primeira metade do século foi marcada por 

dois grandes eventos bélicos de ordem mundial, e como resultado direto desses 

acontecimentos, as nações se viram divididas, ao adotarem modelos ideológicos 

políticos e socioeconômicos das nações que se sagraram vencedoras nos embates.  

A segunda metade do século XX foi marcada pelo empenho de dois grandes 

blocos de nações, para definir de uma vez por todas qual seria a ideologia vencedora, 

com destaque no ocidente, aos Estados Unidos da América (EUA), e a atualmente 

descomposta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), e ao Japão e a 

China no oriente.  

Para Peter F. Drucker (1909 – 2005)11, a grande transformação chega quando 

no final do século XX, já não temos um mundo dividido pela história e civilizações do 

oriente e ocidente, mas sim, talvez impulsionada pela emersão do Japão como 

primeiro país não-ocidental a tornar-se uma potência econômica na década de 1960 

ou, ainda, pelos avanços na tecnologia da informação, uma história e civilização 

“ocidentalizadas” (DRUCKER, 1993, XII).   

 É graças a esta aparente homogeneização política e socioeconômica atual, e 

aos avanços da eletrônica informacional, com destaque as novas Tecnologias da 

                                            
9 Provérbios 15:14a encontrado na Bíblia Sagrada NVI-PT, Nova Versão Internacional, (2000). 
Disponível em http://www.monergismo.com/textos/livros/AT-NVI-Pt.pdf, acessado em 05 de fevereiro 
de 2017. 
10 Francis Bacon (1561-1626) é considerado por muitos como fundador da ciência moderna, e sua 
célebre frase “Scientia potentia est” está contida no capítulo de Heresias da obra Meditações Sagradas 
(Meditationes Sacræ) de 1527. Para examinar uma tentativa de se integrar uma conceptualização de 
poder com as teorias do conhecimento, veja o trabalho de Marshall e Rollinson (2002) referenciado no 
final desse trabalho. 
11 Quanto acompanhado pelo nome completo do autor, os numerais entre parênteses indicam o ano de 
nascimento e óbito (quando for o caso) do autor. 
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Informação e Comunicação (TIC), que transpassam a frugalidade de mero objetos de 

consumo, para destacarem-se como “instrumentos de transformação econômica e 

social” (IZERROUGENE; URPIA; ALMEIDA, 2010, p. 74), que uma nova revolução se 

dá início, a saber, Tigre (2005):  

 
No último quartil do século XX […] a globalização e a liberalização dos 
mercados reduziram os espaços econômicos privilegiados, eliminando 
muito do caráter idiossincrático das diferentes economias nacionais. 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm um papel 
central neste processo, pois constituem não apenas uma nova 
indústria, mas o núcleo dinâmico de uma revolução tecnológica 
(TIGRE, 2005, p. 206). 

 

Nesse momento “revolucionário” causado pelo crescimento vertiginoso e de 

constante melhoria das TIC, e em um mundo “ocidentalizado”, se dá início a uma nova 

fase marcada pela busca de novas maneiras de se conseguir capital, agora almejado 

por todas as nações e todos os povos. Ao mesmo tempo, a permanência e ampliação 

no mercado passa a ser uma das preocupações centrais das organizações presentes 

em todos os países que, em decorrência disto, começam a buscar maneiras de 

tornarem-se cada vez mais competitivas. 

Michael E. Porter (1947 – ), em seu clássico “A Vantagem Competitiva das 

Nações” (The Competitive Advantage of Nations, 1990, 1993), observa que 

atualmente muitos países se tornaram base para competidores internacionais bem-

sucedidos em determinadas indústrias, ou seja, que é encontradiço encontramos 

localizados em uma só nação, tantas sedes de empresas líderes mundiais em seu 

setor12. Ele afirma ainda que nações socialistas, como a já mencionada URSS, ao 

reavaliarem os fundamentos de seus sistemas econômicos, certamente questionaram 

o porquê deste ajuntamento de empresas em países como os EUA, Japão e Coréia 

do Sul. Em suma, qualquer nação que verdadeiramente almeje crescimento 

econômico, deve também priorizar melhores políticas governamentais preocupadas 

com a competitividade. 

Neste sentido, Porter (1990) defende que, apesar do uso de diferentes 

estratégias competitivas empregadas por estas empresas líderes internacionais em 

                                            
12 Porter (1993) cita como exemplos, a Alemanha (máquinas impressoras, carros de luxo e produtos 
químicos), a Suíça (indústria farmacêutica, chocolate e comércio), a Suécia (caminhões pesados e 
equipamentos de mineração), os Estados Unidos (computadores pessoais, software, cartões de crédito 
e cinema), Itália (cerâmica, botas para esquiar, máquinas de embalar e equipamentos de automação 
fabril), e o Japão (eletrônica de consumo, máquinas de fotografia, robótica e fac-símile). 
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todo mundo, o modus operandi13, caráter e trajetória de todas as empresas de 

sucesso é fundamentalmente o mesmo. Sobre isso ele argumenta: 

 

Empresas alcançam vantagem competitiva por meio de atos de 
inovação. Elas se aproximam da inovação em seu sentido mais amplo, 
incluindo tanto as novas tecnologias, quanto novas maneiras de se 
fazer as coisas. Elas percebem uma nova base para competir ou 
encontrar meios mais adequados para competir da maneira antiga 
(PORTER, 1990, p. 75).  

 

De acordo com Porter (1990) inovação frequentemente envolve ideias não 

necessariamente novas, mas ideias que já existiam, porem nunca prosseguidas. 

Essas inovações foram fundamentais para o sucesso, a competitividade, e 

permanência no mercado de muitas organizações.  

Um dos pioneiros na temática sobre Capital Intelectual e ex-jornalista da 

Fortune14, Thomas A. Stewart (1946 – )  afirmou em seu livro “Capital Intelectual: a 

nova vantagem competitiva das empresas” (Intellectual Capital: The New Wealth of 

Organizations, 1998), que 75% das empresas que figuravam como as 500 maiores na 

edição inaugural de 1954, ou haviam desaparecido, ou não eram fortes o suficiente 

para aparecerem na lista presente no quadragésimo aniversário da revista 

(STEWART, 1998).  

O fato é que no final do século XX, estava posta uma símile nova ordem 

mundial, desvencilhada dos modelos econômicos do passado que, por sua vez, eram 

basicamente ligados a terra, trabalho e capital, para um novo modelo, que permitiria 

as organizações contemporâneas, a capacidade de gerar valor muito acima de seus 

ativos. Lastres (1999, p. 72) afirma que:  

 

Grande parte das análises objetivando entender e caracterizar a nova 
ordem mundial ressalta, por um lado, o esgotamento do padrão de 
acumulação anterior e, por outro lado, o advento (e rápida difusão) de 
um novo padrão criando novas possibilidades de crescimento. 

 

                                            
13 Apesar de Porter não ter usado o termo em latim, optou-se o uso do mesmo neste estudo, pois, 
acredita-se ser uma melhor tradução. Em seu texto, ele usa a expressão “underlying mode of 
operation”. 
14 Revista de negócios estadunidense, famosa por apresentar diversas classificações ou rankings, entre 
eles os das empresas que se destacam no mercado global. A revista tem publicado desde 1954, uma 
edição especial chamada Fortune 500, onde classifica as maiores empresas do mundo baseado em 
suas receitas. 
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Porter (1990) afirma também que inovação sempre envolve “investimentos em 

competências e conhecimento, bem como em ativos físicos e reputações da marca”15 

(PORTER, 1990, p. 75, grifo nosso, tradução nossa). Ao tratar sobre a temática do 

desenvolvimento de competências dos profissionais, Le Boterf (2003, p. 16) afirma:  

 

A produção não é mais ou não será mais o que era. Ela deverá 
incorporar uma parcela crescente de inteligência para fazer frente às 
exigências de renovação, de reatividade, de flexibilidade e de 
complexidade. Para ser competitivo, deve-se investir na inteligência. 
Cada vez mais, são os serviços e a inteligência que fazem a diferença 
entre as empresas. As normas de custo e de qualidade tornam-se 
comparáveis graças à automatização, e é o investimento nas 
competências que permite manter uma vantagem competitiva 
duradoura. 

 

Assim como Porter (1990), Le Boterf (2003) aposta na inteligência, por meio do 

constante aperfeiçoamento das competências dos indivíduos, como diferencial 

competitivo. Mais tarde e do outro lado do globo, Nonaka e Takeuchi (2008) fariam 

asserção similar a Porter (1990) no tocante a competitividade. Eles escreveram: “Em 

uma economia onde a única certeza é a incerteza, a fonte certa de vantagem 

competitiva duradoura é o conhecimento” (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p. 39). 

Políticas públicas, incentivo à inovação, desenvolvimento de competências, 

serviços de inteligência e conhecimento, são termos que despontam na literatura 

contemporânea, ao se tratar o tema da competitividade, com destaque ao termo 

conhecimento. É Drucker (1976) que popularizou o termo “Economia do 

Conhecimento”, ao usar a expressão como título do capítulo 12 de seu livro “A Era da 

Descontinuidade: orientações para nossa sociedade em mudança”16 (The Age of 

Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society). Publicado pela primeira vez em 

1969, o livro de Drucker (1976) foi dividido em quatro partes. Na primeira parte 

chamada de “As Tecnologias do Conhecimento”, Drucker (1976, p. 22) defende que 

os avanços feitos na primeira metade do século XX foram uma “Época de 

                                            
15 Da mesma forma que a expressão anterior, optou-se ao traduzir a palavra Skill como competência, 
mas que geralmente é traduzida para o português como habilidade. As palavras Skill, Ability e 
Competence, são geralmente tidas como sinônimos, mas no caso especifico deste texto, fez-se uso da 
palavra competência, no intuito ampliar o sentido, como uma habilidade treinada a executar algo de 
maneira bem-feita. 
16 Vale notar que o tradutor da editora Zahar, J. R. Brandão Azevedo, também faz uma opção de 
tradução ao usar em 1976 a palavra “The” e “Our” como “Uma”, nomeando assim o livro “Uma Era de 
Descontinuidade: orientações para uma sociedade em mudança” (grifos nossos). No nosso caso, aqui 
e na grande parte das traduções, optou-se por uma tradução mais literal, a não ser em casos 
especificados nas notas de rodapé. 
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Continuidade”, ou seja, o período em que houve um mínimo de mudança em cerca de 

300 anos, pois apenas seguiram os caminhos já traçados nos períodos vitorianos e 

eduardianos17.   

Entretanto, para Drucker (1976) sua geração se defrontava com uma Época de 

Descontinuidade da tecnologia e da economia mundial, ou seja, totalmente diferente 

daquilo que já fora começado no passado. Ele previa quatro novas indústrias: a 

“indústria da informação” que criaria inúmeras oportunidades de empregos. Em 

seguida a “indústria dos oceanos”, ainda não totalmente concretizada, mas que uma 

vez desenvolvida seria o maior recurso econômico. Depois a “indústria de materiais”, 

como o plástico, a borracha e o alumínio, que são frutos de tecnologias modernas e 

matéria prima não disponíveis nos séculos anteriores. Por último Drucker (1976) 

discorre sobre a indústria para “as megalópoles”, que possivelmente produziria uma 

série de novas tecnologias e novas industrias importantes baseadas nelas.  

Para trilhar nesta nova era, seriam necessários novos tipos de empresários e 

novas políticas econômicas. Drucker (1976) irá discorrer na segunda parte de seu livro 

sobre os preceitos de uma economia internacional para uma economia mundial, e na 

terceira parte sobre uma sociedade de organizações. É na quarta parte da obra de 

Drucker (1976), denominado “a sociedade do conhecimento”, que ele discorrerá sobre 

a economia do conhecimento. Drucker (1976) já havia percebido que em 1955, as 

chamadas “indústrias do conhecimento”, ou seja, aquelas que distribuem ideias e 

informações, e não bens e serviços, responderam por um quarto do Produto Nacional 

Bruto dos Estados Unidos da América, e que apenas uma década depois em 1965, o 

montante já representava um terço, e conjecturou que no fim dos anos 70 

representaria metade do produto nacional total. Isso demarcava o momento em que a 

economia passaria de uma economia de bens, para uma economia do conhecimento. 

Diferente da anterior, “a economia da era do conhecimento oferece recursos ilimitados 

por que a capacidade humana de gerar conhecimentos é infinita” (SVEIBY, 1998, p. 

33).     

 Antes dele, Fritz Machlup (1902 – 1983) e Daniel Bell (1919 – 2011), 

destacaram-se como expoentes ao também trabalharem o tema do conhecimento 

como recurso econômico, e o próprio Drucker (1976) atribui o termo “indústria do 

                                            
17 A era Vitoriana e Eduardiana são períodos notáveis de prosperidade e paz ao povo Britânico, sob a 
regência da Rainha Vitória (1819 – 1901) que reinou de 1837 a 1901, seguido pela regência de seu 
filho Eduardo VII (1841 – 1910). 
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conhecimento” a Machlup, forjado em seu livro “Produção e Distribuição de 

Conhecimento nos Estados Unidos” (Production and Distribution of Knowledge in the 

U. S.), publicado em 1962. 

  Drucker (1976; 1993) argumenta que o conhecimento, mais do que o capital 

e trabalho, é o único recurso econômico significativo para este modelo atual de 

sociedade, a qual ele chama de sociedade do conhecimento. Alguns anos mais tarde, 

Alvin Toffler (1928 – ) irá expandir a ideia de uma sociedade do conhecimento em 

seus livros “Choque Futuro” (Future Shock) e “A Terceira Onda” (The Third Wave), 

especialmente neste último, onde ele descreve a ideia de três tipos de sociedades 

baseadas no conceito de ondas, ou seja, uma força de tamanha intensidade que cobre 

totalmente a antiga sociedade e cultura. Toffler (2003) considera a Primeira Onda, a 

revolução agrária que substituiu a antiga sociedade baseada na caça, pesca e recolha 

dos bens que a natureza oferecia, como os grãos, frutas, raízes etc. A Segunda Onda, 

é marcada pela revolução industrial que começa no final do século XVII e vai até 

meados do século XX, marcada pela burocracia, pelo tipo nuclear de famílias, pela 

educação sistematizada para o trabalho nas fábricas e o corporativismo. Na Terceira 

Onda, ele afirma que as nações têm se esforçado para desvencilharem-se do modelo 

anterior para transformarem-se em uma sociedade onde o conhecimento acionável é 

o principal recurso. 

Não que o conhecimento seja coisa nova. Por séculos, as várias nuances sobre 

o conhecimento permeiam a mente dos mais brilhantes pensadores, culminando em 

o “problema sobre o conhecimento”, tornar-se uma das grandes controvérsias dentro 

da filosofia18. Quando o assunto é conhecimento, as sociedades, de maneira 

generalizada, sempre sentiram a necessidade de buscá-lo e aperfeiçoá-lo. Longe de 

propor definir um problema epistemológico tão antigo, Drucker (1993) em uma visão 

voltada para a administração e a nova sociedade do conhecimento, afirma que 

diferente dos filósofos que consideravam o conhecimento aplicados ao ser, agora ele 

está relacionado ao fazer, “transformando-se em um recurso e uma utilidade” 

(DRUCKER, 1993, p. 3). 

Assim como Drucker (1993), ao publicarem seu livro intitulado “Conhecimento 

empresarial: como as organizações gerenciam o seu capital intelectual” (Working 

                                            
18 A ciência do conhecimento é chamada de Epistemologia, do grego, episteme (ἐπιστήμη), como 
“ciência”, e logos (λόγος), como “estudo de”, é o ramo da filosofia que trata da natureza, das origens, e 
da validade do conhecimento. 
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Knowledge: how organizations manage what they know, 2003), Thomas H. Davenport 

(1954 – ) e Laurence Prusak (1944 – ) fazem apenas uma descrição pragmática do 

conhecimento, em um contexto de trabalho organizacional, como sendo “uma mistura 

fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de 

novas experiências e informações” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 6, grifo nosso). 

Em outro estudo, Davenport, De Long e Beers (1998) sintetizam a definição de 

conhecimento, como sendo “informação, combinada com experiência, contexto, 

interpretação e reflexão” (DAVENPORT; DE LONG; BEERS, 1998, p. 43). 

Dentre as muitas outras, e em plena ciência de tratar-se do termo conhecimento 

voltado ao meio organizacional, optou-se pela definição de Probst, Raub e Romhardt 

(2002) que assim definem o conhecimento:   

  

Conhecimento é um conjunto total incluindo cognição e habilidades 
que os indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a 
teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre 
como agir. O conhecimento baseia-se em dados e informações19, mas, 
ao contrário deles, está sempre ligado as pessoas. Ele é construído 
por indivíduos e representam suas crenças sobre relacionamentos 
causais (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 29).   

 

Conforme Davenport (2001, p. 18), “as pessoas são o grande motor da 

prosperidade da maioria das organizações”, e são estes indivíduos que compõe uma 

organização, os únicos capazes de criar o conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 

2008). Drucker (1976) forjaria o termo Trabalhador do Conhecimento (Knowledge 

Worker), que representariam esses indivíduos que não mais fariam o trabalho manual, 

mas sim o trabalho baseado no conhecimento. 

Apesar dos chamados “Trabalhadores do Conhecimento” serem em sua 

maioria profissionais altamente qualificados e com alto nível de escolaridade (SVEIBY, 

1998); com o tempo, haveria uma ampliação do termo, a exemplo, o estudo de Pasher 

e Ronen (2011) que usando o caso de uma empresa de produtos bélicos israelense, 

arrazoaram que quando a empresa passou por modificações em suas estruturas, 

muito foi investido na contratação de cientistas e pesquisadores, e pouca atenção foi 

                                            
19 Dados são basicamente, um conjunto de fatos distintos e objetivos sobre eventos. Em um contexto 
organizacional, “os dados são mais utilmente descritos como registros estruturados de transações” 
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 2). Diferente de dados, informação tem relevância e propósito. A 
informação “objetiva mudar a maneira que o receptor enxerga algo, e causar um impacto do seu 
julgamento e comportamento” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 4).  
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dada aos colaborados que executavam atividades aparentemente mais simples. 

Relatam ainda que a alta gestão da empresa, enxergaram inicialmente uma 

oportunidade de incentivar as aposentadorias destes trabalhadores no intuito de 

substitui-los por profissionais mais jovens e baratos, afinal, manusear explosivos deve 

ser um trabalho mais que rotineiro, e ninguém precisaria de um grau universitário para 

fazê-lo. No entanto depois de alertas ressaltados por gerentes de nível médio, a 

empresa entendeu que esses trabalhadores, com o passar do tempo, adquiram um 

conhecimento único e fundamental para os processos já existentes, e que poderiam 

ajudar nos futuros processos que seriam desenvolvidos pelo departamento de 

pesquisa e desenvolvimento.  

O exemplo serve para exemplificar que o termo Trabalhador do Conhecimento 

não deve estar limitado a trabalhadores com alto cabedal científico, ou a engenheiros 

e expertos, ou ainda os grandes executivos e homens e mulheres de negócios, mas 

que assim como os trabalhadores dessa empresa bélica foram classificados como 

parte do Capital Intelectual da empresa, muitos trabalhadores que desenvolveram 

competência após anos de trabalho, podem ser deveras importantes para a 

organização. 

Por fim, em virtude da importância do chamado Capital Intelectual para as 

diversas organizações, e como conhecimento é bem intangível, e fruto da mente das 

pessoas, procurou-se tratar a temática de Ativos Intangíveis e Capital Intelectual a 

seguir. 

 

2.1.2 Ativos Intangíveis, Capital Humano e Capital Intelectual 

 

Historicamente, os sistemas de avaliação de desempenho organizacional eram 

reduzidos a dimensão financeira dos indicadores fornecidos pela contabilidade (LIMA; 

SOARES; LIMA, 2012), contudo, no artigo de Eccles (1991) denominado “O Manifesto 

de Medição de Desempenho” (The Performance Measurement Manifesto), o autor 

previa ser mister que as empresas se vissem compelidas a reexaminar o modo como 

avaliariam o seu desempenho. Para Petty e Guthrie (2000, p. 170), em uma economia 

baseada no conhecimento, a contabilidade convencional “captura pouca substância e 

significado”, corroborando a ideia da ampliação do escopo para mensurações ainda 

mais aprimoradas e precisas.  
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Voltando-se a Eccles (1991), esse autor propõe substituir avaliações 

meramente financeiras, e aponta para uma tendência de medições de desempenho 

de natureza qualitativa, que deveriam incluir itens como: inovação, recursos-humanos 

e satisfação dos clientes. Com o advento das discussões sobre o valor econômico e 

o valor contábil de uma entidade, onde fora percebido uma disparidade muito grande 

entre os dois, a realidade deixava cada dia mais solidificado que o valor de mercado 

de uma organização não estava limitado apenas a seus bens tangíveis, mas que 

poderia incluir também os seus bens intangíveis. 

Assim, na Era do Conhecimento, tornou-se habitual que certas empresas 

apresentem valor de mercado nas bolsas mundiais muito acima do valor de seu 

patrimônio. Segundo o índice mundial de avaliações produzidos pela Morgan Stanley, 

o valor das organizações nas bolsas mundiais é, em média, o dobro de seu valor 

contábil, mas chega a variar entre três a nove vezes nos EUA (SCHMIDT, 2009). A 

razão disto, diz respeito ao conhecimento e seu valor econômico. Ao ser visto como 

um recurso controlado pela entidade organizacional, a qual esta espera obter futuros 

benefícios econômicos, o conhecimento tem sido tratado como ativo dentro das 

organizações, mais precisamente como parte dos chamados ativos intangíveis.  

Chandan (2013, p. 292) enuncia: “uma parte significativa do valor de uma 

organização pode consistir de ativos intangíveis, tais como o valor de seus 

trabalhadores”. Corroborando, Edvinsson e Malone (1998) afirmam que os bens 

intangíveis não se limitam, mas incluem conhecimento e expertise dos empregados, 

e também o conhecimento nos processos, produtos, rotinas e o capital intelectual. 

Atualmente as empresas deixaram de ser somente apreciadas pelas suas 

instalações e equipamentos, mas sua capacidade de inovar e qualidade de seus 

processos, passaram também a ser consideradas. Deixaram também de ser 

valoradas somente pela quantidade de recursos disponíveis, e passam a ser 

apreciadas também pela capacidade de tornar esses recursos em investimentos 

partilhados com outras organizações. Nesse sentido, não são somente os itens 

palpáveis e materiais são o foco na geração de valor, ou que torna uma organização 

grande, mas sim, o seu arcabouço de conhecimento, e como tais conhecimentos são 

usados e convertidos em valor por meio de seus ativos intangíveis.  

Ativos intangíveis podem ser gerados por meio descobertas, inovação, clientes, 

práticas organizacionais, habilidades, ideias, capacidade mental, propriedade 
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intelectual, know-how20, redes, cultura, contratos, marcas registradas, direitos de 

autoria, nome comercial, reputação, goodwill21, produtos, certificações, entre outros. 

Os intangíveis estão diretamente ligados aos ativos físicos e a mão-de-obra. Assim 

como o conhecimento que não se consume ou se perde ao compartilhar, ativos 

intangíveis são vistos como não-concorrentes.  

Isso quer dizer que diferente dos ativos tangíveis como os financeiros, físicos e 

humanos, os artigos intangíveis são ditos não rivais, ou seja, se utilizados 

simultaneamente, uma dada utilização não prejudicará a sua utilidade em outro. A 

exemplo disso, ao compartilhar conhecimentos entre colaboradores de uma 

determinada organização, aumenta-se a possibilidade de se gerar novos 

conhecimentos, inéditos e importantes para a empresa, e dessa maneira, quando 

mais o recurso é utilizado, maior o benefício para as partes (SCHMIDIT, 2009). 

Como visto, a Era do Conhecimento tem sido campo fértil para novos tipos de 

organizações, onde o seu valor de mercado está muito acima de seus ativos 

contábeis, e isso ocorre graças aos seus ativos intangíveis. Pergunta-se então, como 

é possível saber o quanto vale estes ativos intangíveis? Para Sveiby (1998, p. 21), “a 

diferença entre o valor de mercado de uma empresa de capital aberto e seu valor 

contábil líquido oficial é o valor de seus ativos intangíveis”. Nesse sentido, Davenport 

(2001, p. 28) alerta: “unidades de medida mal definidas, como capital intangível, por 

exemplo, nunca serão tão concretas quanto a mensuração financeira padrão”, mesmo 

assim, os acionistas ainda sim investem e muito em empresas que se dependessem 

apenas de suas estruturas físicas e capital, não conseguiriam pagar esses acionistas 

no caso de insolvência. 

Certamente a aposta dos acionistas está diretamente relacionada a capacidade 

destas empresas de gerar uma lucratividade extraordinária e provisionar excelente 

rentabilidade anual. Por outro lado, empresas como as siderúrgicas, de celulose, 

energia elétrica, gás e outras que vivem da extração de matéria prima, não encontram 

a mesma facilidade de ter as suas ações vendidas tão acima de seus ativos contábeis. 

                                            
20 Anglicismo que transliterado quer dizer “saber como”. Geralmente relacionado a inovação, a 
habilidade e a eficiência em um determinado serviço. A exemplo a indústria de franquias ou franchising, 
onde o franqueador detém determinados conhecimentos práticos relacionadas com a venda de 
produtos ou prestação de serviço ao cliente final, e que será transferido ao franqueado.   
21 Considerado o mais intangível entre os intangíveis (SCHMIDIT, 2009), o goodwill “representa o valor 
extra atribuído a uma empresa em virtude da sua marca, reputação, posição competitiva no mercado, 
patentes, lealdade dos clientes, entre outros elementos difíceis de mensurar e de identificar que uma 
empresa possa ter” (FONSECA, 2009, p. 82). 



30 
 

Ao mesmo tempo em que as empresas ligadas ao conhecimento são privilegiadas no 

sentido de atingir crescimento recordes por meio de seus intangíveis, por outro lado, 

estão diretamente ligadas e suscetíveis a fragilidade desses ativos. Para Sveiby 

(1998, p. 4, grifo nosso), “empresas com altas relações entre valor de mercado e valor 

contábil são como icebergs, flutuam ao sabor das mudanças de opinião dos 

investidores a respeito do que pode estar ocorrendo na superfície”. Em consequência 

disto, os valores de mercado das empresas ricas em ativos intangíveis tendem a 

flutuar muito.         

Como ativos intangíveis não podem ser negociados nos meios convencionais 

pelas empresas, ao contrário de sua contraparte, seu valor não pode ser deduzido 

nas transações rotineiras de mercado, mas aparece de forma indireta no mercado de 

ações. Diariamente, as bolsas de valores de todo o mundo realizam uma estimativa 

aproximada de quanto determinada empresa valeria se vendida naquele dia, mais 

precisamente, do valor de “fundo de comércio”22 que seria acrescido a seus ativos 

tangíveis. Logo, especialmente quando uma organização troca de mãos, é quando o 

valor dos intangíveis tomam forma e são verdadeiramente lançados nos livros, e por 

consequência disso estarão sujeitos a depreciação. 

Uma coisa é certa sobre ativos tangíveis e intangíveis. Sveiby (1998) afirma 

que, tanto os ativos tangíveis quanto os intangíveis, são gerados graças aos esforços 

e resultados diretos de ações humanas, ou seja, os dois dependem de pessoas para 

continuar a existir. Ele divide os ativos intangíveis em três tipos distintos: competência 

do funcionário, estrutura interna e estrutura externa. O primeiro está relacionado com 

a capacidade de ação dos colaborados nas mais diversas situações e, como 

consequência destas ações, gerar mais ativos tangíveis e intangíveis. As 

competências estão relacionadas com a experiência e a escolaridade do indivíduo. O 

segundo relaciona-se às patentes, conceitos, modelos, sistemas administrativos e de 

computadores criados por seus funcionários ou adquiridos em outro lugar. Por fim, a 

estrutura externa inclui as relações com clientes e fornecedores, bem como marcas, 

marcas registradas, e a reputação ou a imagem da empresa no mercado. 

Apesar das óbvias vantagens, lidar contabilmente com ativos intangíveis como 

um investimento apresenta um desafio por si só. Geralmente despesas em ativos 

                                            
22 Quando uma empresa adquiri outra por um valor acima de seu valor contábil, esse ágio pago é 
chamado de “fundo de comércio”. O fundo de comércio pode ser visto como o já definido goodwill, mas 
na literatura contábil, é possível encontrar a definições distintas para os dois termos. 
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tangíveis, como máquinas ou suprimentos, os recursos financeiros são retirados dos 

fundos líquidos, ao mesmo tempo em que o valor desse investimento é lançado no 

balanço patrimonial como sendo um ativo da empresa. Explica Sveiby (1998, p. 182): 

  

Em termos contábeis, houve um fluxo de caixa negativo, mas não um 
custo. O custo é incorrido gradativamente à medida que o ativo se 
deprecia. Por outro lado, quando uma empresa investe em um ativo 
intangível, como quando lança um programa de pesquisa ou entra em 
um novo segmento de mercado, normalmente não é permitido 
registrar o valor da pesquisa no balanço patrimonial como um ativo. O 
investimento, nesse caso, aparece como um fluxo de caixa negativo e 
como um item de custo.  

 

Investir em intangíveis pode ser arriscado. Veja o caso do chamado Capital 

Humano23, onde o investimento pode não surtir os efeitos desejados, haja vista o 

indivíduo favorecido por esse investimento poder simplesmente não aparecer para 

laborar mais, por qualquer razão que seja. Para tratar desse assunto, em seu livro 

“Capital Humano: o que é e por que as pessoas investem nele” (Human Capital: What 

It Is and Why People Invest It), Davenport (2001) argumenta que diferente da década 

de 90, onde os executivos procuravam prosperar e sobreviver por meio do 

enxugamento da estrutura – também conhecido pelo anglicismo downsizing – e onde 

trabalhadores eram considerados apenas custo, e em consequência disto sempre 

vistos como algo a ser reduzido. No entato, esse autor pontua que com o avançar dos 

anos acontece uma grande quebra deste paradigma, onde ficou entendido que para 

se obter vantagem competitiva, o capital humano não mais poderia ser 

desconsiderado.  

Essa “epifania” gerencial, permitiu que os empregados evoluíssem para uma 

forma superior, ou seja, deixaram de ser custo para se tornarem ativos nas empresas. 

A partir disso, Davenport (2001) propõe o que ele chama de uma nova metáfora, onde 

o trabalhador é visto como proprietário e investidor de capital humano. Para Davenport 

(2001), se o trabalhador é o proprietário de seu capital humano, é de se esperar que 

ele aplicará seu capital onde puder obter mais retorno, o que gera um novo paradigma, 

                                            
23 O termo Capital Humano foi popularizado por Gary S. Becker (1930 – 2014) e Jacob Mincer (1922 – 
2006). Davenport (2001, p. 21) afirma que o Capital Humano é criado a partir das competências 
(conhecimento, habilidade e talento), comportamentos, empenho ou energia pessoal e tempo que são 
próprio as pessoas. São estes elementos a moeda que as pessoas trazem consigo para investir em 
sua atividade, e são os trabalhadores e não as organizações, que possuem esse capital humano. 
Segundo Wiig (1997, p. 401), “em uma sociedade livre, as empresas não podem possuir Capital 
Humano, mas apenas alugá-lo”.  
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onde o trabalho passa a ser uma troca mútua de valores, e não apenas uma 

exploração unilateral de um ativo por seu dono.  

Outra denominação chamada de Capital Intelectual se popularizaria na nova 

economia do conhecimento. É comum encontrarmos na literatura o termo Capital 

Intelectual (CI) sendo usado como sinônimo de Ativo Intangível. No entanto, é mais 

apropriado entender o CI como um subconjunto que faz parte do conjunto global de 

ativos intangíveis de uma empresa. Dessa forma, tem-se itens de natureza intangível 

que não são parte do CI de uma organização, como por exemplo a reputação da 

empresa, que pode ser um produto ou resultado do uso criterioso de CI de uma 

empresa, mas seguramente não é parte do CI por si só (PETTY; GUTHRIE, 2000). 

Capital Intelectual também não é coisa nova. Segundo Stewart (1988), um 

sueco chamado Johan Westerman (1730 – 1815) escreveu um relatório em 1768 

chamado “Sobre a Inferioridade dos Suecos Comparados a Fabricantes Estrangeiros 

Devido a uma Organização de Trabalho Mais Lenta” (Om de Svenske Närigarnes 

Undervigt Genetmot de Utländske Dymedelst en Trögare Arbestsdrift), onde o mesmo 

revela que apesar dos suecos e seus concorrentes estrangeiros (britânicos e 

holandeses) utilizarem basicamente as mesmas máquinas, a vantagem derivava da 

maneira em que essas máquinas eram utilizadas, ou seja, os navios eram construídos 

e reparados em outros países por uma força de trabalho mais eficiente de com menor 

custo efetivo.  

Na Inglaterra, o advogado e economista Nassau W. Senior (1790 – 1864), ao 

discutir as proporções relativas entre aluguel, lucro e salários em seu livro “Um Esboço 

da Ciência da Economia Política” (An Outline of the Science of Political Economy) de 

1836, afirmou que o lucro obtido por médicos e advogados são resultados de seu 

capital. Este, por sua vez, parcialmente formado pelo conhecimento, sua moral e seus 

hábitos intelectuais adquiridos por meio de investimentos pessoais e trabalho, e uma 

outra parte, formada pela reputação e as conexões cultivadas durante os anos onde 

suas taxas de consultas eram ainda inadequadas. Para Senior (1965), não havia 

razão para se duvidar que, conforme as civilizações avançavam, cada pessoa 

receberia uma educação que tornaria possível um aumento em seu poder de 

produção. Ele afirma ainda que: “A força bruta e as máquinas são limitadas às coisas 

que podem ser afetadas pelo mero esforço físico. No entanto o que requer 
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conhecimento24 será feito melhor na proporção em que este conhecimento tenha sido 

formado cedo e criteriosamente cultivado” (SENIOR, 1965, p. 134). O autor, então, 

usa como exemplo a reclamação de que irlandeses com baixa educação estariam 

tomando os empregos dos ingleses em Londres e cidades circunvizinhas, para afirmar 

que, na verdade, eles deveriam estar felizes em saber que a maioria dos ingleses 

eram suficientemente melhores educados para obterem melhores trabalhos. Ele diz:  

 

Mesmo no nosso estado atual da civilização que é alta se comparada 
e está muito aquém do que pode ser facilmente concebido, ou mesmo 
do que pode confiantemente ser esperado, o capital intelectual e 
moral da Grã-Bretanha excede em muito todo o seu capital material, 
não só em importância, mas mesmo em produtividade (SENIOR, 
1965, p. 134, grifo nosso). 

 

Em uma visão já moderna e talvez um pouco simplista, Stewart (1998, p. 5) 

afirma que o capital intelectual “é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, 

o que lhe proporciona vantagem competitiva”, ressaltando uma vez mais que sem as 

pessoas e sua propriedade intelectual, e experiência, não seria possível gerar riqueza 

ou vantagem. Em outras palavras se o conhecimento (talentos, habilidades, 

experiência, inteligência, treinamento, julgamento, sabedoria, …) de um indivíduo ou 

de uma população formam o Capital Humano, o Capital Intelectual é a vantagem 

competitiva proporcionada por esse Capital Humano. Nesse tocante, Roos e Roos 

(1997) acertam que o Capital Intelectual é a mais importante fonte de vantagens 

competitivas sustentáveis nas empresas. No entanto, é o próprio Stewart (1998) que 

enxerga o limite deste tipo de definição, uma vez que ela está limitada ao que o Capital 

Intelectual pode fazer, e não ao que ele é.   

Em uma definição mais contábil, Edvinsson e Malone (1988, p.19) afirmam que 

o capital intelectual “é um capital não financeiro que representa a lacuna oculta entre 

o valor de mercado e o valor contábil. Sendo, portanto, a soma do Capital Humano e 

do Capital Estrutural”. Wiig (1997) afirma que o Capital Humano consiste nas 

competências e capacidades dos empregados, enquanto Capital Estrutural consiste 

nos “resultados das atividades intelectuais em dados e bases de conhecimento, 

documentos etc.” (WIIG, 1997, p. 401). 

                                            
24 Uma outra liberdade de tradução foi usada aqui, onde a palavra Mind é traduzida como 
conhecimento, e não como mente ou intelecto. Segue o original em inglês: “Brutes and machinery can 
effect almost everything that is to be effected by mere bodily exertion. Whatever requires mind, will be 
done better in proportion as the mind has received earlier or more judicious cultivation”. 
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Roos e Roos (1997, p. 8, parênteses nosso) sumariza as questões gerenciais 

relacionadas ao Capital Intelectual em seu estudo, por meio das seguintes lentes 

conceituais: i) o capital intelectual é a soma dos ativos ‘escondidos’ da empresa não 

totalmente captado no balanço e, portanto, inclui tanto o que está nas cabeças dos 

membros da organização, assim como o que é deixado na empresa quando eles saem 

(leia-se capital estrutural); ii) o capital intelectual é a mais importante fonte de 

vantagens competitivas sustentáveis nas empresas; iii) uma responsabilidade 

gerencial importante é gerenciar o capital intelectual da empresa melhor; iv) o 

crescimento e declínio do capital intelectual pode ser chamado de ‘desempenho 

intelectual’, que por sua vez, podem ser visualizados e mensurado; v) uma abordagem 

sistemática para visualizar e mensurar o capital intelectual é cada vez mais valioso 

para as empresas, independentemente do tipo de industria, tamanho, idade, 

propriedade, e dimensões geográficas.  

Em sua revisão da literatura, Petty e Guthrie (2000) estudaram parte da 

literatura mais significante sobre Capital Intelectual e o caminho traçado por essa área 

de estudo dos anos 80 e 90 até a publicação de seu artigo. Os autores focaram nas 

contribuições teóricas e empíricas relacionadas à mensuração e resultados obtidos 

dentro da literatura. Em sua análise, os autores afirmam que em um primeiro estágio, 

os pesquisadores concentraram seus esforços na tentativa de comunicar e elevar a 

conscientização da importância de se reconhecer e entender o potencial que o Capital 

Intelectual tem para criar e gerenciar vantagem competitiva sustentável. Para os 

autores, o objetivo desta primeira fase era tornar o invisível em visível, criando assim 

um discurso onde todos pudessem participar. Neste tocante, eles concluem: 

 
A batalha para a aceitação do CI como um tema digno de discussão 
nas salas de reuniões, e a investigação acadêmica séria, já foi 
amplamente vencida. A proliferação de conferências sobre o capital 
intelectual, a miríade de livros, documentos de trabalho, e artigos de 
periódicos que lidam com o tema, e o grande número de empresas de 
consultoria que oferecem produtos (serviços) centrados em torno de 
capital intelectual, são prova disso (PETTY; GUTHRIE, 2000, p. 155).  

 

Ainda para Petty e Guthrie (2000), o desafio atual ou a segunda fase, consistiria 

na consolidação que estabeleceriam as pesquisas de Capital Intelectual como um 

princípio legitimo e a reunião de evidências sólidas que garantiriam seu 

desenvolvimento futuro. Em suas considerações, eles previram que sem um 

entendimento de como e por que as organizações desenvolvem seu CI, todos 
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permanecerão sem rumo nos caminhos e maneiras de melhorar seu estoque de CI e 

ignorantes de como construir um diálogo apropriado objetivando e possibilitando o 

desenvolvimento e gerenciamento do CI, alheio a necessidade de informação do CI e 

sem saber como fornecer métricas e formatos apropriados.  

Passados pouco mais de uma década, um outro estudo de Guthrie, Ricceri e 

Dumay (2012) buscou fazer uma nova revisão do tema, partindo do artigo publicado 

por Petty e Guthrie (2000), e usando-o como fundação as premissas relatadas no 

primeiro, onde em uma primeira fase, concluía-se que as pesquisas sobre CI eram 

significantes e deveriam ser mensuradas e reportadas, e a segunda, que argumentava 

de que por ser um segmento legitimo, pesquisas futuras deveriam ser encoradas. Para 

Guthrie, Ricceri e Dumay (2012), as investigações que focavam em responder o 

“como” isso seria feito, estava na infância nos tempos de Petty e Guthrie (2000), haja 

vista, a literatura tratar em sua maioria com os processos de mensuração e 

gerenciamento de CI, sob uma perspectiva de cima para baixo. 

 Guthrie, Ricceri e Dumay (2012) começam afirmando que desde então, 

acadêmicos e práticos financiados pelos setores públicos e privado, tem desenvolvido 

contribuições multidisciplinares como, por exemplo, a sociologia, psicologia e 

economia, usando cada uma delas, perspectivas diferentes para o tema de CI. Em 

seguida, afirmam que três dos principais componentes do CI foram identificados, e 

ainda que com classificações diferentes, são sempre relacionadas as competências 

humanas (ou seja, o conhecimento das pessoas), o capital estrutural (o conhecimento 

presente na empresa e seus sistemas), e o capital relacional (o conhecimento 

presente nos clientes e outras relações externas com a organização). Afirmam ainda 

na importância de se distinguir as pesquisas sobre a contabilidade de capital 

intelectual, da contabilidade de intangíveis, que representa uma abordagem mais 

tradicional, que incide apenas sobre os elementos do CI que são reconhecidos pelas 

demonstrações financeiras tradicionais (por exemplo, marcas, patentes e direitos 

autorais). Nas conclusões, os autores afirmam que não só a primeira e segunda fase 

já amadureceram, como também notam o aparecimento de uma terceira fase, focada 

em examinar criticamente as pesquisas sobre a contabilidade de Capital Intelectual 

na prática. O estudo demonstrou também que mais estudos empíricos têm sido 

realizados em diversos países. 

Em 1990, a empresa privada de serviços financeiros sueca Skandia, contratou 

para ocupar a inédita posição de Diretor de Capital Intelectual, o também sueco Leif 
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Edvinsson (1946 –), elevando o status do gerenciamento do CI e dando ao CI um ar 

de legitimidade corporativa (PETTY; GUTHRIE, 2000). Dentro da Skandia, Edvinsson 

desenvolveu o Navegador Skandia (Skandia Navigator), que tinha por objetivo 

melhorar o processo estratégico para alavancar ativos ocultos. Sobre o esse 

navegador será tratado mais adiante. Desde então, Edvinsson tem sido uma das 

grandes autoridades no tema, laboriosamente publicando sobre CI. 

Em Edvinsson (2013), o autor também se propôs a refletir sobre os últimos 21 

anos de teorias e práticas relacionadas ao CI. Para ele, o tratamento do CI ainda é 

para muitos uma dimensão difusa, ou apenas uma mera questão de mensuração 

contábil, ou ainda um ecossistema estratégico para a criação de valor sustentável, 

mas que ainda existe uma espécie de cegueira coletiva entre os da contabilidade de 

capital financeiro ou a ignorância de novas oportunidades e espaços que permitam a 

criação de valor. Segundo o autor, é preciso enxergar além dos relatórios de CI, e 

pensar em meio alternativos que levarão a uma nova conscientização global sobre CI, 

como pensar em termos de perspectivas sistematizadas e interdisciplinares. 

A conexão com outras disciplinas já havia sido arguida também por Roos e 

Roos (1997), que argumentaram que o estudo do CI pode ser linkado a outras 

disciplinas como estratégia corporativa e a produção de ferramentas de mensuração. 

O estudo de Guthrie, Ricceri e Dumay (2012) demonstra de fato a presença dessa 

interdisciplinaridade, e o estudo de Edvinsson (2013) sugere desaprender para 

enxergar se é possível explorar o tema ainda mais sobre outras perspectivas. Para o 

autor, ao buscar uma visão de fora para dentro, será possível ter um tipo mais 

profundo de conhecimento uma forma superior de capital, que estará além do 

tradicional (capital humano, estrutural e relacional). Para ele, esse capital pode ser 

alavancado para criar conexões com capital relacional sem fronteiras e em uma escala 

global, onde modelos inovadores de contratação de criação de valor irão além do 

conceito de emprego.  

Por fim, Edvinsson (2013), sugere o nome Ciência de Sistemas de Capital 

Intelectual, que seria esse estudo interdisciplinar de como recursos intelectuais podem 

ser identificados, nutridas, compartilhados e utilizados para o bem de todos. Nesse 

contexto, “talento será a ponte de conexão entre as novas alianças de CI, criadora de 

uma capacidade estratégica e ampla de capacidade de intangíveis, com impacto no 

bem-estar social” (EDVINSSON, 2013, p. 171).   
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Como esse estudo se iniciou tratando da perspectiva de vantagem competitiva 

para as organizações, será limitado a ela somente. Baseado em Roos e Roos (1997), 

em estratégia corporativa, a pergunta a se responder é: como usar o CI para criar e 

usar conhecimento e assim aumentar o valor da empresa? Sob o ângulo da 

mensuração, a pergunta é: como novos mecanismos e sistemas podem ser 

construídos para permitir que itens de CI não-financeiros e qualitativos, sejam 

mensurados junto a itens tradicionais e quantificáveis? 

Ao buscar mensurar o capital humano e intelectual, e os chamados ativos de 

conhecimento, algumas métricas passam pela área da Gestão do Conhecimento 

(LIEBOWITZ; SUEN, 2000). Wiig (1997, p. 400) afirma que “existe uma sobreposição 

considerável no âmbito da gestão do capital intelectual e da gestão do conhecimento”. 

Ainda sem uma definição nesse estudo do que é a Gestão do Conhecimento, mas 

sabendo os termos se confundem por vezes, é conveniente uma primeira 

diferenciação. Para Petty e Guthrie (2000), o que separam os dois termos é que a 

Gestão do Conhecimento trata do gerenciamento do Capital Intelectual controlado por 

uma empresa, ou seja, é a função que descreve o ato de gerenciar o objeto Capital 

Intelectual. Para um melhor entendimento, o próximo passo a ser dado diz respeito a 

elucidar o que é e no que se baseia a Gestão do Conhecimento. 

 

2.1.3 A Gestão do Conhecimento 

 

Para Chen e Chen (2006, p. 22), “uma definição universalmente aceita de 

Gestão do Conhecimento ainda não existe”. Apesar da terminologia Gestão do 

Conhecimento (GC) ter-se popularizada nos anos 90, pode-se dizer que algumas 

práticas de GC em organizações são bem antigas. Artesãos desde a antiguidade já 

compartilhavam o conhecimento, e neste sentido, Silva (2004, p. 143) elabora: “a 

forma de produção artesanal nas oficinas que produziam sob encomenda já fazia 

intenso uso da aprendizagem pela prática, por meio da transferência de 

conhecimentos entre mestres e aprendizes”. A estes artesãos, juntam-se os 

curandeiros, metalúrgicos, agricultores, parteiras e tantos outros mais, que por meio 

do conhecimento adquirido pela tentativa e erro, formavam novas gerações de 

trabalhadores especializados. 

É comum que as organizações não reconheçam o fato de que gerir 

conhecimento é algo que ocorre de maneira natural em qualquer entidade 
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organizacional e não somente aquelas que formalizam sistemas de Gestão do 

Conhecimento (BIRKINSHAW, 2001). Uma empresa que disponibiliza seus arquivos 

digitais dentro de um servidor para que todos os seus colaboradores tenham acesso 

já pratica a GC, mesmo sem se dar conta disso. A Gestão do Conhecimento se faz 

presente nas diversas áreas do saber já consolidadas, como a ciência da computação 

e informação, recursos humanos, psicologia, pedagogia e andragogia, 

biblioteconomia, comunicação e jornalismo, administração, ciências contábeis, 

economia, entre muitas outras, e tem caráter interdisciplinar, multidisciplinar e 

transdisciplinar.  

De acordo com Sveiby (2001), a Gestão do Conhecimento tem três origens 

distintas. Nos Estados Unidos com os estudos sobre informação e inteligência 

artificial, no Japão com as pesquisas sobre conhecimento e inovação, e na Suécia 

com os estudos sobre a estratégia de mensuração das competências. 

Segundo Scharf e Silveira (2013, p. 23): “a influência norte-americana na 

Gestão do Conhecimento é baseada na tecnologia da informação, enquanto os 

estudos e práticas dos japoneses e suecos tem seu foco nas pessoas”. Os autores 

afirmam ainda que na Suécia, Karl-Erik Sveiby (1946 –) desenvolveu a chamada 

“estratégia baseada na competência” em seu livro “A Empresa do Conhecimento” 

(Kunskapsföretaget) em 1986 e, em seguida, com o livro “Gestão do Conhecimento” 

(Kunskapsledning), possivelmente o primeiro com o termo Gestão do Conhecimento 

no título, em 1990. Nesse livro, o autor trabalha uma aproximação estratégica para 

gerenciar recursos de conhecimento, particularmente com os Trabalhadores do 

Conhecimento, e não faz nenhuma referência a TI (SVEIBY, 2001). 

O próprio Sveiby (2001) afirma que Karl M. Wiig (1934 –) foi possivelmente o 

primeiro a publicar um artigo com o termo Gestão do Conhecimento no título, ao lançar 

em 1990 o artigo “Gestão do Conhecimento: uma introdução” (Knowledge 

Management: An Introduction), publicado nos anais da segunda conferência anual 

internacional da IAKE. Antes, porém, o termo já havia sido cunhado também por Wiig 

em 1986, durante uma conferência em Zurique da ILO, que é uma agência 

especializada da UN (BOUTHILLIER; SHEARER, 2002; GURTEEN, 2002; LELIC, 

2002). No entanto, no estudo de Cianconi (2003, p. 91), a autora em nota de rodapé 

afirma que em 2003, ao trocar mensagens eletrônicas com Wiig, o mesmo admitiu não 

estar certo se foi ele que cunhou o termo Gestão do Conhecimento, como afirmam 

alguns. Disse também que desde 1983 já havia pessoas começando a discutir tais 
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questões e ele realmente usou esta expressão na época, mas não tem certeza se foi 

o pioneiro. 

Não obstante, são os pesquisadores japoneses Ikujiro Nonaka (1935 –) e 

Hirotaka Takeuchi (1946 –) que tornaram-se os prógonos e dispersadores globais da 

chamada Gestão do Conhecimento. Desde a década de 80, Nonaka e seu time de 

pesquisadores vinham estudando temáticas relacionadas a inovação, quando um dos 

membros desse time, Hiroyuki Itami (1945 –) publicou em 1987 seu livro chamado 

“Mobilizando Bens Invisíveis” (Mobilizing Invisible Assets), que constatou que as 

empresas nos Estados Unidos davam pouca atenção no desenvolvimento e proteção 

dos seus ativos intangíveis, uma vez que estes ativos não apareciam em seus 

balanços.  

Para Sveiby (2001), Nonaka transformou epistemologia em inspiração e 

emprestando de Michael Polanyi (1891 – 1976) o seu conceito de conhecimento 

tácito25, lança em 1991 seu artigo publicado pela HBR (Harvard Business Review) “A 

Empresa Criadora de Conhecimento: como as empresas japonesas criam as 

dinâmicas de inovação” (The Knowledge-Creating Company: how japanese 

companies create the dynamics of innovation), e em 1995, em parceria com Takeuchi, 

a versão em inglês de um livro com título homônimo. Apesar de ser um dos mais 

citados autores da Gestão do Conhecimento, Nonaka usa o termo Criação do 

Conhecimento em contraste com Gestão do Conhecimento, o que ele considera um 

termo pobre e muito influenciado pela TI (SVEIBY, 2001).  

Para Nonaka e Takeuchi (1995, p. 3) as empresas japonesas são mais 

competitivas, por sua expertise na “criação do conhecimento organizacional”, e este 

será o foco da GC defendida pelos autores.  

 
Quando mercados transformam-se, as tecnologias proliferam, os 
competidores multiplicam-se e os produtos transformam-se em 

                                            
25 Trata-se do conhecimento que um indivíduo adquiriu por experiência ao longo da vida. 
Do latim Tacitus que significa “que cala, silencioso”, aplicando-se a algo que não pode ou não precisa 
ser falado ou expresso por palavras, ou seja, aquilo que é subentendido ou implícito. O trabalho de 
Polanyi também influenciaria outros grandes nomes da filosofia epistemológica, como Karl Popper e 
Thomas Kuhn, chegando a ser citado por Kuhn em seu livro “A Estrutura das Revoluções Científicas” 
(The Structure of Scientific Revolutions), publicado em 1962 pela Chicago Press (CHEN; CHEN, 2006). 
Polanyi (1966, p. 4) escreveu: “Eu devo reconsiderar que o conhecimento humano começando do fato 
que nós conhecemos mais do que somos capazes de expressar”, usando como exemplo o rosto de 
uma pessoa, onde é possível reconhecermos entre centenas e até milhares, mas não podemos 
facilmente explicar a maneira como sabemos. O conhecimento tácito opõe-se ao conhecimento 
explícito, que possibilita uma sistematização, seja em textos, desenhos, planilhas, diagramas, etc., ou 
ainda guardado em bases de dados ou publicações. Do latim Explicitus, particípio passado 
de Explicáre, significa “explicado, declarado”. 
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obsoletos quase do dia para a noite, as empresas bem-sucedidas são 
as que criam consistentemente novos conhecimentos, 
disseminam-no amplamente pela organização e o incorporam 
rapidamente em novas tecnologias e produtos.  (NONAKA in: 
NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 39, grifo nosso) 
 

Em um contexto moderno, onde o capitalismo prepondera, tanto a academia, 

como as organizações, tem apostado na Gestão do Conhecimento como uma das 

mais promissoras vertentes de diferencial competitivo, e de ganho ou economia de 

capital. O apelo para isso é grande, haja vista que a GC prenunciava contribuir para 

um melhor posicionamento frente às constantes mudanças exigidas por um mercado 

cada vez mais rápido. Neste sentido e em plena sintonia com os autores já 

referenciados, Rowley (1999, p. 416) afirma que: “as forças da tecnologia, da 

globalização e da emergente economia do conhecimento, estão criando uma 

revolução que está forçando as organizações a buscar novas maneiras de reinventar-

se”. 

Buscar meios de se fazer mais, diferente, melhor e a um menor custo, são 

requisitos fundamentais para tornar as organizações competitivas, e garantir sua 

permanência no mercado. Em vista disso, organizações das mais diversas buscam 

na GC maneiras que possam cooperar na redução de custos, nas perdas de 

conhecimento essenciais por aposentadorias e a constante mobilidade da força de 

trabalho, na redução do tempo de pesquisa para adquirir novos conhecimentos, e na 

necessidade de aprendizado constante. Ainda, bispam na GC um diferencial que pode 

fornecer meios para o desenvolvimento de novas e já existentes tecnologias, que pode 

ajudar na execução do trabalho em um mercado global, com a eficácia dos processos 

operacionais, e tantas outras coisas mais, todas fundamentais para que as 

organizações alavanquem a sua competitividade. 

No passado, em um período pré-revolução industrial, bastava se explorar a 

terra, para que fosse possível encontrar recursos que gerariam riquezas, porém, para 

uma organização contemporânea, e no contexto do conhecimento, é preciso suscitar 

nos indivíduos que a compõe – estes por sua vez, os únicos realmente capazes de 

gerar conhecimento – o desejo de criar, armazenar, promover e disseminar o 

conhecimento entre os pares (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

Apesar das várias facetas da Gestão do Conhecimento, este estudo segue a 

linha de raciocínio dela como fonte de diferencial competitivo, por isso, entre as muitas 
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definições disponíveis na literatura sobre a GC, a adotada neste estudo é a de 

Bergeron (2008, p. 8), que diz: 

 
Gestão do Conhecimento é uma deliberada, sistemática otimização de 
estratégias de negócios, que seleciona, destila, guarda, organiza, 
combina, e comunica informações essenciais para o negócio de uma 
empresa, de uma maneira que melhore o desempenho dos seus 
colaboradores e a competitividade corporativa.  

 

Assim, é por meio de ferramentas que facilitam os processos que permitirão a 

construção e disseminação do conhecimento, que as organizações podem esperar 

uma mudança cultural em sua estrutura, que deverá afetar positivamente em sua 

competitividade. Roos e Roos (1997) afirmam que a cada dia mais executivos das 

grandes organizações percebem que as empresas que terão mais sucesso, serão 

aquelas que farão o melhor trabalho capturando, nutrindo e aproveitando todo o 

conhecimento de seus funcionários. Assim, como o conhecimento reside da mente 

das pessoas, torna-se imperativo encontrar meios de explicitá-lo, para depois 

disseminá-lo dentro das organizações. 

Haja vista a importância da Gestão do Conhecimento, tão defendida pela 

maioria acadêmica da área, e a disposição das organizações em apostarem em sua 

efetividade, leia-se aqui, a disposição de seus executivos sêniores em confiarem, e 

efetivamente investirem na Gestão do Conhecimento para suas organizações26, uma 

vez implementada e com o passar do tempo, é comum que estes mesmos executivos 

elaborem questões da ordem: quais investimentos estão sendo feitos na Gestão do 

Conhecimento? São suficientes? É muito? Está gerando retorno? Como é possível 

responder a essas questões? Se é possível, o processo de mensuração é confiável? 

É neste sentido que as métricas se tornam necessárias para quantificar o 

conhecimento, e convencer plenamente gerentes e acionistas, do valor das iniciativas 

da GC (LIEBOWITZ, 1999; 2000; VON KROGH et al. 1999; LIEBOWITZ; SUEN, 2000; 

BOSE, 2004). A seguir será tratado sobre a elaboração e uso de métricas para 

intangíveis. 

                                            
26 O suporte da alta gerência é um dos oitos fatores cruciais apontados por Davenport, De Long e Beers 
(1998), que contribuem para o sucesso de projetos em Gestão do Conhecimento. Entre seus achados, 
os autores defendem que se os executivos seniores contribuirão efetivamente ao “enviar mensagens 
que a Gestão do Conhecimento e o Aprendizado Organizacional são críticos para o sucesso da 
companhia; provendo fundos e outros recursos para a infraestrutura; e clarificando quais tipos de 
conhecimentos são os mais importantes para a companhia” (DAVENPORT; DE LONG; BEERS, 1998, 
p. 54). 
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2.1.4 A Mensuração de Intangíveis 

 

Por que mensurar intangíveis? No estudo de Andriessen (2004), o autor aborda 

vários assuntos relacionados aos métodos de valoração e mensuração de intangíveis, 

entre eles o Capital Intelectual. Dentre outras questões levantadas pelo autor, ao tratar 

a problemática do porquê de se realizar a valoração ou mensuração do Capital 

Intelectual, ele é categórico em afirmar que os autores mais notáveis que trabalham 

esse tema, divergem entre si na maneira de definir o problema que planejam resolver, 

mas que estas definições desses problemas podem ser agrupadas em três grupos 

diferentes: i) problemas para a melhoria do gerenciamento interno; ii) para a melhoria 

de parecer externo ou estatutário; iii) de motivos transacionais. 

No primeiro, o mais amplo dos três, ele subdivide os problemas em sete 

subgrupos, e são eles: a) aquilo que é mensurado é gerenciado; b) melhoramento do 

gerenciamento dos recursos intangíveis; c) criação de estratégias baseadas em 

recursos; d) monitoramento dos efeitos advindo das ações; e) traduzindo a estratégia 

de negócios em ações; f) ponderando cursos possíveis de ação; g) melhoria do 

gerenciamento do negócio como um todo. 

No caso do parecer externo ou estatutário, tem-se cinco subgrupos: a) 

aproximação da distância entre o valor contábil e valor de mercado; b) melhoria na 

comunicação com acionistas sobre o valor real e desempenho futuro da empresa; c) 

redução na assimetria da informação; d) aumento na capacidade de levantar capital; 

e) melhoria da reputação da empresa e seus efeitos nos preços das ações. Por fim, a 

terceira (motivos transacionais) está relacionada com a provisão estatutária, regras 

administrativas ou ainda por força de um mandato da autoridade reguladora para uma 

descrição da valoração. 

Entendido as razões do por que mensurar, é igualmente importante responder 

como são feitas as mensurações. Sveiby (2010) identificou 42 métodos de avaliação 

de intangíveis entre 1950 e 2009, distinguindo-os com base em parâmetros 

financeiros e não-financeiros, e os subdividiu em quatro categorias, sendo as 

categorias do financeiro: Métodos de Capitalização do Mercado (Market Capitalization 

Methods), ou, MCM; e, Métodos de Retorno sobre Ativos (Return on Assets Methods), 

ou, ROA. As categorias de métodos não-financeiros são: Método de Capital Intelectual 

Direto (Direct Intellectual Capital Methods), ou DIC, e Métodos de Cartão de 
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Pontuação (Scorecard Methods), ou SC. Para esse autor, os métodos ROA e MCM 

têm como base as avaliações financeiras, e podem ser facilmente comunicados aos 

mais afeitos à contabilidade tradicional. Eles são úteis em fusões e aquisições e para 

avaliações no mercado de ações. Quanto aos métodos DIC e SC, Sveiby (2010) 

considera que suas vantagens estão relacionadas à capacidade de gerar um quadro 

mais abrangente da saúde de uma organização, podendo ser facilmente aplicado à 

departamentos ou unidades internas, e medir com maior rapidez e precisão impactos 

de uma ação ou evento específico. Dos modelos apresentados no estudo de Sveiby 

(2010), 3 foram classificados como ROA, 4 como MCM, 12 como DIC, 1 como 

DIC/MCM, e finalmente, 22 eram SC, constatando-se assim uma prevalência desse 

último. 

Andriessen (2004) afirma que o critério de valor é definido em termos 

monetários nos modelos para avaliar os intangíveis, com um foco especial sobre o 

capital intelectual de uma organização. Esse autor os classifica em quatro tipos 

distintos: i) métodos para avaliação financeira; ii) métodos para medição de valor; iii) 

métodos para avaliação de valor; e iv) métodos para medição. Assim como em Sveiby 

(2010), o método para avaliação financeira define o critério de valor em termos 

monetários. O método de medição de valor é aquele que usa um critério não-

financeiro, para traduzi-lo em fenômenos observáveis. Método de avaliação de valor 

é aquele em que o critério não pode ser traduzido em fenômeno observável, e 

depende do julgamento pessoal de quem avalia. O método de medição é quando a 

estrutura de avaliação não inclui um critério de valor, mas utiliza uma escala métrica, 

que se relaciona a um fenômeno observável. 

No tocante aos métodos e para o propósito dessa dissertação, mantendo-se no 

escopo de se oferecer requisitos funcionais para um novo sistema a ser usado na 

Gestão do Conhecimento, buscar-se-á um procedimento mais específico, ou seja, 

uma redução considerável do escopo, utilizando-se apenas de métodos não-

financeiros. Apesar do método Balanced Scorecard (BSC) ser classificado como não-

financeiro (SC) e ter sido encontrado em muitos estudos produzidos na literatura 

nacional, optou-se também por não utilizá-lo – haja vista – apesar de ser muito usado 

na Gestão do Conhecimento, preferiu-se usar ferramentas específicas da GC. No 

entanto, nas páginas a seguir será elaborado uma relação com as diversas 

ferramentas que se utilizam de métodos não-financeiros e que são usadas na Gestão 

do Conhecimento. 
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2.1.5 A Mensuração na Gestão do Conhecimento 

 

Segundo Ahmed, Lim e Zairi (1999, p. 304), em uma atmosfera 

predominantemente de intensa competição, e consumidores volúveis, “a globalização 

dos negócios levou a perguntas sobre o modo como o conhecimento é utilizado, 

aplicado e alavancado”. Para esses autores, a medição é um pré-requisito para o 

estabelecimento de qual o impacto (se algum), as práticas ligadas ao conhecimento 

apresentam nos resultados finais do negócio. 

 Ao estudar os resultados da pesquisa conduzida em 1997, em 431 

organizações nos Estados Unidos e Europa, pelo Centro de Inovações de Negócios 

da Ernst & Young, Ruggles (1998) aponta que apenas 4% dos entrevistados 

classificavam como “Excelente ou Bom” a sua habilidade de mensurar o valor de seus 

ativos de conhecimento e/ou o impacto da Gestão do Conhecimento sobre sua 

organização. Quase uma década depois, no estudo de Meroño, Lopez e Sabater 

(2007), os autores afirmam que, apesar dos avanços da GC feitas por acadêmicos e 

práticos, muitos gerentes ainda não sabiam o que fazer para gerenciar o 

conhecimento em suas organizações. O estudo apontava como uma das principais 

razões, a falta de estudos empíricos na literatura da GC. Quase uma década e meia 

do primeiro estudo e cinco anos mais tarde do segundo, a pesquisa realizada por 

Andreeva e Kianto (2012) ainda afirma existir uma escassez de estudos empíricos, 

demonstrando uma ligação real entre as atividades de GC e os resultados 

organizacionais, inobstante a extensiva literatura promovendo a Gestão do 

Conhecimento.  

Em razão disto, para que uma empresa comece a executar ou melhorar as 

ações de Gestão do Conhecimento, um dos passos iniciais seriam identificar o nível 

de GC que a empresa já tem. Observa-se que é por meio de um diagnóstico preciso 

que gestores poderão prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação à uma dada 

situação concreta de trabalho. Para tal, ao tratar da Gestão do Conhecimento em 

organizações, é fundamental a realização de um diagnóstico sobre o seu nível de 

maturidade, e de seus resultados propostos, bem como alcançados.  

Dos vários meios para a realização deste diagnóstico, encontra-se a utilização 

de especialistas da área de GC, entrevistas, aplicação de questionários, dentre outros. 
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Salienta-se, a maneira mais eficiente de se fazer um diagnóstico na atualidade, 

acredita-se ser pelo meio digital.  

Em vista disso, é de fundamental importância que a academia venha a 

contribuir na elaboração de uma ferramenta tecnológica, para se fazer este 

diagnóstico, de maneira eficaz e que seja coerente com o tipo, tamanho, e cultura da 

organização. Em sua revisão de literatura, Batista (2008) classifica os métodos em 3 

tipos: i) métodos para avaliar a implantação de práticas de GC e o seu grau de 

institucionalização; ii) modelos para avaliar os ativos intangíveis (leia-se, em especial, 

o Capital Intelectual); e o iii) método adotado pelo Modelo de Excelência em Gestão 

(MEG) do Prêmio Nacional da Qualidade. 

Os métodos que avaliam a implantação de práticas de GC e sua 

institucionalização, possibilitam, além do já posto, avaliar o estágio e alcance obtidos 

pela organização na implantação da GC, além de diagnosticar a capacidade da 

organização de promover o uso da informação e do conhecimento,  identificar área e 

processos da organização em que há oportunidades de avanços, e com o tempo, 

mensurar o avanço da GC na organização, e por fim, avaliar-se de modo comparativo 

com outras organizações (BATISTA, 2008). 

Finalmente, Batista (2008) discute o método adotado pelo Modelo de 

Excelência em Gestão (MEG) do Prêmio Nacional da Qualidade, que direciona a 

avaliação, pelas organizações que o adotam, ao enfoque, à disseminação e aos 

resultados das práticas de gestão de ativos intangíveis adotadas. Nesse sentido, 

afirma Mallmann (2012, p. 73): 

 

A realização dos diagnósticos e avaliações por esses métodos é 
rápida e bastante facilitada por utilizarem questionários a serem 
respondidos por integrantes das organizações pesquisadas, o que 
possibilita a obtenção de uma “foto instantânea” da situação em 
determinado momento, a partir da qual é viabilizada a rápida 
elaboração de planos de ação.  A rapidez na ação é uma maneira de 
criar uma imagem favorável a programas de GC. A participação dos 
membros das organizações na realização do diagnóstico é, também, 
uma forma de disseminar o tema e de incentivá-los a envolverem-se 
nas ações relacionadas à GC.  

 

Assim, nessa primeira parte do estudo, buscou-se construir uma relação dos 

modelos que façam o diagnóstico da GC. Usando-se dos métodos que avaliam a 

implantação de práticas de GC e sua institucionalização, conforme o primeiro tipo 

classificado por Batista (2008), ou ainda, relacionados aos métodos DIC e SC de 
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Sveiby (2010), que possibilitem a mensuração por meio de um diagnóstico da 

presença de práticas e/ou da maturidade dos processos e iniciativas da Gestão do 

Conhecimento. Uma única exceção será feita ao EVA (Economic Value Added), da 

Stern Stewart & Company, por sua importância no mundo dos negócios e literatura, 

mas que é classificado por Sveiby (2010) como ROA. 

Assim sendo, uma breve descrição dos vários modelos de maturidade e 

Frameworks usados na GC será oferecida, mas um foco especial será dado aos 

modelos de maturidade descritivos, que ofereçam um diagnóstico atual, ou como 

Mallmann (2012, p. 73), uma “foto instantânea”27 da organização. Partindo do princípio 

que os modelos visam apontar caminhos para a melhoria continua, por meio deles, 

será possível visualizar claramente o processo de implementação a Gestão do 

Conhecimento, e as suas terminologias. 

 

2.1.6 Frameworks e Modelos de Maturidade usados na GC 

 

A Gestão do Conhecimento (GC) é considerada chave para o sucesso das 

organizações que competem na Era do Conhecimento. Os esforços para a 

implementação requerem uma metodologia estruturada dentro de um Framework28 ou 

Modelo de Maturidade (SENSUSE; ROHAJAWATI, 2013). 

Modelos de maturidade descrevem o desenvolvimento de uma entidade com o 

passar do tempo, ou seja, modelos de maturidade são basicamente aplicação da 

abordagem de um ciclo de vida (KURIAKOSE et al., 2010). Apesar de crucial para a 

GC, modelos de maturidade não se limitam a ela, mas perpassam as várias áreas do 

saber. Segundo Magdaleno, Werner e Araújo (2011, p. 7), “modelos de maturidade 

proliferaram na academia e na indústria através de uma multiplicidade de domínios”, 

                                            
27 O termo “foto instantânea”, do anglicismo snapshot, é uma terminologia conhecida, e obviamente 
não se pretende atribuir a Mallmann (2012) sua criação, mas tão somente diz respeito a citação que 
ele faz uso do termo.  
28 Um Framework difere de um Modelo de Maturidade no sentido que a framework geralmente é uma 
representação gráfica, quase sempre uma figura, que denota um esquema de como vários aspectos 
se relacionam entre si. É comum por exemplo nas frameworks utilizadas na GC, que seus componentes 
como processos, atividades e capacitadores, sejam representados nas figuras como dependendo um 
do outro, e ajudando o leitor a posicionar projetos e atividades de GC. Um Modelo de Maturidade é 
comumente representado em uma tabela, onde os projetos e atividades de GC são posicionados na 
interseção de uma linha com uma coluna, mas dependendo do autor, tanto as palavras Modelo de 
Maturidade e Framework podem ser usadas como sinônimos para representar o momento em que a 
empresa se encontra e/ou o que pode ser feito a partir daquele momento. 
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como, por exemplo, os domínios da Engenharia de Software, Gestão do 

Conhecimento, Gestão de TI e Gestão de Processos de Negócios, e em todos, como 

uma forma de estruturar um corpo de conhecimento e avaliar as organizações. Para 

De Bruin et al. (2005, p. 1), modelos de maturidade foram arquitetados para mensurar 

a maturidade (ex. competência, capacitação, nível de sofisticação) de um certo 

domínio, selecionados com base em um conjunto mais ou menos abrangente de 

critérios. 

Magdelo, Werner e Araújo (2011) afirmam também que, na maior parte da 

literatura sobre modelos de maturidade, o termo maturidade é refletido de forma 

unidimensional em três fatores que se influenciam mutuamente. São estes fatores: a 

maturidade do processo, a maturidade do objeto, e a capacidade de pessoas. Na 

maturidade do processo, procura-se avaliar até que ponto um processo específico é 

explicitamente definido, gerenciado, medido, controlado e eficaz (PAULK et al., 1994). 

Na maturidade do objeto, busca-se saber em que medida um determinado objeto, 

como “um produto de software, um relatório da empresa ou similar atinge um nível 

pré-definido de sofisticação” (MAGDELO; WERNER; ARAÚJO, 2011, p. 8). Por fim, 

na capacidade de pessoas, procura-se inteirar-se em que medida “a força de trabalho 

é capaz de permitir a criação de conhecimento e aprimorar a proficiência” (Ibidem). 

Em 1986, o Instituto de Engenharia de Software (Software Engineering 

Institute) ou SEI, ligado à Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, em 

parceria com organizações públicas e privadas, começaram a idealizar um “modelo 

de maturidade” (maturity framework) para ajudar as organizações a melhorar seus 

processos de desenvolvimento de programas para computação (softwares). Baseado 

nas experiências, usando o modelo de maturidade de processo de software e o 

questionário idealizado para diagnosticar os problemas e processos de melhoria, o 

SEI formalizou o conceito chamando-o de “Modelo de Maturidade em Capacitação 

para Programas de Computador” (Capability Maturity Model for Software), ou Software 

CMM. Ao publicar em 1995 o livro: “O Modelo de Maturidade em Capacitação: 

diretrizes para melhoria do processo de software (The Capability Maturity Model: 

guidelines for improving the software process), Mark C. Paulk, Charles V. Weber, Bill 

Curtis e Mary Beth Chrissis, consolidam o modelo (PAULK, 2009). Em 1997, o CMM 

é aposentado em favor de um modelo mais integrado, lançando o “Modelo de 

Maturidade em Capacitação-Integração” (Capability Maturity Model Integration), ou 

CMMI (ibidem). O CMM e CMMI serviram de base para que muitos outros modelos 
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fossem construídos, inclusive para alguns modelos utilizados para a Gestão do 

Conhecimento.  

Um modelo de maturidade pode ser descritivo, prescritivo ou comparativo. Em 

se tratando de um modelo descritivo, a aplicação do modelo não oferece nenhuma 

disposição para melhorar a maturidade, ou seja, este tipo de modelo é aplicável no 

intuito de avaliar a situação atual da entidade que está sendo investigada, onde os 

recursos atuais são avaliados em relação a certos critérios. Entende-se assim que, 

em casos onde este modelo de maturidade puramente descritivo é empregado, ele 

atua como uma ferramenta de diagnóstico (DE BRUIN et al., 2005; PÖPPELBUß; 

RÖGLINGER, 2011; MAGDALENO; WERNER; ARAÚJO, 2011). 

O modelo prescritivo fornece um roteiro para a melhoria da maturidade, ou seja, 

indica como identificar o nível de maturidade desejável e fornece orientações sobre 

medidas de melhoria (BECKER et al., 2009). Neste caso, ações específicas e 

detalhadas são sugeridas. Por fim, os modelos servem para fornecer bases de 

comparação (KLIMKO, 2001), e é pelo modelo comparativo que é possível o 

benchmarking entre indústrias e regiões, pois possibilita a comparação entre práticas 

similares em diferentes organizações. É claro que sem dados históricos suficientes de 

um grande número de participantes, e avaliações de unidades de negócios similares, 

as organizações não poderão ser comparadas (MAGDALENO; WERNER; ARAÚJO, 

2011).  

Embora vistos como tipos de modelos distintos, na prática eles representam 

fases evolucionárias de um ciclo de vida de modelos. Para que o estado atual de um 

domínio possa ser entendido em sua amplitude, é necessário que em um primeiro 

momento, o modelo seja descritivo. Partindo deste entendimento, o modelo pode 

então evoluir para ser prescritivo29, e assim, possibilitar que melhorias sejam feitas. 

Finalmente, para que um modelo seja usado comparativamente, torna-se imperativo 

que ele seja aplicado em várias organizações, permitindo assim, obter dados 

suficientes para permitir a comparação (DE BRUIN et al., 2005; MAGDALENO; 

WERNER; ARAÚJO, 2011). 

 

                                            
29 No artigo referenciado, acredita-se que os autores comenteram um erro semântico ao repetir aqui o 
termo “descritivo”, mas é hermeneuticamente possível, por meio do contexto perceber que o termo 
correto é prescritivo. 
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2.2 FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO USADAS NA GC 

 

É fundamental, antes de se começar qualquer iniciativa de implementação da 

Gestão do Conhecimento nas organizações, que se obtenha um bom diagnóstico, que 

permita apontar aquilo que já existe ou não, e dentro daquilo que já existe, o que pode 

ser melhorado. É comum encontrar na literatura da GC diversas propostas e até 

ferramentas prontas para a mensuração das práticas de Gestão do Conhecimento, e 

cada uma delas com suas peculiaridades. Alguns exemplos de modelos de 

maturidade e ferramentas para o diagnóstico da Gestão do Conhecimento são 

apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Modelos de Maturidade e Ferramentas de Diagnóstico da GC30  

 NOME DO MODELO NOME DO(S) AUTOR(ES) ORGANIZAÇÃO 
DETENTORA 

1 5iKM3  Mohanty e Chand (2004)  Tata Consultancy Services 
<http://www.tcs.com> 

2 APO KM Framework 
APO KMAT 

APO (2009) Asian Productivity 
Organization (APO) 
<http://www.apo-tokyo.org/> 

3 APQC KMMM 
APQC’s KMPF 
APQC’s KM CAT  

O'dell (2000) 
Arthur Andersen (1996)  

American Productivity and 
Quality Center (APQC) 
<http://www.apqc.org> 

4 As Sete Dimensões da GC Terra (2001) N/A 

5 BSC (Balanced Scorecard) Kaplan e Norton (1996) N/A 

6 BSI  British Standards Institute 
(2003) 

British Standards Institute 
<http://www.bsigroup.com> 

7 CMA Canadian Management 
Accountants (1999) 

The Society of Management 
Accountants of Canada  
<http://prism.cma-
canada.org/> 

8 CollabMM (Collaboration 
Maturity Model) 

Magdaleno, Werner e Araújo 
(2011) 

N/A 

9 Modelo COST Ahmed, Lim e Zairi (1999) N/A 

10 DM-CMM (Decision Making 
Capability Maturity Model) 

Kaner e Karni (2004)  N/A 

11 European Committee for 
Standardization - KM 
Framework e Knowledge 
Quick Scan 

CEN (2004) CEN - Comité Européen de 
Normalisation 
<https://www.cen.eu/> 

12 European KM Forum - 
Knowledge Management 
Assessment and Tool 

The European Forum 
Consortium (2002) 

The European Forum 
Consortium 

13 EVA (Economic Value Added) Stewart (1999) Stern Stewart & Company 
http://www.sternstewart.com/ 

14 FKM Audit (Fraunhofer 
Knowledge Management 
Audit) 

Mertins et al. (2003) Fraunhofer IPK 
https://www.ipk.fraunhofer.de/ 

                                            
30 Alguns trabalhos corroboram e complementam ainda mais essa lista, entre eles o de Khatibian, 
Hasan e Jafari (2010), Kuriakose et al. (2010), Gonçalo, Junges e Borges (2010) e Carpes (2012). 



50 
 

15 G-KMMM (General KM 
Maturity Model) 

Pee e Kankanhalli (2009)  N/A 

16 IAGP – Instrumento de 
Avaliação da Gestão Pública 

Brasil (2009) Governo Brasileiro. Ministério 
do Planejamento, Orçamento 
e Gestão. Secretaria de 
Gestão. 

17 IAM (Intagible Assets Monitor) Sveiby (1998a) N/A 

18 InfoSys-KMMM (InfoSys 
Knowledge Management 
Maturity Assessment) 

Kochikar (2000) Infosys Business Technology 
Consultants 
https://www.infosys.com/ 

19 KMAuditBr Albino e Reinhard (2009) N/A 

20 KMD (Knowledge 
Management Diagnostics) 

Bukowitz e Williams (2002) N/A 

21 MGCAPB (Modelo de GC 
para a Administração Pública) 

Batista (2012) N/A 

22 OCDE Survey of Knowledge 
Management 

OECD Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development 
http://www.oecd.org/ 

23 OKA (Organizational 
KnowlLedge Assessment) 

Fonseca (2000)  World Bank Institute 
https://olc.worldbank.org/ 

24 Skandia Navigator Edvinsson e Malone (1998) Skandia  
https://www.skandia.se/ 

25 Steps KMMM Robinson et al. (2006) N/A 

26 Strategic KMMM  Kruger e Snyman (2005) N/A 

27 Vision KMMM  Weerdmeester; Pocaterra e 
Hefke (2003)  

N/A 

Fonte: Autores citados, elaborado pelo autor, 2017. 

 

1. 5iKM3 Knowledge Management Maturity Model 

 

Ferramenta privada, sem acesso as métricas e de natureza não-financeira, o 

modelo foi desenvolvido por Mohanty e Chand (2004) para a Tata Consultancy 

Services (TCS), empresa de consultoria internacional, baseada em Mumbai, na Índia. 

A ferramenta é baseada na crença que qualquer organização, pode acessar em sua 

base de conhecimento, qualquer coisa e em qualquer formato (anything), em qualquer 

lugar do mundo (anywhere), em qualquer momento no tempo (anytime). Segundo a 

empresa, o modelo promete benefícios, como uma visão abrangente do nível de 

maturidade da organização, assim como, uma avaliação das capacidades 

operacionais e estratégicas dos resultados do negócio. As áreas fundamentais são 

consideradas Pessoas, Processos e Tecnologia (TCS, 2016). 

Percebe-se no 5iKM3 uma preocupação em transformar conhecimento 

organizacional em benefícios para o negócio. Neste modelo, cada nível de maturidade 

é definido baseado em como Pessoas, Processos e Tecnologia interagem um com o 

outro dentro de uma organização e como são influenciados pela cultura corporativa. 
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O modelo (QUADRO 2) tem cinco fases: a inicial, a intenção, a iniciativa, a inteligência 

e a inovativa (KURIAKOSE et al., 2010). Carpes (2012) afirma que a metodologia de 

avaliação descrita é objetiva, e que o modelo não discute a metodologia de validação. 

 

Quadro 2 - Modelo de Maturidade do 5iKM3 

  Inicial Intenção Iniciativa Inteligência Inovativa 

Criar A criação do 
conhecimento 

é realizada 
sem ninguém 

notar  

A criação do 
conhecimento 

é notada e 
existe um 

esforço para 
canalizar a 

mesma  

A criação do 
conhecimento 

é 
impulsionada 

Não existe 
oportunidade 

perdida na 
criação do 

conhecimento 

 

Criação do 
conhecimento é 

uma alegria 

Capturar Não há 
processo 

formal para a 
captura do 

conhecimento 
ou ninguém 

se atenta 
para isso  

Há um esforço 
para capturar 

o 
conhecimento, 

mas não 
existe nenhum 

processo 
formal 

Há um 
processo 

definido para 
capturar o 

conhecimento 
em vários 
pontos de 
contato, 
porém, 

podem não 
ser 

exaustivas 

Há processos 
de captura bem 

definidos e 
todos os pontos 

de contato 
estão sendo 

tratados 
efetivamente 

Processos de 
captura estão 

bem integrados 
nos processos 
de negócios  

Organizar Não há uma 
estrutura 

formal para 
organizar e 
acumular 

conhecimento 

Não há 
processo 

formal 

Existem 
processos 
definidos 

para 
organizar e 

armazenar o 
conhecimento 

de maneira 
estruturada 

O 
conhecimento é 
bem organizado 

e serve para 
todos os tipos 

de 
necessidades 

A organização 
dos ativos de 

conhecimento é 
otimizada 

Guardar É ad-hoc e 
baseado em 
ferramentas 

básicas 

Existe alguns 
repositórios 
definidos, 

porém 
baseados em 
ferramentas 
elementares 

Existe um 
repositório 

lógico central 
e acessos 

baseados em 
processos 

O 
armazenamento 
é bem definido 

e disponível 
para o acesso 
em qualquer 

lugar e a 
qualquer 
momento 

Armazenamento 
segue o 

paradigm 
qualquer coisa, 

a qualquer 
momento e a 

qualquer lugar 

(Re-)Usar É acidental Existem 
problemas em 

encontrar o 
conhecimento 
na hora certa 

Existem 
processos 
definidos e 
ferramentas 
disponíveis 

para o uso/re-
uso do 

conhecimento 

Cenários de 
uso/re-uso são 
bem articulados 

Uso/re-uso do 
conhecimento 
está na cultura  

 Fonte: Adaptado de Sharma e Chowdhury (2007, tradução nossa). 
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2. APO KM Framework e APO KMAT (Knowledge Management Assessment Tool)  

 

Ferramenta pública, com acesso as métricas e de natureza não-financeira. 

Estabelecida em 11 de maio de 1961, a Organização de Produtividade Asiática ou 

Asian Productivity Organization (APO), é uma organização não-política, não-lucrativa, 

e não discriminatório, aberta para países membros da Comissão Econômica e Social 

das Nações Unidas para a Ásia e Pacífico (UNESCAP). Seus membros 

comprometem-se a ajudar-se mutuamente, em suas ações de produtividade e 

cooperação, compartilhando conhecimento, informação e experiência (APO, 2016). 

Em sua página oficial (<http://www.apo-tokyo.org//>), a APO disponibiliza entre outras 

coisas, um guia para a facilitação de implementação de processos de GC, um modelo 

de maturidade (APO KM Framework), assim como, uma ferramenta de avaliação de 

GC (APO KM Assessment Tool). 

Os especialistas da Organização de Produtividade Asiática desenvolveram um 

framework e o introduziram através de oficinas, também chamadas de workshops, que 

foram divididas em cinco estágios, e são eles: introdução, reconhecimento da GC, 

entendendo a GC, introduzindo o APO KM Framework, e por fim, conduzindo o meio 

para a implementação da GC (SENSUSE; ROHAJAWATI, 2013). Segundo o guia, 

tanto o framework, como a ferramenta de diagnóstico foram desenvolvidos para ajudar 

na condução de uma avaliação inicial em empresas de “pequeno e médio porte” (APO, 

2009, p. 220). O framework da APO é mostrado conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Framework da APO 

 
Fonte: APO, 2009.  



53 
 

A ferramenta de diagnóstico consiste de um questionário de 41 questões, 

divididos em 7 seções, denominadas: Liderança em GC (questões 1 a 6), Processos 

(questões 7 a 12), Pessoas (questões 13 a 18), Tecnologia (questões 19 a 24), 

Processos de Conhecimento (questões 25 a 30), Aprendizado e Inovação 

(questões 31 a 36), e Resultados de GC (questões 37 a 42). As questões são 

assinaladas em múltipla escolha, e atribuído valores baseado na resposta escolhida. 

Ao final da entrevista, os pontos são somados e comparados a uma tabela que 

indicará o nível de preparo e prontidão em que a organização se encontra.  

 

3. APQC Knowledge Management Maturity Model (KMMM), Knowledge Management 

Program Framework (KMPF) e Knowledge Management Capability Assessment Tool 

(KM CAT)31  

 

Ferramenta privada, sem acesso as métricas e de natureza não-financeira. 

Fundado em 1980 como “Centro Americano de Produtividade” (American Productivity 

Center), e recunhando em 1988 como “Centro Americano de Produtividade e 

Qualidade” (American Productivity & Quality Center), a APQC é uma organização não-

governamental e sem fins lucrativos, reconhecida internacionalmente, que tem por 

meta ajudar organizações em várias indústrias, a se adaptar às novas demandas de 

mercado, promovendo iniciativas de Gestão do Conhecimento (APQC, 2016).  

 

Com foco em produtividade, gestão do conhecimento, benchmarking, 
e iniciativas de melhoria da qualidade, a APQC trabalha com as suas 
organizações membros para identificar as melhores práticas; descobrir 
métodos efetivos de melhoria; disseminando amplamente suas 
descobertas; e conectando indivíduos um com o outro e com o 
conhecimento, treinamento e as ferramentas que eles precisam para 

suceder (HASANI, 2005, p. 83).      
 

Para isso, criaram a “APQC Quadro Geral de Programa de Gestão do 

Conhecimento” (APQC’s Knowledge Management Program Framework), que 

segundo eles, permite a implementação de uma estratégia de Gestão do 

Conhecimento em quatro etapas, assim como, as ações necessárias em cada uma 

destas etapas. As etapas são: “Chamada para ação” (Call to Action), “Desenvolver 

uma Estratégia de GC” (Develop KM Strategy), “Projetar e Implementar Recursos de 

                                            
31 Também chamada de KMAT (Knowledge Management Assessment Tool). 
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GC” (Design and Implement KM Capabilities), e “Envolver e Sustentar” (Envolve and 

Sustain). A primeira etapa da segunda fase começa com a preocupação de se 

determinar o estado corrente de GC em que a organização se encontra. Para isso, é 

disponibilizado a seus usuários uma “Ferramenta de Mensuração das Capacidades 

de Gestão do Conhecimento” (APQC’s Knowledge Management Capability 

Assessment Tool) ou (APQC’s KM CAT).  

Segundo a página oficial da APQC na internet (<https://www.apqc.org//>), a 

APQC’s KM CAT oferece uma maneira rigorosa de medir e avaliar as competências 

em Gestão do Conhecimento de uma organização em quatro dimensões: Estratégia, 

Pessoas, Processos, e Conteúdo e Tecnologia da informação. A ferramenta foi 

desenvolvida baseada na APQC’s Levels of KM Maturity, e permite mensurar cada 

aspecto de um programa de Gestão do Conhecimento, partindo da estratégia e 

desenvolvimento negócio estudado, para processos específicos e tecnologias, 

identificando como a organização está frente a competição. Além de graduar em que 

nível de maturidade a organização se encontra, a APQC KM CAT permite mensurar a 

GC da organização através de 12 categorias e 150 capacidades, o que eles chamam 

de bloco de construção de programas efetivos (APQC, 2016)32. 

O objetivo é fornecer aos gestores uma avaliação de performance relativa em 

áreas diferentes, para então comparar os resultados com as empresas símiles 

atuantes no mercado, para daí desenvolver uma estratégia para avançar para o 

próximo nível (APQC, 2016). Apesar de não informar especificamente se a ferramenta 

APQC KM CAT pode ser usada para pequenas e médias empresas, na página da 

APQC é oferecido uma “mini avaliação” chamada de “A Mini-Avaliação da GC” (The 

KM Mini Assessment), constante de um questionário de 15 perguntas básicas, que 

permite a qualquer usuário fazer uma avaliação inicial da Gestão do Conhecimento. 

Hupert e Lemons (2010) desenvolveram uma aplicação para a APQC em cinco 

estágios: Iniciar, Desenvolver, Padronizar, Otimizar e Inovar, no entanto não explica a 

metodologia usada na mensuração ou validação. Apenas as características dos níveis 

diferentes de maturidade em termos gerais, sem se ater as áreas chaves 

(KURIAKOSE et al., 2010).    

 

 

                                            
32 A literatura pesquisada não informa quais seriam exatamente essas 12 categorias e 150 
capacidades. Para saber, fazia-se necessário o acesso a ferramenta, o que não foi possível. 
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4. As Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento 

 

Ferramenta pública, com acesso as métricas e de natureza não-financeira. 

Terra (2001) propõe uma forma de avaliar a Gestão do Conhecimento a partir de uma 

visão multidimensional. O método é denominado Sete Dimensões da Gestão do 

Conhecimento, e tem por objetivo a avaliação, e identificação das práticas gerenciais 

da organização, verificando se essa está menos associada (empresa atrasada), 

medianamente associada (empresa tradicional) ou mais associadas a uma gestão 

pró-ativa do conhecimento (empresa que aprende). Como na maioria das ferramentas 

de diagnóstico, a avaliação é feita com base na opinião das pessoas e não a partir de 

evidências objetivas. As dimensões do modelo são: Visão e Estratégia – o papel da 

alta administração, Cultura Organizacional, Estrutura Organizacional, Política 

de Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Mensuração de Resultados, e 

Aprendizado com o Ambiente. O método utiliza um questionário com 41 questões 

relacionadas às essas sete dimensões da GC. Os respondentes devem assinalar o 

grau de concordância com cada uma das assertivas. A escala é composta de quatro 

alternativas: Discordo fortemente; Discordo; Concordo; e Concordo fortemente. Uma 

vez que a soma do total de pontos é obtida, é possível identificar qual é a situação da 

organização em relação à gestão pró-ativa do conhecimento (BATISTA, 2008; 

TERRA, 2001).  

 

5. BSC (Balanced Scorecard) 

 

Ferramenta pública, com acesso as métricas e de natureza não-financeira. 

Uma pesquisa realizada pela consultoria Bain & Company em 2006, junto a 6.200 de 

seus clientes, apontou que 70% deles usavam o Balanced Scorecard (BSC) como 

ferramenta de gerenciamento corporativo (PERSON, 2010). Mundialmente conhecido, 

o conceito de Balanced Scorecard foi desenvolvido por Kaplan e Norton (1996), 

baseado no relatório de mensuração de performance, realizado pela General Eletric 

(GE) na década de 50, e no trabalho de engenheiros de processos franceses, que 

criaram no começo do século XX, o conceito de Dashboard (Tableau de Bord). 

O Balanced Scorecard não é uma ferramenta específica para mensurar a 

Gestão do Conhecimento nas organizações, mas sim um sistema de planejamento e 

gerenciamento estratégico desenvolvido para alinhar as atividades do negócio, com a 
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estratégia da organização, melhorar as vias de comunicação internas e externas, e 

monitorar a performance da organização, indo de encontro às suas metas 

estratégicas. 

 

Kaplan e Norton não inovaram a ideia de utilizar indicadores de 
desempenho financeiro e não financeiro. Seus objetivos eram 
descrever, implementar e gerenciar estratégias em todos os níveis de 
uma empresa, por meio do alinhamento de objetivos, iniciativas e 
indicadores à estratégia da organização, fornecendo à empresa uma 
visão de desempenho integrada e englobando indicadores financeiros 
e outras perspectivas de desempenho (FILGUEIRAS; BARROS; 
GOMES, 2010, p. 56). 

 

Neste sentido, Gonçalo, Junges e Borges (2010, p. 5), o BSC é “capaz de 

demonstrar a relação direta entre os elementos estratégicos e os processos 

organizacionais”, tornando-se com o passar do tempo, uma ferramenta de apoio à 

administração estratégica. Para Bose (2004), o BSC já está amplamente adotado pela 

Gestão do Conhecimento. Em conformidade com a página do Balanced Scorecard 

Institute, Bose (2004) explica a metodologia do BSC, como uma técnica de análise 

projetada para traduzir a missão e estratégia global de negócios de uma organização, 

em metas específicas, que ajudarão a organização a monitorar o desempenho e 

alcançar estes objetivos. Diz ainda: 

 

Em contraste com as medidas contábeis tradicionais, o BSC muda o 
foco das medidas puramente financeiras para incluir três medidas 
fundamentais de fatores de sucesso intangíveis. Elas equivalem 
aproximadamente aos três componentes do capital intelectual – ou 
seja, o capital humano (conhecimentos e habilidades das pessoas), 
capital estrutural (conhecimento inerente nos processos e sistemas da 
organização), e capital de cliente (relacionamento com o cliente) 
(BOSE, 2004, p. 460). 

 

Desta maneira, o BSC pode ser visto como uma ferramenta de gestão que 

trabalha os ativos tangíveis e intangíveis, associando-os de forma que habilite a 

mensuração junto aos resultados organizacionais, ou seja, foi desenvolvido 

primariamente dentro de um plano de mensuração de performance, composta de 

medidas estratégicas de negócios de natureza não financeira, com as tradicionais 

medidas financeiras (BOSE, 2004), para oferecer a gerentes e executivos uma visão 

mais balanceada (balanced) de performance em suas organizações (Balanced 

Scorecard Institute, 2016). Tal avaliação se dá sob quatro diferentes perspectivas: 

aprendizado e conhecimento, financeira, clientes, processos internos. 
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Concernente às empresas de pequeno e médio porte, o Balanced Scorecard 

pode e deve ser usado. Person (2010) afirma: “ (…) empresas de pequeno e médio 

porte podem descobrir que os Balanced Scorecards são fáceis de serem 

implementados por eles e que o resultado vem mais rapidamente. Dentre os 

vencedores do Hall da Fama do Balanced Scorecard, 20% são empresas de pequeno 

e médio porte” (PERSON, 2010, p. 12).  

 

6. BSI Knowledge Manager (British Standards Institute) 

 

Ferramenta privada, sem acesso as métricas e de natureza não-financeira. 

Desenvolvido e formatado como um guia para a mensuração da Gestão do 

Conhecimento no ano de 2003, o BSI define que a GC pode agregar valor às 

organizações em seis dimensões diferentes: Financeira, Inovação, Processos, 

Pessoas, Clientes e Serviços. Assim como outros órgãos de padronização e 

mensuração espalhados pelo globo, como por exemplo na Austrália (Standards 

Australia, 2001, 2003), na Alemanha (DIN, 2006), e em nível de Europa (CEN, 2004), 

a Inglaterra também teve sua iniciativa de alcançar um melhor entendimento da 

Gestão do Conhecimento através do British Standards Institute (BSI, 2001, 2003a, b, 

c) (HEISIG, 2009). 

Segundo Gonçalo, Junges e Borges (2010), alguns indicadores definidos pelo 

BSI são: incremento na satisfação e valor em vendas dos clientes; melhoria na 

atitude; melhoria na moral; melhoria no envolvimento dos colaboradores; 

redução dos custos operacionais; redução do turnover; aumento da efetividade 

em vendas e das vendas de novos produtos; maior número de comunidades de 

prática, assim como, nas iniciativas de Gestão do Conhecimento; aumento de 

iniciativas em novos negócios, novas linhas de produtos, e aumento do 

conhecimento explícito em sistemas e bases de conhecimento.  

 

7. CMA (Canadian Management Accountants) 

 

Ferramenta privada, sem acesso as métricas e de natureza não-financeira. 

Também apresenta uma relação de indicadores que podem ser utilizados pelas 

organizações para mensurar e valorizar as ações de GC. Assim como a do Instituto 

de Padronização Britânico (British Standards Institute), esta ferramenta foca nos 
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resultados, e não nas etapas do ciclo do conhecimento. Os indicadores são: Número 

de Novos Produtos, Número de Novos Clientes, Índice de Produtividade, 

Número de Processos Analisados e Revisados, Número de Processos Alterados 

e Melhorados, Número de Patentes Registradas, Número de Ideias 

Implementadas a Partir de Sugestões Internas, Índice de Satisfação de Clientes 

(LIEBOWITZ; SUEN, 2000; GONÇALO; JUNGES; BORGES, 2010). 

Desde 1º de janeiro de 2013, devido a união entre CICA (Canadian Institute of 

Chartered Accountants) e a CMA (Canadian Management Accountants), foi criado 

uma nova instituição de classe denominada CPA (Chartered Professional Accountants 

of Canada), como uma organização nacional formatada para unificar a profissão de 

contador naquele país (CMA, 2017). 

 

8. CollabMM (Collaboration Maturity Model) 

 

Ferramenta pública, com acesso as métricas e de natureza não-financeira. As 

autoras Magdaleno, Werner e Araújo (2011) partem da premissa que de modo geral, 

as organizações têm recorrido à colaboração para fins de produtividade e 

compartilhamento do conhecimento, e com o intuito de estimular essa colaboração 

nas organizações, criam um modelo de maturidade de colaboração. Elas então 

definem os níveis de maturidade em colaboração em: 1. Casual; 2. Planejado; 3. 

Perceptivo e 4. Reflexivo, apresentando práticas de colaboração para os níveis 2, 3 e 

4, conforme o Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Níveis Planejado, Perceptivo e Reflexivo 

Nível 2 Planejado Planejamento da Comunicação 
Planejamento do Trabalho em Grupo 
Integração dos Produtos Individuais 
Percepção Social 

Nível 3 Perceptivo Distribuição de Informações 
Acompanhamento do Trabalho 
Compartilhamento de Conhecimento Explícito 
Percepção do Processo 

Nível 4 Reflexivo Encerramento 
Avaliação 
Compartilhamento de Conhecimento Tácito 
Percepção da Colaboração 

Fonte: Adaptado de Magdaleno, Werner e Araújo (2011)   
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9. COST Model 

 

Em Gonçalo, Junges e Borges (2010), os autores afirmam que esse modelo 

proposto por Ahmed, Lim e Zairi (1999), utiliza a base da melhoria contínua de 

Deming33 e o ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act, ou “planejar”, “fazer”, “verificar” e 

“agir”). A operacionalização do modelo ocorre pela intersecção das etapas do ciclo de 

gestão do conhecimento citados e das quatro perspectivas, ou áreas chave, que dão 

nome ao modelo: Customers (Clientes), Organization (Organização), Suppliers 

(Fornecedores), e Technology (Tecnologia), gerando a matriz de avaliação 

conforme Quadro 4. A matriz demonstra como a GC contribui para a organização e 

interage com cada uma das quatro perspectivas sugerindo que as organizações 

identifiquem indicadores para cada cruzamento entre as áreas chave e as etapas do 

processo de GC. (Ahmed; Lim; Zairi, 1999).  

 
Quadro 4 – Modelo COST de Avaliação da GC 

 Clientes Organização Fornecedores Tecnologia 

(P) Criação     

(D) Compartilhamento     

(C) Mensuração     

(A) Aprendizado     

Fonte: Adaptadado de Ahmed, Lim e Zairi, 1999. 

 

Na primeira etapa seria feito a captura ou a criação do conhecimento, que 

representa o Plan (planejamento) do ciclo PDCA. Nessa fase da captura do 

conhecimento, a organização deve recorrer a fontes externas, fontes internas 

estruturadas ou fontes internas não estruturadas de conhecimento. Na segunda etapa, 

representando o Do (fazer), a organização deverá utilizar-se de ferramentas de 

comunicação para compartilhar o conhecimento. Na etapa seguinte, associada ao 

Check (verificar), é quando a organização utiliza dos dados coletados nas etapas 

anteriores para mensurar o sucesso das atividades. Por fim, o aprendizado e a 

melhoria correspondem ao Act (agir) do ciclo PDCA. É nesta fase que a organização 

utiliza os resultados obtidos pela mensuração para melhorar continuamente o seu 

processo. Segundo Goldoni (2007), os objetivos das áreas chave são: i) Cliente: 

                                            
33 Os denominados "14 princípios", estabelecidos por Deming (1990; 2017), constituem o fundamento 
dos ensinamentos ministrados aos altos executivos no Japão, em 1950 e nos anos subseqüentes. 
Esses princípios constituem a essência de sua filosofia e aplicam-se tanto a organizações pequenas 
como grandes, tanto na indústria de transformação como na de serviços. Do mesmo modo, aplicam-se 
a qualquer unidade ou divisão de uma empresa (DEMING, 2017).  
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procura identificar o que é possível aprender com os clientes, como aprender e como 

se tornar efetivo neste processo de aprendizagem; ii) Organização: busca identificar 

as habilidades chaves para o sucesso do negócio, e quem possui essas habilidades, 

para depois comparar-se com as outras organizações; iii) Fornecedor: procura 

identificar se a organização está alcançando melhor qualidade, custo e serviço junto 

a seus fornecedores. Também procura verificar se a organização está conduzindo 

programas de qualidade com seus fornecedores; iv) Tecnologia: busca identificar se 

a organização está aproveitando de forma efetiva toda a tecnologia disponível. 

 

10. DM-CMM (Decision Making Capability Maturity Model) 

  

Esse modelo de Kaner e Karni (2004) parte do principio que a “Tomada de 

Decisão” (decisionmaking) é parte essencial das funções gerenciais e operacionais, e 

que melhorias nas capacidades de se tomar decisões seriam vitais para o sucesso de 

qualquer organização. Assim, buscam guiar organizações que desejam melhorar suas 

capacidades de tomar decisões e incorporar o conhecimento necessário para suportar 

essas decisões, ou seja, recursos de conhecimento bem gerenciados para prover um 

ambiente de decisões bem informadas. 

  Os autores atribuem ao DM-CMM duas perspectivas e cinco níveis. As 

perspectivas são os “níveis de maturidade relacionados a capacidade da tomada de 

decisões” e “níveis intermediários de etapas de maturação correspondentes a 

capacidade de gestão do conhecimento”. Os cinco níveis de tomadas de decisão são: 

ad-hoc, planejada, definida, controlada e sustentada.  

 O modelo também contempla quatro estágios intermediários do conhecimento 

que incluem: i) Recepção (captura do conhecimento individual); ii) Revisão 

(organização e revisão do conhecimento baseado em equipes); iii) Retenção 

(formulação e avaliação baseada em métricas de conhecimento), e; iv) Reuso 

(reaplicação de decisões que foram eficazes anteriormente). 

 Cada um dos níveis é categorizado através de quatro atributos: formalidade 

(estrutura), fundação (racicínio), favor (avaliação) e feedback (performance). Cada 

estágio é particionado em quatro classes de atividades: aquisição (desenvolvimento 

de conhecimento), arranjo (representando o conhecimento e arquivamento), avaliação 

(avaliando o conhecimento), e de aplicação (recuperação e reutilização de 
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conhecimento). Todos esses ítens fornecem uma visão multi-dimensional no DM-

CMM. 

Os resultados alcançados durante a pesquisa chegaram as seguintes 

conclusões sobre o DM-CMM: i) o modelo pode ser aproveitado em processos 

genéricos, como negociação, contratação, coordenação, telemarketing, tratamento de 

reclamações, e assim por diante; ii) o modelo também apresenta capacidades de 

tomada de decisão e de gestão do conhecimento num formato multifuncional; iii) os 

autores assertaram também que quanto mais experiências baseadas em memória 

organizacional, tais como o raciocínio baseado em casos reais, maior a progressão 

lógica da elevação do conhecimento organizacional (KANER; KARNI, 2004). 

 

11. European Committee for Standardization - KM Framework e Knowledge Quick 

Scan 

  

Público, com a acesso as métricas e não-financeiro. O Comitê Europeu de 

Normatização (CEN), é uma associação composta por órgãos de normatização de 34 

países europeus, e uma das três organizações de normatização reconhecidas pela 

União Européia (EU) e pela Associação Européia de Livre Comércio (EFTA) para a 

normatização de padrões para toda a Europa. O CEN oferece documentos técnicos e 

plataforma de desenvolvimento para diversos tipos de produtos, materiais, serviços e 

processos, para diversas industrias, entre elas as industrias aeronáutica e de espaço, 

químicas, contrução, consumo, defesa e segurança, energia, ambientais, alimentos, 

saúde e cuidados, TIC, maquinário, materiais, equipamentos de pressão, serviços, 

vida inteligente, transporte e de embalagens (CEN, 2017).   

 Alguns desses documentos estão diretamente ligados a Gestão do 

Conhecimento, entre eles manuais de boas práticas em GC, que por sua vez abordam 

temas e oferecem soluções em Framework para Gestão do Conhecimento, Cultura 

Organizacional, Implementação em Pequenas e Médias Empresas e Mensuração da 

GC. No caso da framework do CEN, ela consiste de três camadas considerados por 

eles como muito importantes para os processos de GC, e são elas: i) Fóco do Negócio 

(iniciativas de GC e processos de adição de valor como: desenvolvimento estratégico, 

inovação e desenvolvimento de produto e/ou serviço, fabricação e entrega, vendas e 

suporte ao cliente); ii) 5 Atividades Essenciais do Conhecimento (identificar, criar, 

armazenar, compartilhar e usar); iii) Capacitadores divididos em duas categorias, 
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denominadas Conhecimento Pessoal (habilidade, comportamento, ambição, 

experiência, e ferramentas pessoais ou desenvolvidas em grupo que geram melhorias 

na manipulação do conhecimento) e Conhecimento Organizacional (estabelecidas 

pela liderança para facilitar de maneira efetiva a manipulação do conhecimento dentro 

dos processos de adição de valor, entre gerência e funcionários e parceiros externos, 

como clientes e fornecedores), que por sua vez, complementam uma a outra (CEN, 

2004a). Essa framework é representada pela Figura 2. 

 

Figura 2 - Uma perspectiva europeia para a GC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CEN, 2004a. 

 

 No tocante a ferramenta de mensuração da GC, a perspectiva europeia da CEN 

fornece um exemplo de uma ferramenta para diagnóstico, chamada “Um Rápido Olhar 

no Conhecimento” (Knowledge Quick Scan). A ferramenta usa as conhecidas 

dimensões: identificar, criar, armazenar, compartilhar e usar, e para cada 

dimensão sugere sete questões relacionadas ao modelo 7S de McKinsey34, de autoria 

de Waterman, Peters e Phillips (1980), que por sua vez foca em: Estratégia (Strategy), 

Visão Compartilhada (Shared Vision), Estilo (Style), Pessoal (Staff), Habilidades 

(Skills), Estrutura (Structure) e Sistemas (Systems).  

                                            
34 Mckinsey é nome da empresa de consultoria que os autores trabalhavam na época da elaboração 
e publicação do artigo. 
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Todas as perguntas focam na organização como inteira e não em aspectos 

isolados do conhecimento, dessa maneira, é possível conhecer os pontos fortes e 

fracos da organização. Para cada dimensão, o respondente é convidado a assinalar 

na escala de 1 a 5, onde 1 a pessoas marcaria que “Discorda Totalmente”, e 5 que 

“Concorda Totalmente”, sua atitude pessoal ou conhecimento do comportamento de 

determinado processo de conhecimento (CEN, 2004b).      

 

12. European KM Forum - KM Assessment Model and Tool 

 

Público, com acesso as métricas e não-financeiro. É um consórcio de empresas 

e universidades do Reino Unido, Espanha, Itália, Áustria, França e Alemanha, que 

oferecem de maneira gratuita, uma ferramenta e modelo de avaliação da GC, por meio 

de um conjunto de casos de negócio e boas práticas de Gestão do Conhecimento. O 

seu principal objetivo é desenvolver uma abordagem normalizada de implementação 

de métricas na Europa. Esses casos variam de projetos de implementação em 

empresas e instituições de pesquisas, e com base neles, é possível analisar diversos 

projetos com o objetivo de descobrir fatores críticos de sucesso, e ainda os fatores 

humanos que influenciam as empresas. Além disso, tem o propósito de elencar as 

melhores práticas adotadas por elas. O resultado deste estudo é um relatório que 

representa o estado da arte da Gestão do Conhecimento na Europa, incluindo 

abordagens de implementação de projetos e metodologias de GC. 

O Manual é estruturado em 7 capítulos e contém um total de 88 páginas, 

podendo ser acessado facilmente pela internet. Seu desenvolvimento iniciou-se no 

ano 2000, porém sua publicação aconteceu apenas no ano de 2002, após todo o 

desenvolvimento e análise dos estudos de casos, além de ciclos de reuniões, 

estruturação, catalisação, formulação e avaliação. Além de oferecer novos recursos 

aos gestores interessados, para os desenvolvedores, o projeto é capaz de atender 

diferentes organizações com diversas necessidades de conhecimento. Para facilitar a 

utilização do Modelo de Avaliação e Ferramenta do Fórum Europeu de GC (European 

KM Forum - KM Assessment Model and Tool), os desenvolvedores elaboraram um 

framework dividido em 8 dimensões voltadas para a GC, sendo elas: estratégias, 

questões sociais e humanas, aspectos organizacionais, processos, medidas de 

desempenho, tecnologias, liderança e casos de negócio de GC e sua 

implementação, conforme Figura 3. 
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Figura 3 - Primeiro esboço da Framework do Fórum Europeu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: European KM Forum, 2002. 

  

Para cada uma das dimensões são oferecidas perguntas abertas e fechadas, 

indicadores e uma escala de avaliação (European KM Forum, 2002). Além das 

perguntas relacionadas as dimensões, existe ainda uma seção geral com perguntas 

abertas e fechadas, indicadores e escala de avaliação, no intuito de se conhecer 

melhor o respondente.   

 

13. EVA (Economic Value Added) 

 

Ferramenta privada, sem acesso as métricas e de natureza financeira. Marca 

registrada e introduzida pela empresa de consultoria Stern Stewart & Company, no 

final da década de 80, a EVA é uma ferramenta que faz uma mensuração de maneira 

abrangente, da gestão financeira nas organizações, unindo o orçamento de capital, 

planejamento financeiro, estabelecimento de metas, avaliação de desempenho, 

comunicação com os acionistas e na compensação dos incentivos. A ferramenta EVA 

objetiva responder adequadamente todas as maneiras em que o valor da empresa 

poderia ser adicionado ou perdido. A ferramenta incentiva gestores a tomar toda e 

qualquer decisão, seguindo o princípio geral de maximizar o valor do acionista 

(BONTIS et al. 1999; O’HANLON; PEASNELL, 1998). Assim como o Balanced 

Scorecard, a EVA não é uma ferramenta específica para a Gestão do Conhecimento, 

mas colabora e corrobora com ela. 
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Segundo Bose (2004), é um método de avaliação de investimentos e seu 

conceito está na afirmação de que não basta ter lucro operacional; é necessário que 

a taxa de rentabilidade do investimento seja maior do que outras opções de mercado. 

O EVA é estabelecido a partir de cinco etapas: revisão dos dados financeiros da 

empresa, identificação do capital social, determinação da taxa de custo do 

capital social, cálculo do lucro operacional líquido após os impostos e cálculo 

do valor econômico. 

Em O’Hanlon e Peasnell (1998), os autores indicam que apesar dos criadores 

da EVA (Joel Stern e Bennet Stewart) serem economistas e não se considerarem 

contabilistas, as ideias presentes na EVA relacionadas a contabilidade, apesar de não 

serem novas, são impressionates, vigorosas e avançadas. A novidade do EVA é a 

maneira em que eles usam a contabilidade como um aparato para conectar programas 

de incentivo com um modelo de criação de valor para os stakeholders. Afirman ainda 

que a ideia sobre a melhor forma de ajustar e usar os números contabilizados para 

servir finalidades específicas de gestão são suficientes pensadas para garantir à EVA 

como uma das contribuições mais significativas dos últimos anos, tanto para as áreas 

da gestão, quanto para a contabilidade.  

 

14. FKM-Audit (Fraunhofer Knowledge Management Audit) 

  

FKM Audit é o resultado de um levantamento de melhores práticas levado a 

efeito pelo Centro de Competência do Instituto Fraunhofer (Fraunhofer Institut für 

Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik), da Alemanha, que, que procura: 

identificar os pontos fortes e fracos da GC corporativa das organizações, analisar as 

condições estruturais, as barreiras e os facilitadores da GC, conduzindo a um aumento 

da atenção para com a GC na empresa, e desenhar um roadmap para mensurações 

futuras da GC, coletando dados mensuráveis para controle de processos de GC 

(MALLMAN, 2012; SERAFIMESCU, 2008; MERTINS et al. 2003). 

 Esse método integra um nível denominado processos de negócio, e outro 

denominado “nível de campos de projetos para GC”35. No primeiro são identificados 

os tipos relevantes de conhecimento, sua demanda e disponibilidade. As atividades 

que podem ser atribuídas aos principais processos de GC (segundo o autor: gerar, 

                                            
35 Do original Design Fields for KM. 



66 
 

armazenar, distribuir, aplicar) também são analisadas. No nível dos campos de projeto 

para GC são identificadas as condições gerais, capacitadores, e as barreiras para a 

GC. O método de auditoria FKM/FHM pode ser estruturado em sete fases: i) Estado 

inicial (preparação); ii) Definição do foco (são identificados os processos a serem 

analisados de forma exemplar e o grupo-alvo (stakeholders) a ser entrevistado); iii) 

Ajuste de inventário (uma auditoria customizada é elaborada de acordo com os 

requisitos da empresa); iv) Levantamento (questionários são criados para o grupo-

alvo selecionado seguido de realização de entrevistas face a face). Nesses 

questionários, os tópicos centrais das discussões são as atividades centrais e as 

sugestões concretas para melhorar a coordenação e a abrangência dos processos 

centrais associados; v) Análise e avaliação (as atividades principais e os tipos de 

conhecimento são analisados e avaliados de acordo com os critérios de avaliação, 

tais como a disponibilidade, transparência e fiabilidade das fontes); vi) Workshop de 

feedback (recomendações para outras ações, a fim de implementar com sucesso GC 

em uma organização são resumidos e priorizados em um roteiro); e finalmente, vii) 

Início do projeto (as medidas necessárias descritas no roteiro que devem ser 

tomadas para o desenvolvimento da organização são planeadas e realizadas) 

(SERAFIMESCU, 2008; MERTINS et al., 2003). 

 

15. G-KMMM (General Knowledge Management Maturity Model) e G-KMMM 

Assessment Instrument 

 

Público, com acesso as métricas e não-financeiro. Idealizado por Pee e 

Kankanhalli (2009), os autores baseiam-se em diversos modelos de maturidade no 

intuito de um modelo de maturidade genérico ideal. O modelo de maturidade G-KMMM 

é dividido em cinco níveis: i) Inicial (onde a organização tem pouco ou nenhuma 

intenção de gerenciar o conhecimento, nem reconhece explicitamente isso como 

essencial para o sucesso a longo prazo); ii) Consciente (onde as organizações estão 

conscientes da importância do conhecimento e tem a intenção de faze-lo formalmente, 

mas não sabem como o fazer); iii) Definido (onde já existem estruturas básicas de 

suporte a GC, onde a GC é promovida pela liderança por meio de estratégias de GC, 

treinos e incentivos); iv) Gerenciado (Nessas organizações existem processos 

formais para criar, capturar, compartilhar e aplicar os conhecimentos formais e 

informais. Projetos pilotos que se utilizam de aplicações de GC são utilizados e a GC 
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está incorporada as estratégias gerenciais da organização e suportado pela tecnologia 

de maneira totalmente abrangente. Fluxos de trabalho também são adotados para 

integrar modelos de GC, e modelos de mensuração são utilizados para mensurar a 

efetividade das ações ligadas a GC ); v) Otimizado (as organizações têm sistemas 

de GC que suportam as atividades chaves do negócio e existe uma cultura 

organizacional de compartilhamento do conhecimento). A proposta do modelo G-

KMMM é que as organizações progresse de um nível de maturidade para o outro se 

pular nenhuma etapa. Nesse modelo, as áreas consideradas chaves são: Pessoas, 

Processos e Tecnologias. 

No tocante ao Instrumento de Avaliação da Maturidade em GC idealizado por 

Pee e Kankanhalli (2009), os autores utlizam-se de questões adaptadas da literatura 

científica e outros instrumentos existentes, entre eles: os exercícios do modelo 

Knowledge Journey KM Framework Assessment, KPQM, KMCA, e KMAT (da 

American Productivity and Quality Center e Arthur Andersen (1996)); de Jager (1999), 

assim como novas questões foram desenvolvidos para avaliar itens relacionados ao 

modelo proposto, mas que não foram encontrados nos modelos ou ferramentas 

pesquisadas. No total são 15 questões para a área chave Pessoas, 6 para a área 

chave Processos e 6 para a área chave Tecnologia. 

 

16. IAGP (Instrumento de Avaliação da Gestão Pública) 

 

O Instrumento para Avaliação da Gestão Pública (IAGP) reúne um conjunto de 

orientações e de parâmetros para avaliar e melhorar a gestão, e tem por referência o 

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e os conceitos e fundamentos 

preconizados pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GesPública). Este instrumento foi instituído pelo Decreto nº 5.378/2005 e consiste no 

resultado da busca por construir organizações públicas orientadas para resultados 

com foco no cidadão, cujo objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos prestados e para o aumento da competitividade do País, mediante 

melhoria contínua da gestão, no rumo da excelência O GesPública desdobrou o 

Modelo de Excelência em Gestão Pública em três instrumentos de avaliação, com a 

finalidade de facilitar o processo de avaliação continuada da gestão. Os três 

instrumentos sugerem um caminho progressivo do processo de autoavaliação 

(BRASIL, 2009).  
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O instrumento GesPública procura sensibilizar, formar e credenciar 

organizações e servidores públicos para agirem como operadores do programa, 

disseminando e implementando, com base no Modelo de Excelência em Gestão 

Pública (MEGP), os instrumentos e metodologias, como os Instrumentos para a 

Avaliação da Gestão Pública 250, 500 e de 1000 pontos (BRASIL, 2009).  

Na Figura 4 é apresentado os três instrumentos de avaliação, assim como o 

conjunto de conceitos e parâmetros de avaliação da gestão, variando apenas o nível 

de exigência de cada um. 

 

Figura 4 - Instrumento para avaliação da Gestão Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Brasil, 2009, p. 10. 

 

 

17. IAM (Intangible Asset Monitor) 

 

O Monitor de Ativo Intangível (Intangible Asset Monitor), ou IAM, idealizado por 

Sveiby (1998a), é um método para medir ativos intangíveis, e um formato de 

apresentação, que exibe uma série de indicadores relevantes para medir os ativos 

intangíveis de uma forma simples. A escolha dos indicadores dependerá da estratégia 

da empresa. A ferramenta poderá ser de maior relevancia em empresas que possuem 

partes de sua valorização baseada em ativos intangíveis. O IAM pode ser integrado 

em sistemas de informação e de gestão da organização. O formato que apresenta o 

monitor não deve exceder uma página e deve ser acompanhada de uma série de 

observações. Segundo Sveiby (1996), as áreas mais importantes para a cobertura são 
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o crescimento/renovação, eficiência e estabilidade36. O objetivo é obter uma 

imagem ampla, de modo que um ou dois indicadores em cada categoria possam ser 

concebidos. O IAM é baseado na teoria de fluxo de ações (stock-flow theory), 

tradicional na contabilidade. Ao fazer uso do monitor, ele percebe os ativos intangíveis 

(Estrutura Externa, Estrutura Interna e Competência) como ativos reais (SVEIBY, 

1996). 

 

Estamos interessados em indicadores que apontem mudanças e 
fluxos de conhecimento, como por exemplo, medições de crescimento, 
renovação/inovação, eficiência/utilização e risco/estabilidade. A ideia 
é perceber como os ativos intangíveis estão se desenvolvendo, 
criando indicadores que esteja correlacionado com a crescimento do 
ativo em questão, sua taxa de renovação, e como eficientemente nós 
estamos em utilizá-lo, e o risco de perde-lo (SVEIBY, 1996, p. 1).  

 
Para Sveiby (1998a), pessoas são os únicos agentes verdadeiros nas 

organizações, e são encarregadas de criar a estrutura interna e externa. Sveiby 

(1998a) propõe três tipos de indicadores, cada um dentro de três colunas, conforme 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Indicadores do Monitor de Ativos Intangíveis 

Fonte: Sveiby, 1998a. 

                                            
36 Esses princípios foram primeiramente e amplamente aplicados em 1986, na Suécia e até na 
formatação do Skandia Navigator (SANTOS, 2008). 
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Nesse modelo, os indicadores de crescimento e inovação, referem-se ao 

potencial futuro da empresa. Os indicadores de eficiência, informam até que ponto os 

ativos intangíveis são produtivos.  Os Indicadores de estabilidade, indicam o grau de 

permanência destes ativos na empresa (SANTOS, 2008). 

 
18. InfoSys-KMMM (InfoSys Knowledge Management Maturity Assessment) 

 

Fundada em 1981 por apenas sete engenheiros e atualmente com mais de 

193.000 colaboradores, a Infosys é uma empresa de atuação global que oferece a 

seus clientes consultoria estratégica, liderança operacional, a co-criação de soluções 

inovadoras, nos segmentos de mobilidade, sustentabilidade, big data e computação 

na nuvem (INFOSYS, 2016). Em sua visão voltada para a Gestão do Conhecimento, 

desenvolveram um de modelo de maturidade para ajudar seus clientes a mensurar o 

nível de seus sistemas de Gestão do Conhecimento. 

Desenvolvido por Kochikar (2000), este modelo tem cinco estágios ou níveis de 

maturidade: i) Padrão (onde existe uma dependência completa dos conhecimentos e 

habilidades individuais); ii) Reativo (que representa a habilidade de executar 

atividades básicas do negócio de forma repetida); iii) Consciente (a habilidade restrita 

na tomada de decisão baseada em dados e a habilidade restrita em alavancar 

conhecimentos/expertises internas); iv) Convencido (a tomada de decisão 

quantitativa no contexto operacional e estratégico e a habilidade de alavancar 

conhecimento de fontes internas e externas. Também a organização reconhece a 

melhora na produtividade ao compartilhar conhecimento, e existe uma proatividade 

face a mudanças tecnológicas e no ambiente de negócio). v) Compartilhando 

(relacionados a habilidade de gerenciar a competência organizacional 

quantitativamente, a tomada de decisão fortemente baseada em ROI, a existência de 

processos para alavancar idéias que proporcionem vantagem competitiva, e a boa 

percepção de mudanças tecnológicas e no ambiente de negócio). Nesse modelo, a 

mensuração é objetiva e não especifica nada sobre a validação. As áreas chaves 

(KRA) para este modelo são: Pessoas, Processos e Tecnologias (COSTA, 2009; 

KURIAKOSE et al., 2010). As características do modelo Infosys-KMMM são 

apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Níveis e áreas chaves do Infosys-KMMM 

   Áreas Chaves (ou Key Results Area) 

Nível  Pessoa Processo Tecnologia 

1 Padrão N/A 

2 Reativo Consciência da 
importância do 
conhecimento. 

Captura de conteúdo. Gerenciamento 
básico. 

3 Consciente Treinamento; 
Organização com foco 

no conhecimento. 

Conteúdo estruturado 
de forma a permitir 

gerenciamento. 

Infraestrutura 
tecnológica para a 

retenção do 
conhecimento. 

4 Convencido Perfil pessoal 
customizado. 

Peritos do 
conhecimento 
disponíveis; 
 Gestão da 

configuração; 
Gerenciamento 

quantitativo. 

Infraestrutura 
tecnológica para a 

gestão do 
conhecimento. 

5 Compartilhando Integração de expertise; 
 Alavancagem de conhecimento; 

Gestão da inovação. 

Fonte: Adaptado de Costa, 2009. 

 

19. KMAuditBr 

  

Segundo Albino e Reinhard (2009), a ferramenta é um instrumento de avaliação 

quantitativa baseado na ferramenta APQC KMAT e o estudo de Jager, 1999, 

desenhado para auxiliar organizações a fazer uma avaliação inicial dos processos de 

gerenciamento do conhecimento dentro delas. O modelo avalia quatro dimensões, ou 

como chamado pelos autores, quatro facilitadores, que são: liderança, cultura, 

tecnologia da informação e métricas. Uma vez que as questões são respondidas, 

a ferramenta permite posicionar qual nível de maturidade a organização se econtra, 

esses divididos em quatro estados: i) Estacionado (ou parado, onde existe apenas 

um número ínfimo ou básico de processos, senão nenhum) ii) Inicial (onde as 

atividades e processos de GC são poucos); iii) Priorizar e Selecionar (onde um 

número grande de procedimentos está em curso, contando inclusive com apoio da TI 

para sua realização, contudo sem coordenação ou um projeto que seja coerente); iv) 

Aprimorar e Continuar (onde há uma relação ótima entre processos de GC, projetos 

coordenados e uso de TI, assim como, início do controle de qualidade para 

aprimoramento contínuo). 
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20. KMD (Knowledge Management Diagnostics) ou DGC (Diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento) 

 

Idealizado por Bukowitz e Williams (2002), o processo de Diagnóstico da 

Gestão do Conhecimento (DGC) consiste em uma série de afirmativas, divididas em 

dois processos e sete fases. No primeiro processo, chamado de “tático”, objetiva 

identificar como a organização gerencia seu conhecimento no que se refere a 

utilização do conhecimento no dia-a-dia, para responder às demandas ou 

oportunidades do mercado. As quatro fases vinculadas a este primeiro processo são 

denominadas: Obtenha, Utilize, Aprenda e Contribua. No segundo processo, 

denominado de “estratégico”, visa trabalhar o conhecimento com as exigências 

estratégicas da organização, em uma visão de longo prazo. As três fases para este 

segundo processo são chamadas: Avalie, Construa/Sustente, Descarte. Cada fase 

tem 20 questões que serão aplicadas, perfazendo um total de 140. Ao final de cada 

fase, os resultados (pontuação) são anotados. Uma vez com os resultados de cada 

fase, eles são compilados em uma escala do tipo Likert de três pontos (Forte, 

Moderado e Fraco), para então, ter-se o diagnóstico completo do setor em estudo. 

 

21. MGCAPB (Modelo de GC para a Administração Pública) 

 

Esse modelo de Batista (2012) foi elaborado objetivamente para a 

administração pública brasileira, e é um modelo híbrido, ou seja, descritivo e 

prescritivo. O aspecto descritivo permite a descrição dos elementos principais da GC, 

ao passo em que, o prescritivo, orienta de que maneira a GC deve ser implementada.  

O modelo de GC mencionado (FIGURA 6) é constituído por seis componentes: 

i) direcionadores estratégicos: visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e 

metas; ii) viabilizadores: liderança, tecnologia, pessoas e processos; iii) processo 

de GC: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar; iv) ciclo KDCA; v) 

resultados de GC; e vi) partes interessadas: cidadão-usuário e sociedade.  
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Figura 6 - Modelo de Gestão do Conhecimento para administração pública de Batista 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Batista, 2012. 
 

22. OCDE Survey of Knowledge Management 

 

OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico. Trata-se de uma organização internacional, composta por 34 países 

(Brasil não é membro) e com sede em Paris, França. A OCDE tem por objetivo 

promover políticas (públicas e privadas) que visem o desenvolvimento econômico e o 

bem-estar social de pessoas por todo o mundo. 

No caso das organizações públicas, o objetivo do método OCDE consiste, 

basicamente, em avaliar de que maneira a temática Gestão do Conhecimento é 

abordado no setor público, ou seja, avaliar como o tema GC é tratado em 

organizações públicas dos países membros da OCDE. 

Assim, o método da OCDE avalia os seguintes aspectos relacionados à GC: 

organização para o compartilhamento de informações e conhecimento, gestão da 

organização com foco no conhecimento, estratégias e políticas gerais de Gestão da 

Informação e do conhecimento, tecnologias de informação, comunicação e 

egovernment, orçamento destinado à implementação de práticas de Gestão da 

Informação e do conhecimento, e lições aprendidas com a implementação de práticas 

de Gestão do Conhecimento.  

A principal vantagem deste método está na abordagem, exclusiva da GC 

organizações públicas dos países membros da OCDE, por isso, as questões versam 

sobre o campo da administração pública. 
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Para o setor privado, a OECD desenvolveu a OECD Survey of Knowledge 

Management. Nesta ferramenta de diagnóstico, a OECD conduziu uma pesquisa de 

âmbito internacional para averiguar como as práticas de Gestão do Conhecimento são 

usadas no setor privado e em como essas práticas eram percebidas. O ponto inicial 

do questionário traz uma lista de práticas que podem ser usadas na GC. As dimensões 

do questionário são divididos em: Políticas e Estratégias, Liderança, Incentivos, 

Captura e Aquisição do Conhecimento, Treinamento e Mentoria, e 

Comunicação. Os respondentes do questionário que indicaram usar uma ou mais 

das práticas relacionadas, são solicitados a continuar com o questionário, enquanto 

aqueles que indicaram não usar nenhuma, são solicitados a proceder para a questão 

de número dez, que é relacionada com os incentivos que podem encorajar os 

respondentes a engajarem e implementarem tais práticas. As questões 2 à 9 lidam 

com as razões para, e os resultados da implementação de práticas de GC. Os 

respondentes também são solicitados a indicar o principal responsável para 

implementar essas práticas, quem as iniciou, se recursos são disponibilizados para 

essas atividades e se o impacto é mensurado. Por fim, os respondentes são 

questionados a apontar se existe resistência na organização a essas práticas. As 

questões de 11 à 14 estão relacionadas a questões administrativas e dados (OECD, 

2002). 

 

23. OKA (Organizational Knowledge Assessment) 

 

A ferramenta “Mensuração do Conhecimento Organizacional” (Organizational 

Knowledge Assessment), representado pela sigla OKA, foi elaborado com a ajuda da 

pesquisadora brasileira Ana Flávia Fonseca, e proposto pelo World Bank Institute 

(WBI) e tem por objetivo diagnosticar a capacidade e o nível de preparação de uma 

organização na utilização adequada de seus ativos intelectuais. O WBI é uma 

“agência financiadora de ações, projetos e programas que vinculam políticas públicas 

em prol de países em desenvolvimento, analisando e avaliando práticas, comparando-

as aos países desenvolvidos” (BRAUN; MUELLER, 2014, p. 984). 

O método contempla a aplicação de um questionário com 205 questões, 

desenvolvido baseando-se em métricas elaboradas para computar pontuações 

associadas às dimensões do conhecimento. A metodologia apoia-se em 3 elementos 
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(Pessoas, Processos e Sistemas), e inclui 14 dimensões do conhecimento, de acordo 

com a Quadro 6. 

  

Quadro 6 - Elementos constituintes do questionário OKA 

PESSOAS PROCESSOS SISTEMAS 

Incentivos Culturais Liderança e Estratégia Tecnologia 

COP e Tempo do 
Conhecimento 

Fluxo do Conhecimento Programa de Gestão do 
Conhecimento 

Compartilhamento do 
Conhecimento 

Operacionalização do 
Conhecimento 

Conteúdo do Conhecimento 

Criação e Identificação do 
Conhecimento 

Alinhamento Infraestrutura de Acesso ao 
Conhecimento 

Conhecimento e 
Aprendizagem 

Métricas e Monitoramento - 

Fonte: Adaptado de Baun e Mueller, 2014.  
 

Para dimensionar e dar significância aos resultados obtidos da aplicação do 

OKA atribui-se valores a cada dimensão de forma que permita a quantificação gráfica 

de cada organização. Na escala métrica formatada por Fonseca (2006), os resultados 

obtidos podem ser: 0-10 (grau baixo), 11-20 (grau médio), 21-30 (grau alto) e acima 

de 31 (grau muito alto).  

Inicialmente, a ferramenta OKA foi estruturada a partir de levantamento direto 

feito através da aplicação de questionário em oficinas com os participantes do Instituto 

do Banco Mundial. Os valores encontrados em cada dimensão são tabulados 

baseados em respostas a um subconjunto de questões de cada dimensão. Os valores 

e dimensões foram modificados e relacionados a critérios demográficos, industriais e 

relativos a países. Por fim, é padronizado os valores para todas as organizações a fim 

de torná-las comparáveis (FONSECA, 2006). 

Por ser uma ferramenta um tanto robusta, na literatura cientifica encontrada até 

o momento, a OKA tem sido geralmente aplicada em empresas de grande porte. No 

entanto, a medida em que organizações de pequeno porte necessitam de um 

programa formal de GC, existe um esforço envolvendo pessoas que participaram da 

formatação inicial e desenvolvimento da ferramenta, junto ao World Bank Institute, e 

um grupo de cerca de 10 pessoas, entre doutores, mestres, especialistas e estudantes 

de informática, estatística e administração, para uma nova formatação que permita o 

uso da ferramenta em empresas de pequeno e médio porte. A nova ferramenta 

procurar considerar novos parâmetros, como por exemplo: as comunidades de 

prática, quase que inexistentes nas empresas de pequeno porte, as questões 

relacionadas as hierarquias, nem sempre são adequadas, as de infraestrutura 
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tecnológica, falta de treinamento, dimensões demográficas, entre outras (FONSECA; 

TORRES; GARCIA, 2010).  

 

24. Skandia Navigator 

 

Este modelo proposto por Edivinsson e Malone (1997) tem como foco a 

mensuração dos ativos intangíveis.  

O Skandia Navigator foi desenvolvido por uma companhia financeira 

Escandinava, e que se destacou entre os sistemas de mensuração do capital 

intelectual e das práticas de Gestão do Conhecimento pela sua aplicabilidade. Trata-

se de uma ferramenta para avaliar os ativos da organização, onde o valor da empresa 

é formado pelo capital financeiro, somado ao capital intelectual, composto pelo capital 

humano e capital estrutural. O capital humano representa a competência dos 

colaboradores, investimentos em treinamentos, valores, crenças e habilidades. O 

capital estrutural representa tudo que a empresa possui e que não está associada aos 

colaboradores, como os sistemas, bancos de dados, processos, marcas, manuais, 

entre outros recursos (BOSE, 2004; LIEBOWITZ; SUEN, 2000; EDVINSSON e 

MALONE, 1998; GONÇALO; JUNGES; BORGES, 2010). Nesse modelo, cinco áreas 

representam os diferentes interesses da empresa: i) Financeiro (possibilita analisar 

quais são os retornos financeiros das atividades organizacionais); ii) Cliente (indica 

como a organização está face às necessidades dos clientes, dos produtos e serviços); 

iii) Processo (engloba o desenvolvimento dos processos internos para a entrega de 

produtos, assim como, a prestação de serviços de forma eficiente); iv) Renovação e 

desenvolvimento (objetiva assegurar a sustentabilidade com base em atividades de 

desenvolvimento que sustente o crescimento); v) Humano (para os autores, esse foco 

é o coração da organização, essencial para a criação de valor para a empresa, e 

engloba também o processo de criação do conhecimento). 

 

25. Steps KMMM 
 

 

Esse modelo de maturidade de GC elaborado por Robinson et al. (2006) 

propõem um modelo de maturidade em GC de aplicação específica para empresas 

de grande porte do setor de construção civil. A metodologia de validação do modelo 

foi o estudo de caso em empresas do Reino Unido. Não foi possível encontrar a 
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descrição da metodologia, portanto não é possível identificar a ferramenta utilizada 

para a aplicação empírica do modelo. Os fatores chave dos processos de GC 

utilizados no modelo não estão claramente descritos. Porém, pode-se observar que 

algumas características são levadas em consideração, como cultura organizacional, 

alinhamento com o objetivo dos negócios, comunicação e orçamentos. São cinco os 

estágios de maturidade do Steps KMMM descritos pelos autores: Comece (start-up), 

Decole (take-off), Expansão (expansioni), Progressivo (progressive) e 

Sustentabilidade (sustainability) (NATALE; NEVES, 2014). 

 

26. Strategic KMMM  

 

Chamado de Modelo Estratégico de Maturidade em Gestão do Conhecimento 

(Strategic Knowledge Management Maturity Model), ou Strategic KMMM, o modelo de 

Kruger e Snyman (2005), identifica seis fases na maturidade. A primeira é referente 

as “TICs como um facilitador de GC”, seguido por como estar “decidindo sobre os 

princípios da GC”. Na fase três, trata da “capacidade de formular políticas 

organizacionais para o conhecimento”, seguido pela “construção de estratégias de 

conhecimento”. As fases quatro e cinco são respectivamente: “formulação de 

estratégias para a GC” e “conhecimentos ubíquo” (KRUGER; SNYMAN, 2005; 

KURIAKOSE et al., 2010). No Quadro 7 é apresentado um breve resumo de todas as 

fases do modelo. 

 

Quadro 7 – Fases do Modelo Estratégico de Maturidade em Gestão do Conhecimento 

Fase 1: TIC como um facilitador da gestão do conhecimento. 
• As organizações ainda não estão conscientes do poder representado pelo conhecimento 

e/ou da importância do conhecimento como recurso estratégico. 

• As TICs (se estiver presente dentro da organização) não é gerida de maneira eficaz e 
eficiente. As organizações ainda estão começando a lidar com a forma como lidam com os 
dados e informações. É necessário desenvolver uma compreensão dos sistemas de TIC 
existentes, de onde se situam os recursos de informação e quais são as capacidades de 
pessoal técnico, e etc. 

• De maneira geral, todo o conhecimento ainda reside na cabeça do “conhecedor”, e se ele 
está sendo compartilhado, está sendo feito de forma informal. 

Fase 2: Decidir sobre os princípios de gestão do conhecimento. 
• Durante esta fase, os sistemas de TIC dentro da organização evoluem para um nível onde 

a organização sabe o que constitui dados e sistemas de informação. 

• Existe uma concordância da importância do conhecimento, e o reconhecimento de uma 
função formal para a GC, e também um esforço dirigido para instilar essa realização em 
todos os níveis da organização. 

• Os esforços na gestão do conhecimento começam com a identificação de questões, fatores 
de sucesso e elementos que se prestam à inculcação de uma cultura de conhecimento e 
uma arquitetura de gerenciamento de conhecimento dentro da organização. Para o foco 
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dos esforços há uma expressão distinta do estado futuro do conhecimento (a formulação 
de uma visão de conhecimento) dentro da organização. 

Fase 3: A capacidade de formular uma política de conhecimento em toda a organização. 

• O principal objetivo desta fase é a formulação de uma política de conhecimento em toda a 
organização, ou seja, uma política de alto nível sobre como a organização vai gerir, segurar 
e proteger o conhecimento (tanto tácito como explícito) enquanto recurso estratégico. Bem 
estabelecer orientações sobre como um repositório de conhecimento da organização deve 
ser formulado. 

• Nesse nível de maturidade, as TIC Sistemas evoluem para uma fase em que são capazes 
de ir além de um erro apoio as operações, a ponto de serem capazes de apoiar decisões 
da gerencia e trabalhos relacionados ao conhecimento. 

• Este nível constitui uma percepção entre os gerentes de negócios de que o conhecimento 
é de suma importância. Durante a última parte desta fase, percebe-se que para que o 
conhecimento tenha um efeito exponencial, ele deve ser compartilhado em toda a 
organização. Assim, o item principal desta fase é uma decisão consciente de estabelecer 
uma função de gestão do conhecimento, domínios de conhecimento, bem como fóruns, 
para fornecer gerentes do conhecimento com diretrizes de governança. 

Fase 4: Construindo estratégias / estratégias de conhecimento. 
• Neste nível, as arquiteturas de TIC e infraestruturas de conhecimento estão bem 

estabelecidas e operando de maneira eficiente e eficaz. Durante esta fase, os gestores 
tornaram-se mais do que apenas conscientes do poder presente no conhecimento. Eles 
conscientemente encorajam esforços de gestão do conhecimento. 

• Organizações nesse nível de maturidade são capazes de determinar o que constitui 
recursos baseados no conhecimento (tanto tácitos como explícitos), onde os recursos de 
conhecimento estão situados (interna e externamente), e por que esses recursos são 
considerados estratégicos. Nesta fase, os estrategistas estão começando a habilitar-sem 
para formular estratégias de negócios, com base em raciocínio bem informado. 

Fase 5: Formulação de estratégias de gestão do conhecimento. 
• Nesse nível, os estrategistas começam a perceber que a GC e as TICs são entidades 

interdependentes, mas insubstituíveis para a sustentação de vantagens competitivas. 
Onde o conhecimento é insuficiente para fornecer respostas a questões estratégicas, e/ou 
onde os estrategistas defendem que mais conhecimento e capital intelectual são 
necessários, o poder do conhecimento enquanto recurso é alavancado. 

• As organizações são capazes de formular planos eficazes de mudança da estrutura de 
conhecimento da organização e de apoio às estruturas de TIC, partindo da estrutura "como 
está", para a estrutura requerida "como deve ser". 

• Central de planos e estratégias é o objetivo de institucionalizar o conhecimento e os 
sistemas de TICs, aumentando gradualmente a eficácia e a eficiência da capacidade da 
organização para explorar, criar, adquirir, transferir, capturar, codificar, compartilhar e 
distribuir conhecimento. 

Fase 6: Conhecimento ubíquo 
• Durante essa fase, a gestão do conhecimento se integra perfeitamente ao ecossistema da 

empresa, que consiste de clientes, parceiros de negócios (acionistas, alianças, etc.), 
operações e vendedores. 

• A arquitetura de TIC da organização deve agora ser capaz de transcender as fronteiras da 
organização, por exemplo, capaz não só de partilhar dados e informações, mas também 
conhecimentos e competências com todos os da cadeia de valor estendida da organização.  

• O foco não é apenas determinar se conhecimento está sendo compartilhado entre os 
parceiros da cadeia de valor, mas mais especificamente em qual extensão a GC está 
institucionalizada entre os parceiros. Em essência, isso significa que as organizações 
retornam à Fase 1 do modelo de maturidade e, mais uma vez, progridem por todas essas 
fases, mas desta vez, adicionando a partilha de conhecimento através das fronteiras à 
linha da razão, por exemplo, decidir sobre questões de conhecimento aplicáveis a todas 
as partes interessadas, formulando uma política de conhecimento que regule a partilha de 
conhecimentos através da cadeia de valor, formulação de estratégias de conhecimento 
holístico, etc. 

Fonte: Adaptado KRUGER e SNYMAN, 2005.  
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O modelo não especifica a metodologia de avaliação nem de validação, mas 

como visto, o modelo especifica as características dos diferentes níveis de maturidade 

apenas em termos genéricos. 

 

27. Vision KMMM 

 

Vision KMMM ou V-KMMM é destinada a iniciativas de KM road-mapping e de 

investigação orientada a programação, usando uma abordagem muito diferente, que 

consiste em duas dimensões diferentes de maturidade, sendo que a primeira 

relacionada à pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e demonstração (RTD) 

orientado para modelos de maturidade, bem como um modelo de maturidade 

orientada para a organização. 

A primeira dimensão é baseado no quinto framework da Sociedade de 

Informação e Tecnologias (Information Society Technologies) ou IST, e consiste de 

quatro fases: a extração de prognósticos de tecnologia de roteiros (roadmaps) pré-

definidos, a consolidação das tecnologias de triagem de extração, a definição de 

níveis de maturidade, bem como o desenvolvimento dos ciclos de vida de tecnologia. 

Já a dimensão do modelo de maturidade orientada a organização é  quadro teórico 

que a Gestão do Conhecimento depende de uma mistura entre Infraestrutura do 

Conhecimento Organizacional (Ki), Cultura para o Conhecimento (Kc) e Tecnologia 

para o Conhecimento (Kt) (WEERDMEESTER; POCATERRA; HEFKE, 2003).  

O modelo de maturidade Vision KMMM (FIGURA 7) orientado a organização 

define quatro níveis de maturidade, definidos em um quadrante assim dispostos. 

 

Figura 7 - Níveis de maturidade da Vision KMMM 

Fonte: Weerdmeester et al., 2003. 
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2.3 ESTUDOS DE CASOS DE APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE 

DIAGNÓSTICOS EM EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

No contexto brasileiro, os modelos de diagnósticos utilizados para a GC, mais 

comumente encontrados na literatura cientifica e aplicados em organizações 

nacionais, são os da: 

 

• Asian Productivity Organization (2009), ou APO; 

• Kaplan e Norton (1996), Balanced Scorecard ou BSC; 

• Bukowitz e Williams (2002), Diagnóstico da Gestão do Conhecimento 

ou  DGC; 

• Fonseca (2000), Organizational Knowledge Assesment ou OKA; 

• Terra (2009), Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento. 

 

A seguir, um breve resumo de estudos encontrados e aplicados em 

organizações brasileiras: 

  

2.3.1 Asian Productivity Organization (APO) 

 

Três estudos recentes apontam o uso da ferramenta da APO em empresas 

brasileiras, como se segue37:  

Em Erpen et al. (2015), um estudo é realizado junto a 10 empresas vinculadas 

aos núcleos de sustentabilidade empresarial e de gestão e qualidade da Associação 

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJS). O objetivo era de caracterizar e 

analisar os métodos e técnicas de GC usados pelas empresas. Na amostra, os 

participantes ativos representavam os setores de alimentos, saúde, metalomecânica, 

têxtil e serviços. Nestas empresas, depois de dois encontros preliminares, que 

objetivou explicar o objetivo da pesquisa, foram aplicados aos seus representantes, 

um questionário baseado no modelo da APO, onde as respostas deveriam 

caracterizar a situação atual, e a situação desejada, graduadas em uma escala de 

zero a quatro. Após a realização da pesquisa, constatou-se a existência de uma 

                                            
37 Deste momento em diante, os estudos de caso serão apresentados em uma ordem decrescente, 
ordenados dos mais recentes para os mais antigos. O escopo é limitado em artigos encontrados até a 
defesa do projeto de dissertação de mestrado. 
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quantidade significativa de métodos e estratégias de GC já implementados nas 

empresas.  

Na pesquisa realizada por Werner et al. (2014), o objetivo era diagnosticar o 

nível de maturidade da GC em uma grande concessionária de veículos na cidade de 

Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, com um faturamento anual acima 

de cem milhões de reais. A pesquisa foi realizada junto a 14, dos 23 funcionários dos 

setores de venda e de relacionamento com o cliente. Como resultado final, a soma de 

todas as médias nos sete critérios da APO foi igual a 133,5, enquadrando a 

concessionária no terceiro nível de maturidade, denominado “introdução/expansão” 

(126-146), dentre os cinco estabelecidos pelo diagnóstico. O nível 

introdução/expansão indica que a GC na empresa está totalmente implementada e 

implantada na organização. Neste estudo de caso, os resultados com maior destaque 

foram nas categorias “Tecnologia” e “Processos”. 

O terceiro estudo foi realizado por Borba, Knoll e Todescat (2013), e a 

organização pesquisada foi a Fundação Centros de Referência em Tecnologia 

Inovadora (CERTI), segundo os autores, organização de grande porte e referência no 

Brasil, no desenvolvimento de soluções inovadoras para a sociedade. Realizado com 

18 funcionários, e um total de 13 respondentes, a pesquisa foi focada na tentativa de 

diagnosticar a GC em um de seus centros de referência, no caso, o Centro de 

Empreendedorismo Inovador (CEI). O questionário aplicado também foi uma 

adaptação do modelo da APO. Nos resultados obtidos, constatou-se que o CEI está 

no nível 2 ou de “Iniciação” da escala da APO (84-125), pois obteve uma média geral 

de 118,8. Isto ignifica que o centro está começando a reconhecer a necessidade de 

gerir o conhecimento, ou já pode ser/estar no início de um projeto piloto. Para este 

estudo de caso, os resultados com maior destaque foram nas categorias “Tecnologia” 

e “Aprendizagem e Inovação”. 

 

2.3.2 Balanced Scorecard (BSC) 

 

Em Lima, Soares e Lima (2012), foram analisadas a utilização do BSC em 44 

Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 25 estrangeiras e 17 nacionais. De 

caráter quantitativo, descritivo, os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica 

documental, buscando responder quais são as principais perspectivas, que cada IES 

utiliza para a mensuração de seus resultados. Como resultado da pesquisa encontrou- 
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se que, enquanto nas instituições estrangeiras, as perspectivas mais recorrentes são: 

processos internos, financeiros e clientes; nas instituições nacionais, as mais 

recursivas são as três encontradas nas estrangeiras, com adição da perspectiva 

“aprendizado e crescimento”. Observou-se também que tanto no cenário 

internacional, como no nacional, Processos Internos é a perspectiva mais observada, 

seguida por Clientes, Financeira, Aprendizado e Crescimento e Inovação.      

Em Filgueiras, Barros e Gomes (2010), os autores estudaram o processo de 

implantação do Balanced Scorecard em uma empresa estatal brasileira (Petrobras). 

A estatal contratou a empresa Symnetics Business Transformation para auxiliá-la na 

implantação do BSC. O projeto abrangeu todo o Sistema Petrobrás, ou seja, o BSC 

foi implantado em todas as unidades organizacionais de uma única vez, conforme a 

recomendação de Kaplan e Norton (1996). Os pesquisadores concluem dizendo que, 

de maneira geral, as proposições de Kaplan e Norton foram seguidas na implantação 

do BSC na Petrobras, apesar das dificuldades inerentes de se implementar um 

processo em uma empresa tão geograficamente dispersa e deste porte.    

Realizado junto a quatro grandes empresas do setor químico brasileiro, o 

estudo de Corrêa e Horneaux Júnior (2008) foi proposto para descrever e apresentar 

os principais aspectos presentes nos sistemas de mensuração e avaliação de 

desempenho, de cada empresa. Propunha também oferecer subsídios para uma 

maior eficácia para este tipo de sistema nas organizações de forma geral. Durante a 

pesquisa, o BSC estava presente em três, das quatro empresas pesquisadas, 

juntamente com outros modelos de mensuração. Por não ser um estudo especifico de 

BSC, o estudo de Corrêa e Hourneaux (2008) não informa em seus resultados, em 

quais perspectivas enunciadas por Kaplan e Norton (1996) as empresas 

apresentaram destaque. No entanto, apresenta que graças aos sistemas utilizados, 

existe uma consistência nas informações, uma fidelidade ao sistema, uma mudança 

no patamar administrativo, uma mudança de mentalidade na organização, melhores 

resultados e foco claro na geração de valor. 

Brandão et al. (2008) avalia a percepção de funcionários do Banco do Brasil 

acerca do novo modelo de gestão de desempenho adotado pela empresa. A pesquisa, 

de caráter descritivo e exploratório, utilizou-se de questionário semiestruturado para 

coleta de dados quantitativos e qualitativos. Os resultados indicam ser muito positiva 

a percepção dos sujeitos da pesquisa. O novo instrumento foi considerado mais 

eficaz, democrático e participativo, conseguindo integrar pressupostos de modelos e 
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instrumentos de gestão referenciados pela literatura como modernos e eficazes, como 

a gestão por competências, o Balanced Scorecard e a avaliação 360 graus.  

Machado, Machado e Holanda (2007) identificam os enfoques relacionados à 

medição de desempenho, sob a ótica do Balanced Scorecard, e confrontam com os 

indicadores utilizados pelos hotéis da cidade de João Pessoa/PB, bem como 

averiguam a existência de relações entre a utilização destes. A metodologia englobou 

pesquisa bibliográfica e de campo, utilizando a entrevista estruturada em um roteiro 

previamente elaborado, como método de coleta de dados. Dentre os principais 

resultados, tem-se que os gestores dos hotéis pesquisados acreditam ser a avaliação 

de desempenho importante para o estabelecimento de metas, motivação e melhoria 

da qualidade, evidenciando a atenção dada, pelos respondentes, às perspectivas dos 

processos internos. 

Schneider e Moretto Neto (2006) objetivaram, em seu estudo, avaliar o 

desempenho organizacional da empresa familiar Indústrias Alfa S.A. no primeiro 

quadrimestre do ano de 2005, com base no modelo de controle estratégico Balanced 

Scorecard. Com base na aplicação do modelo escolhido, observou-se que a empresa 

apresentou um desempenho ruim, caracterizado pelo alcance de 78% das metas 

estipuladas para cada objetivo dentro das perspectivas do BSC, ou seja, a Alfa está 

conseguindo aliar e transformar somente o intervalo entre 70% e 85% das estratégias 

em ações, conforme os critérios e metas estipulados para o trabalho. 

Hikage, Spinola e Laurindo (2006) apresentam um estudo de caso realizado 

em uma empresa do setor de telecomunicações, enfocando a implantação de um 

software de BSC, objetivando o desenvolvimento de um roteiro que pudesse 

sistematizar o processo. Como resultado, no roteiro proposto, um fator importante a 

ser destacado refere-se a sua aplicabilidade, em razão da restrição de apresentar 

apenas um estudo em uma empresa do setor de telecomunicações. Por outro lado, 

como este estudo de caso apresenta uma coleta de informações de processos de 

implantação de projetos considerados bem-sucedidos na opinião dos participantes e 

do corpo diretivo, pode-se inferir que este roteiro tem potencial de aplicação para 

outras empresas de outros setores. 

Galas e Forte (2005) objetivaram identificar quais fatores interferiram na 

implantação de um Modelo de Gestão Estratégica (MGE) baseado no BSC em uma 

instituição governamental, realizando em 2003 uma pesquisa exploratória e descritiva 

por meio de um estudo de caso na Embrapa. Identificou-se que diversos fatores 
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interferem na implantação do BSC, destacando-se os relacionados aos gerentes nos 

diversos níveis. 

Quintella e Lima (2005) discorrem sobre a implantação de um sistema de 

medição do desempenho, com base no Balanced Scorecard, que é uma ferramenta 

que permite traduzir a estratégia das organizações em objetivos e indicadores, por 

meio de perspectivas estratégicas, facilitando a divulgação e disseminação das 

intenções da alta direção com todos os envolvidos. Apresenta dois modelos de 

aplicação do sistema de medição de desempenho. Como resultado, é sugerido um 

modelo de implantação, com detalhamento das etapas a serem seguidas. 

Lima, Cavalcante e Ponte (2004) discutem a possibilidade de integração das 

ferramentas GQT (Gestão da Qualidade Total) com a BSC (Balanced Scorecard), 

verificando as melhorias que podem alcançar, principalmente no gerenciamento da 

estratégia da organização. Assim sendo, realizaram um estudo de caso no Caesar 

Park Hotel Fortaleza, empresa que vêm adotando com sucesso os dois modelos. A 

pesquisa revela que é possível integrar os princípios da GQT com os do BSC, à 

medida que os fundamentos de ambos se complementam, assim, a utilização conjunta 

das ferramentas propicia melhor gerenciamento da estratégia da organização. 

Silva et al. (2004) apresentam um estudo realizado no Hospital Regional 

Waldomiro Ferreira, na cidade de Caruaru, estado do Pernambuco, no qual foi feito 

uma investigação de seus indicadores de desempenho, seguindo o método proposto 

pelo Balanced Scorecard, o qual é dividido em perspectivas, relacionadas às finanças, 

aos clientes, aos processos internos e ao aprendizado. O presente estudo 

caracterizou-se como de caráter bibliográfico e exploratório. Como resultado, 

concluiu-se que o hospital analisado apresentou crescimento evidente, mesmo com a 

ausência de um sistema de gerenciamento adequado.   

Monteiro, Castro e Prochnik (2003) discutem a inserção da gestão ambiental 

no Balanced Scorecard e faz um estudo de caso, analisando o uso do BSC na gestão 

ambiental na empresa Shell Brasil. O artigo defende que a distribuição de indicadores 

ambientais pelas quatro perspectivas e/ou o “esverdeamento” de indicadores 

originariamente não ambientais é a mais interessante, em contraste com a alternativa 

de uma perspectiva exclusiva para o meio ambiente. Este parece ser o caso da Shell 

Brasil. A firma tem uma perspectiva isolada para o meio ambiente, sinalizando a 

relevância da questão para a administração. Mas a função de gestão ambiental já está 

distribuída pela empresa. 
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Hernandes, Cruz e Falcão (2000) analisam como a Gestão do Conhecimento 

completa cada uma das quatro perspectivas propostas no Balanced Scorecard. Para 

tanto realizou-se uma pesquisa bibliográfica e exploratória. Resultou-se que a 

aplicação adequada desse conhecimento, pela hipótese de cadeia de causa e efeito, 

deverá resultar em melhoria contínua dos processos e maior valor dos produtos e 

serviços, o que implicará uma ampliação da participação de mercado e o impacto 

financeiro desejado pelos acionistas. 

Macedo-Soares e Ratton (1999) apresentam um resumo dos resultados mais 

relevantes de uma pesquisa realizada pelos autores em 1997 sobre o estado da arte 

em sistemas de medição do desempenho organizacional no Brasil. Seu principal 

objetivo foi aprofundar a seguinte questão: uma das maiores barreiras para o sucesso 

da implementação de estratégias de melhoria do desempenho organizacional 

orientadas para o cliente, nas empresas no país, é a falta de sistemas de medição do 

desempenho adequados a essas estratégias. A pesquisa confirmou que a dificuldade 

cultural de mudar as práticas de medição existentes, para incluir dimensões 

qualitativas de medição, constitui um dos principais entraves à adoção de novos 

sistemas de medição mais adequados. 

 

2.3.3 Diagnóstico da Gestão do Conhecimento (DGC) 

 

A seguir, alguns estudos encontrados onde a ferramenta de diagnóstico foi 

encontrada, todos eles pesquisas quantitativas, de natureza descritiva, e estudos de 

casos: 

Em Ziviani, Ferreira e Silva (2015), os pesquisadores tinham por objetivo 

analisar a maturidade da Gestão do Conhecimento em organizações mineiras de 

vanguarda. As empresas pesquisadas foram a Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais (FHEMIG), a IVECO, e a CEMIG, respectivamente, segundo os autores, 

reconhecida no segmento de saúde de alta complexidade, montadora de caminhões 

que mais cresce no país, e um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento 

de energia elétrica do Brasil. Com média 58,74% para as três organizações, as 

empresas mineiras alcançaram índice superior à média proposta pelas autoras38. 

                                            
38 Para Bukowitz e Williams (2002), o “padrão aceitável” de Gestão do Conhecimento, corresponde a 
uma pontuação média para cada seção de 30 a 70 por cento, haja visto que foram estas as médias 
que encontrara nos estudos em que realizaram. Para todas as seções, a média geral é de 55%. 
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Intitulado “Diagnóstico e Análise da Gestão do Conhecimento: um estudo de 

caso em uma instituição de ensino superior mineira”, o estudo publicado por Maia e 

Machado (2014), foi desenvolvido em três faculdades da UNIPAC (Universidade 

Presidente Antônio Carlos), em Belo Horizonte, Ipatinga e Timóteo, no estado de 

Minas Gerais. Após treinamento sobre Gestão do Conhecimento realizado com os 

participantes, os mesmos foram orientados a preencher o questionário baseado 

apenas nas unidades em que atuavam, com exceção daqueles que obravam nas três 

faculdades. A amostra contou com 32 participantes, sendo 7 de Belo Horizonte, 19 

em Ipatinga, e 6 em Timóteo, todos gestores, divididos entre: diretores, coordenadores 

de curso de graduação, e gerentes de setores, como: secretaria, biblioteca, financeiro, 

administrativo e comunicação. Os autores salientam que optaram por esse universo 

entre os cargos, haja visto que os mesmos têm funções diretamente relacionadas com 

os níveis táticos e estratégicos da instituição. Nos resultados encontrados, constatou-

se que a organização como um todo, e as unidades quando analisadas 

individualmente, estavam dentro dos parâmetros estabelecidos tidos como aceitáveis 

pelas autoras, sendo que a unidade de Timóteo apresentou as maiores médias, e a 

de Belo Horizonte com as menores. Foi notado também que as maiores médias eram 

as do processo estratégico, e não do tácito. 

Em Souza e Kurtz (2014), os autores tinham por objetivo desenhar uma rede 

colaborativa entre as 18 unidades do Serviço Social da Indústria, do estado de 

Pernambuco (SESI/PE). Este estudo de caso utilizou-se de questionários baseados 

na metodologia de Bukowitz e William (2002), com os diretores e gestores da 

organização. Como resultado desta pesquisa, constatou-se que a organização 

estudada ainda precisa resolver condições facilitadoras para a aprendizagem e 

envolvimento dos funcionários no processo para estabelecer uma cultura que 

identifique conhecimento tácitos e favoreça a confiança para o compartilhamento de 

conhecimento. É interessante notar que os autores deste artigo usaram Bukowitz e 

William como base dos questionários, e o modelo OKA como base da enquete.    

No estudo de Brito, Galvão e Oliveira (2013), nomeado “Gestão do 

Conhecimento em Empresa Internacional de Energia”, como o título sugere, foi 

realizado em empresa internacional de economia mista no setor de energia, e 

segundo os autores, a maior do Brasil e 8ª no mundo em valor de mercado. No total, 

foram 30 pessoas que participaram da pesquisa, entre gerentes, supervisores e 

compradores da organização objeto do estudo. Neste estudo de caso, a média geral 
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obtida foi de 68%, sendo 67% no tático e 68% no estratégico, resultado acima dos 

55% propostos pelas autoras.  

Executado por Souza, Maier e Maçaneiro (2013), o estudo intitulado 

“Diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas Atividades Secretariais”, teve por 

objetivo geral, verificar os preceitos da Gestão do Conhecimento e a inserção do 

profissional de secretariado executivo como agente de compartilhamento de 

informações. As autoras justificam a importância de sua pesquisa, argumentando 

conhecer como o profissional de secretariado executivo, atuante ou não, está inserido 

na Gestão do Conhecimento, e de que maneira ele a utiliza no ambiente 

organizacional. Os questionários foram aplicados a graduados do curso, formados 

pela UNICENTRO (Universidade Estadual do Centro-Oeste). Dos 221 profissionais 

formandos de 2004 a 2011, 41 ou 19% da população responderam ao questionário. 

Apesar de terem usado como base o questionário desenvolvido por Bukowitz e 

Williams (2002), as autoras afirmam terem feito algumas alterações no questionário, 

reduzindo-o para 14 questões. Nas considerações finais, as autoras afirmam que, 

após realizadas as análises, pode-se perceber que os profissionais de secretariado 

executivo estão conscientes da importância que a Gestão do Conhecimento tem em 

suas funções, bem como para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Publicado no periódico BJIS (Brazilian Journal of Information Science), o estudo 

de Lira e Duarte (2013) apresenta um estudo também qualitativo e parametrizado na 

perspectiva de Bukowitz e Williams (2002). O estudo foi realizado juntamente ao 

departamento de Contabilidade de uma universidade pública, mas com uma redução 

de 20 para 10 perguntas, segundo os autores, mais especificas para a realidade da 

instituição, especialmente por se tratar de uma organização pública. No total, a 

amostra era de 35 servidores, e 31 participaram da pesquisa. Em todas as sete fases, 

os resultados obtidos foram de 58%, com destaque a fase “obter” informação, com 

65%.  

Em “Gestão do Conhecimento numa Instituição Pública de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Nordeste do Brasil”, elaborado por Brito, Oliveira e Castro (2012), 

o estudo foi realizado em um órgão de educação não formal na região do nordeste 

brasileiro, que objetiva através de políticas públicas, assistência técnica e extensão 

rural, beneficiar os agricultores e seus familiares. A população da amostra 

compreendeu 90% dos 40 gestores envolvidos nos níveis tácito e estratégico, durante 

os meses de fevereiro a abril de 2011. Uma vez mais, o diagnóstico das fases resultou 
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em “aceitável”, contudo com desempenho baixo, haja vista que a média deveria ser 

de 55%, mas o resultado obtido apontou 34,12%. Os resultados para tácito e 

estratégico foi de 34,6% e 33,4% respectivamente. Segundo as autoras, os resultados 

sinalizam uma contradição, pois em uma organização que dissemina saberes para 

agricultores e familiares, não possui internamente a gestão formal do conhecimento 

que produz.  

Exposto durante a XII ENANCIB (Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação), o estudo de Régis (2011) tem por um dos objetivos analisar o 

processo tático da Gestão do Conhecimento nas Micro e Pequenas empresas (MPEs) 

no Rio Grande do Norte. A amostra constitui-se por um total de 13 Micro e Pequenas 

empresas vencedoras do Prêmio MPE Brasil de Competitividade, promovido pelo 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) do Rio Grande do 

Norte, nos setores do varejo, apicultura, informática, automotiva, petrolífera, entre 

outros. Com análise dos resultados, o percentual médio apresentado em todas as 

fases está acima de 74%. A autora também concluiu que as MPEs percebem a Gestão 

do Conhecimento, porém não formalizam as práticas gerenciais de forma que facilite 

a disseminação das informações. 

Dihl, Holanda e Francisco (2010) realizaram um estudo de caso utilizando-se 

do diagnóstico da Gestão do Conhecimento, com os gestores de um departamento de 

manutenção, de uma empresa de grande porte, localizada na cidade de Ponta Grossa, 

estado do Paraná. Com média geral de 69,05%, a empresa também atingiu, em todas 

as fases, médias acima das estipuladas pelas as autoras. 

Holanda et al. (2010) objetivaram diagnosticar, por meio do modelo proposto 

pelas autoras Bukowitz e Williams (2002), como o conhecimento captado, criado, 

usado e armazenado numa empresa incubada (BETA) gera aumento de desempenho. 

A metodologia utilizada para tal intento foi o estudo de caso e para coletar as 

informações utilizou-se de um questionário junto ao gestor da empresa. Os resultados 

apresentaram que a empresa conseguiu atingir em todas as seções médias acima da 

estipulada pelas autoras para todas as sete seções e obteve a média geral de 74,52%. 

Holanda, Dihl e Francisco (2010) buscaram diagnosticar, por meio do modelo 

sugerido pelas autoras Bukowitz e Williams (2002), de que maneira o conhecimento 

captado, criado, usado e armazenado numa empresa incubada (ALFA) gera aumento 

de desempenho. Como ferramenta metodológica utilizou-se o estudo de caso, 

coletando dados por meio de um questionário junto ao gestor da empresa. Os 
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resultados indicam que a empresa conseguiu atingir em todas as seções, médias 

acima da estipulada pelas autoras para todas as sete seções e obteve a média geral 

de 77,62%. 

Silva, Santos e Guimarães Júnior (2010) realizaram um estudo de caso em um 

grupamento do Corpo de Bombeiros, na cidade de Campina Grande, no estado da 

Paraíba. Metodologicamente, utilizaram-se do Diagnóstico de Gestão de 

Conhecimento proposto por Bukowitz e Williams (2002). Resultados mostram que não 

há incentivos para a promoção de conhecimento na organização, onde também se 

constatou que houve uma importância dada pelos entrevistados para que essas 

atividades fossem formalizadas e utilizadas de modo eficaz. 

Zeve e Gerardt (2010) realizaram um estudo da Gestão do Conhecimento, cuja 

finalidade é a de diagnosticar e identificar meios de reter o conhecimento, assim como 

os principais benefícios que uma organização adquire utilizando-o. Por meio de um 

estudo de caso da situação da Gestão de Conhecimento em uma organização, 

avaliou-se o conhecimento explícito e o tácito, onde identificou-se as principais 

ferramentas utilizadas pela organização na utilização da Gestão do Conhecimento. 

Concluiu-se que a Gestão do Conhecimento nesta organização é ainda inexpressiva, 

porém houve indícios de que se bem explorada e de uma forma organizada e 

consistente, terá o potencial de trazer benefícios, assim como  vantagem competitiva 

à organização. 

Floriano, Santos e Schroeder (2009) objetivaram com seu estudo diagnosticar 

as práticas da gestão do conhecimento nas etapas obter, utilizar, aprender, contribuir, 

avaliar, construir e manter e descartar de uma empresa do ramo moveleiro da cidade 

de Timbó - SC, e como objetivos específicos do estudo aplicar o questionário proposto 

por Bukowitz e Williams (2002). Metodologicamente utilizou-se da pesquisa-

diagnóstica, resultando que na empresa há pouca atividade no mapeamento dos 

fluxos dos processos das atividades de GC, também, os colaboradores desconhecem 

quais medidas são utilizadas para monitorar o processo de GC e os seus resultados 

e a na empresa se conversa pouco sobre medir o conhecimento de maneira que as 

pessoas possam entender prontamente. 

Costa, Vasconcelos e Candido (2009) apresentaram um estudo, cuja finalidade 

foi a de realizar um diagnóstico de gestão do conhecimento no SEBRAE-PB a partir 

da aplicação do referido modelo. A pesquisa caracterizou-se como exploratória e 

descritiva e foi conduzida sob a forma de um estudo de caso. Os resultados apontaram 
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que a organização apresenta disparidade entre os níveis tático e estratégico no que 

tange a informação e o conhecimento como recursos que criam valor para a 

organização. 

Holanda, Scandolara e Francisco (2009) apresentaram este estudo com a 

finalidade de realizar um Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC), numa 

indústria fabricante de painéis de madeira localizada no estado do Paraná, 

denominada de ALFA, a partir do modelo proposto pelas autoras Bukowitz e Williams 

(2002). Para cumprir os objetivos propostos utilizaram-se do estudo de caso e para a 

coleta de dados utilizaram-se de entrevistas. Os resultados demonstraram que na 

organização estudada já existia uma infraestrutura voltada para a GC e além disso, 

verificou-se como a GC cria valor para a organização, uma vez que, a indústria ALFA 

conseguiu resultados acima da média estipulada pelas autoras para todas as sete 

seções e obteve a média geral 82,29%.  

Leis, Zimmer e Vargas (2006) objetivaram levantar os diferentes modelos de 

gestão do processo de Gestão do Conhecimento (GC), verificando sua aplicabilidade. 

Este estudo, foi de carácter exploratório, de corte transversal, constituindo-se também 

como um estudo de caso em uma empresa do setor bancário utilizando-se de 

entrevista guiada baseada na avaliação de GC desenvolvido por Bukowitz e Williams 

(2002). Os resultados indicam uma concordância parcial dos respondentes em relação 

às etapas de GC apresentadas pelo modelo das autoras. 

Costa e Gouvinhas (2005) buscaram com este estudo identificar quais passos 

necessitam de uma maior atenção, ou seja, mais dedicação durante a implementação 

da GC. Fizeram isso a partir de um modelo, que possui cinco passos: criação, 

manutenção, disseminação, utilização e exclusão. Observou-se que a GC exige muita 

dedicação e esforço de todos, principalmente da equipe responsável pela 

implementação, no entanto, aplicando o diagnóstico e seguindo os passos, torna-se 

mais espontânea a prática da GC. 

Popadiuk (2009) realizou por meio de seu estudo uma comparação da visão 

das gerências com a dos atendentes sobre gestão do conhecimento, com o propósito 

de identificar se ela é permeada pela equipe ou apenas uma intenção das gerências. 

Para tanto, aplicou-se um questionário em cinco empresas baseado no modelo de 

avaliação proposto por Bukowitz e Williams (2002). Os resultados revelaram a 

presença de desconexão entre a visão da gerência e a do atendente sobre a gestão 
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do conhecimento quanto ao processo de solução de reclamações dos clientes que 

acessam os call centers. 

 

2.3.4 Organizational Knowledge Assesment (OKA) 

 

A seguir, alguns estudos encontrados durante a revisão de literatura, onde a 

ferramenta OKA é usada em organizações nacionais. 

O estudo de Braun e Mueller (2014) é um estudo de caso realizado junto à 

administração pública municipal na cidade de Curitiba, estado do Paraná. O artigo 

teve por objetivo analisar como a Gestão do Conhecimento se manifesta na 

administração pública da Prefeitura Municipal de Curitiba e, para isso, foi usado o 

método OKA. Para a captação dos dados, foram selecionados servidores com 

graduação superior de dez áreas da prefeitura para responder o questionário da OKA, 

utilizando-se o software do Banco Mundial SysOKA, que como visto: capta, processa, 

calcula os resultados obtidos com as entradas de dados, e gera o diagrama com os 

resultados. Por meio desse estudo, foi possível identificar o processo de avaliação 

organizacional, indicando as similaridades e distinções do desenvolvimento do 

método de cada área-fim, assim como, importância de implantar sistematicamente um 

processo de avaliação aliado ao planejamento da organização pública com estratégias 

para disseminar, compartilhar e aplicar o conhecimento produzido. 

Realizado junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o estudo de 

Mallman (2012) buscou fazer um diagnóstico da Gestão do Conhecimento utilizando 

a ferramenta OKA. Nessa pesquisa-diagnóstico na forma de estudo de caso, concluiu-

se pela análise dos resultados que as dimensões Infraestrutura de acesso ao 

conhecimento e Conhecimento e Aprendizagem apresentaram os percentuais mais 

elevados, indicando tratar-se dos pontos mais fortes dessa instituição pública federal. 

Por outro lado, os aspectos Tecnologia e Compartilhamento do conhecimento 

apresentaram baixos percentuais, representando os pontos fracos. 

No estudo realizado por Papa et al. (2009), cinco gestores (Presidência, 

Diretoria Financeira, uma Unidade Regional Operacional da Diretoria de 

Comercialização e Produção, Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico e Gerência de Coordenação da Gestão de Conhecimento da Diretoria de 

Gestão Corporativa) de uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica 

responderam ao questionário do método OKA.  Depois de receberem um volume 
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encadernado contendo uma carta de encaminhamento, a apresentação do método 

OKA (Fonseca, 2006b), orientações básicas para preenchimento e o questionário em 

português revisado por Fonseca (2006a), o método e os objetivos da pesquisa foram 

explicados aos participantes. No momento da entrega do material foi também 

informado que o resultado do estudo seria entregue à empresa e aos respondentes. 

A aplicação do questionário não foi feita em conjunto com todos os respondentes 

devido à incompatibilidade na agenda dos mesmos. Essa equivalência de resultados, 

na maioria das dimensões de conhecimento, pode caracterizar que a organização alvo 

encontra-se em um estágio inicial do gerenciamento do conhecimento.  

  

2.3.5 As Sete Dimensões da Gestão do Conhecimento 

 

Yamauchi (2004) no artigo intitulado “A Gestão do Conhecimento e a inovação 

organizacional de uma empresa construtora” apresenta os resultados de uma 

pesquisa realizada em uma empresa construtora de Curitiba. A pesquisa consistiu na 

identificação das práticas empresariais relacionadas à gestão do conhecimento e 

inovação organizacional. De forma a atingir os objetivos da pesquisa, foi desenvolvido 

o seguinte método de pesquisa. Primeiramente houve a determinação da empresa 

construtora, logo em seguida, a aplicação do questionário "Terra" de avaliação da 

Gestão do Conhecimento na forma de entrevistas e questionário estruturado, as quais 

levaram à explicitação das práticas empresariais relacionadas à Gestão do 

Conhecimento e as práticas empresariais relacionadas à Gestão do Conhecimento 

associadas à Inovação Organizacional. Verificou-se que diversas destas práticas já 

estão incorporadas nos processos e cultura da empresa construtora e que, embora 

existentes, poucas são gerenciadas. Abre-se então a discussão sobre as 

potencialidades do gerenciamento destas práticas empresariais na construção civil. 

Salmazo (2004) na dissertação de mestrado intitulada “Um Estudo em Gestão 

do Conhecimento para uma Empresa de Tecnologia da Informação”, asseveram que 

na sociedade atual, o conhecimento é um novo fator de produção que se agrega aos 

já tradicionais fatores de terra, mão de obra e capital financeiro. Porém, o 

conhecimento não pode ser herdado ou concedido. Assim, este estudo apresenta uma 

visão geral sobre as dimensões que influenciam a Gestão do Conhecimento – cultura 

e estrutura organizacional, estratégia, recursos humanos, aprendizado com o 

ambiente, avaliação permanente e tecnologia da informação. O objetivo deste estudo 
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é propor um ambiente tecnológico capaz de oferecer suporte à Gestão do 

Conhecimento para o caso especial de uma empresa de tecnologia da informação: A 

SICREDI Serviços. Para tanto, realizou-se um diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento na SICREDI Serviços, apresentando-se a empresa-alvo e o contexto 

organizacional na qual está inserida, para, em seguida, tratar da pesquisa, conforme 

foi realizada, sua fundamentação a partir do modelo de Dimensões do Conhecimento 

de Terra. Embora todas as dimensões sejam consideradas, este estudo enfatiza a 

tecnologia da informação. A proposta apresentada considera o portal do 

conhecimento como o ambiente de sustentação e convergência para outras 

ferramentas tecnológicas, quais sejam: ferramentas de colaboração, infraestrutura de 

ambiente da aplicação e aplicações do conhecimento. Considera-se que o projeto 

apresentado contempla as necessidades de todas as Dimensões da Gestão do 

Conhecimento, respeitando-se aspectos fundamentais como uso adequado da 

tecnologia e suporte às ações de Gestão do Conhecimento. 

Machado e Carvalho (2005) no artigo intitulado “As sete dimensões da Gestão 

do Conhecimento na prática gerencial: um estudo de caso na Gecor S. A.”, analisam 

às sete dimensões da gestão do conhecimento na prática gerencial, no ambiente de 

uma empresa de grande porte do ramo de comunicações. O estudo foi realizado com 

o gerente, os coordenadores e os assistentes, da área comercial e de atendimento da 

Gecor S. A. (nome fictício), no Município de Ponta Grossa no Estado do Paraná. A 

metodologia utilizada foi à pesquisa exploratória descritiva, quantitativa e qualitativa, 

complementada com estudo de caso. Ás sete dimensões da gestão do conhecimento, 

analisadas são: a nível estratégico, a visão e estratégia na alta direção; a nível 

operacional as políticas de recursos humanos, a cultura organizacional e as estruturas 

organizacionais e na infraestrutura os sistemas de informação, a mensuração dos 

resultados e aprendizagem com o ambiente externo. Entre outros resultados, destaca-

se positivamente, a mensuração dos resultados com 100% de concordância pelos 

gestores pesquisados e com o menor percentual de concordância, 69% ficou a cultura 

organizacional. Os resultados levam a crer que existe uma preocupação com as 

práticas gerenciais da gestão do conhecimento, mesmo sem os gestores terem o 

conhecimento das sete dimensões da GC, sendo possível observar aspectos 

positivos, negativos e que a empresa está aprendendo, buscando vantagens 

competitivas e investindo em seu capital intelectual. 
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Carletto et al. (2006) no artigo intitulado “As sete dimensões da gestão do 

conhecimento na organização: caso Iapó”, abordam a questão da aplicação das 

práticas gerenciais na organização, seu objetivo foi o de identificar as percepções dos 

gestores da Viação Santana Iapó Ltda em relação às dimensões da gestão do 

conhecimento seguindo o modelo proposto por Terra (2000). A metodologia utilizada 

foi o estudo de caso realizado junto a oito gestores da organização e para coleta de 

dados utilizou-se o questionário estruturado obedecendo à escala Likert de cinco 

pontos. A análise dos dados identifica que a gestão do conhecimento deve ser 

realizada no contexto da renovação contínua, sendo necessário o domínio de 

ferramentas, métodos e questões culturais, capazes de garantir a substituição do 

conhecimento. 

Beal, Carletto e Ferreira (2008), no presente artigo intitulado “As sete 

dimensões da gestão do conhecimento na empresa Pão de Queijo e Cia” aborda a 

questão da aplicação das práticas gerenciais na organização, tendo como objetivo a 

identificação das percepções dos funcionários da empresa Pão de Queijo e Cia. em 

relação às dimensões da gestão do conhecimento, seguindo o modelo proposto por 

Terra (2000). A metodologia adotada foi o estudo de caso e, para coleta de dados, 

utilizou-se o questionário estruturado obedecendo à escala Likert de cinco pontos. A 

análise dos dados identifica que a gestão do conhecimento deve ser realizada no 

contexto da renovação contínua, sendo necessário o domínio de ferramentas, 

métodos e questões culturais, capazes de garantir a substituição e conservação do 

conhecimento de um modo geral. 

Rodrigues et al. (2009) no estudo intitulado “A percepção dos gestores sobre 

as sete dimensões da Gestão do conhecimento e das práticas gerenciais: Um estudo 

de caso em uma indústria metalmecânica”, objetivam identificar a utilização das sete 

dimensões da gestão do conhecimento junto às práticas gerenciais preconizadas por 

Terra (2001). O estudo foi realizado através de pesquisa a nível gerencial dos 

departamentos: administrativo (D1), pessoal (D2) e contábil da organização (D3). A 

metodologia da pesquisa trata de um estudo de caso, de cunho exploratório, 

qualitativo e com o apoio de questionários estruturados. O estudo foi realizado na 

empresa Alfa S.A., uma indústria metalmecânica de grande porte da região dos 

Campos Gerais, no Paraná, Brasil. A análise envolveu as sete dimensões da gestão 

do conhecimento: Fatores estratégicos e o papel da alta administração; Culturas e 

valores organizacionais; Estrutura organizacional; Administração de recursos 
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humanos; Sistemas de informação; Mensuração dos resultados e Aprendizado com o 

ambiente. Através da análise dos dados coletados e de acordo com o modelo utilizado, 

foi identificado que os gerentes dos departamentos identificam 25 práticas (das 41 

pesquisadas), entre as sete dimensões. 

Costa (2011), em seu estudo intitulado “O diagnóstico da prática na Gestão do 

Conhecimento aplicada e uma concessionária de energia elétrica”, afirmam que a 

Gestão do Conhecimento no mundo corporativo tem se tornado um grande diferencial 

competitivo para companhias que observam no conhecimento dos seus colaboradores 

uma memória organizacional viva. Este mesmo recurso intangível, por vezes não é 

utilizado ou disseminado na sua totalidade, pois as organizações não possuem rotinas 

orientadas, ou talvez não percebam o grande investimento que estariam deixando de 

obter, quando não trabalham a gerência potencial deste conhecimento. Desta forma, 

este artigo apresenta uma pesquisa exploratória que passa pela avaliação de uma 

concessionária de energia elétrica da Paraíba, identificando a prática da Gestão do 

Conhecimento (CG) na rotina da organização. Assim, optou-se pela aplicação de um 

questionário que visa avaliar as práticas da gestão do conhecimento à luz do modelo 

das sete dimensões de Cirineu Terra (2002) nesta concessionária de energia elétrica, 

onde se procurou conhecer os processos essenciais à GC como: fatores estratégicos 

e da alta direção, cultura e valores organizacionais, estrutura organizacional, 

administração de recursos humanos, sistemas de informação, mensuração dos 

resultados e por último, aprendizagem com o ambiente. Neste sentido, este survey 

objetiva identificar as melhores práticas da gestão conhecimento pelo modelo 

referencial adotado, identificar os pontos fortes e propor ações de melhoria para o 

gerenciamento do conhecimento a que venham agregar a organização retorno frente 

às atuais metodologias de regulação do setor elétrico. 

Igarashi et al. (2012) no artigo “Operacionalização do modelo de Gestão do 

Conhecimento proposto por Terra (2005): uma análise segundo a ótica do 

gerenciamento”, demonstram que o conhecimento é um recurso estratégico 

imprescindível para a competitividade organizacional. Principalmente quanto: os 

mercados, os produtos, as tecnologias e a própria sociedade se transformam a um 

ritmo acelerado. Assim, para que as organizações possam se manter competitivas, 

elas devem avaliar e gerenciar seu conhecimento, de modo a identificar e aperfeiçoar 

seus diferenciais e melhorar seus desempenhos. Nesse cenário, o presente estudo 

analisa os benefícios que a operacionalização do modelo de Gestão do Conhecimento 
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proposto por Terra (2005) proporciona, segundo a ótica do gerenciamento. O estudo 

se configura como transversal de caráter descritivo. Ele contempla elementos teóricos 

e empíricos e tem abordagem qualitativa. Em termos de resultados, o modelo proposto 

por Terra (2005) confirma na prática a análise teórica e crítica realizada. Isso porque 

o modelo, na prática, demonstrou: ser subjetivo quanto ao processo de avaliação, 

gerar apenas a possibilidade de o gestor conhecer os “níveis de concordância” 

expressos pelos funcionários em relação aos itens objeto de questionamento; e de 

promover apenas o autoconhecimento para a organização, sobre os elementos 

vinculados à gestão do conhecimento, sem fornecer subsídios quanto à modelagem 

de indicadores ou ações para melhoria dos “níveis de concordância”. 

Jaques e Carneiro (2013) no artigo “Gestão de trabalhadores do conhecimento 

em uma instituição de ensino de Juazeiro do Norte – CE” afirmam que a evolução 

histórica do ambiente de negócio e da gestão administrativa reflete o processo de 

evolução da espécie humana. O capital intelectual ganhou o espaço do capital 

financeiro, tornando-se indispensável como fator de geração de vantagem 

competitiva. Neste contexto, as empresas se modificam, ajustando-se em busca do 

conhecimento que constituirá o seu capital intelectual, o qual será armazenado e 

disseminado por toda a organização. Desta forma, o objetivo do presente estudo é 

diagnosticar a gestão do conhecimento em uma instituição de ensino em Juazeiro do 

Norte – CE, através da observação e análise de suas práticas de gestão 

administrativa. Para o alcance deste objetivo, estruturou-se um estudo de caso, cuja 

pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. A técnica de coleta de dados 

baseia-se na observação participativa in loco, com a utilização do modelo de 

Diagnóstico de Gestão do Conhecimento, proposto pelo renomado autor José Cláudio 

Cyrineu Terra, com o objetivo de analisar as práticas de gestão empresarial adotadas 

na empresa, focando as sete dimensões gerenciais, além do trabalhador do 

conhecimento como elemento indispensável à criação do conhecimento 

organizacional, observando ainda, se as práticas administrativas adotadas pela 

empresa são congruentes ou incongruentes à gestão do conhecimento. Com os 

resultados da pesquisa, verificou-se que as práticas gerenciais adotadas, em grande 

parte, são congruentes à gestão do conhecimento organizacional, desenvolvendo a 

estratégia e alta administração, a estrutura organizacional, a cultura organizacional, 

as políticas de recursos humanos e os sistemas de informações e comunicações. 
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 Aguiar et al. (2013) no artigo intitulado “Avaliação da prática de Gestão do 

Conhecimento como proposta de melhoria para equipe de atendimento ao cliente: o 

caso de uma empresa de software para simulação gerencial” apresentam uma 

pesquisa realizada com a equipe de atendimento ao cliente de uma empresa que é 

referência nacional e pioneira na comercialização de softwares, localizada em 

Florianópolis (SC) utilizando a metodologia da simulação gerencial (jogos de 

empresas), com o objetivo de identificar como acontece a gestão do conhecimento na 

equipe de atendimento ao cliente em uma empresa de software para simulação 

gerencial, com base nas dimensões propostas por Terra (2005) e assim melhorar o 

atendimento ao cliente. A metodologia utilizada foi o estudo de caso exploratório, 

descritivo, análise documental e questionário. Verificou-se que todas as sete 

dimensões analisadas precisam ser melhoradas, uma vez que ficaram com índice de 

baixo a baixíssimo grau de aderência. Para tanto, foram elaborados sete planos com 

recomendações para os pontos considerados críticos. 

Soares (2013) no artigo intitulado “Sete dimensões da Gestão do 

Conhecimento sob a percepção de gestores: um estudo de caso em empresas 

madeireiras”, objetivam identificar de que forma ocorre o processo de gestão do 

conhecimento em duas empresas de grande porte do setor madeireiro a partir das 

sete dimensões preconizadas por Terra (2001). Na busca desse objetivo, duas fases 

de pesquisa foram contempladas. Na primeira realizou-se um levantamento 

bibliográfico sobre as principais abordagens conceituais. A outra etapa constou de 

uma pesquisa de campo realizada com 36 colaboradores com cargo de supervisão 

em duas empresas localizadas na região dos Campos Gerais, centro-sul do Estado 

do Paraná. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário 

estruturado abordando 41 (quarenta e uma) questões, adaptadas a partir do modelo 

de Terra (2001), distribuídas em sete dimensões capazes de permitir uma análise 

sobre a gestão do conhecimento. A partir da pesquisa, constatou-se que dentre as 

sete dimensões, destacam-se três que precisam ser trabalhadas para que 

contemplem o modelo, sendo: Fatores estratégicos e o papel da Alta administração; 

Cultura e valores organizacionais; Estrutura organizacional. 

Costa e Silva (2013) no artigo intitulado “As sete dimensões da gestão do 

conhecimento aplicada a uma concessionária de energia elétrica”, afirmam que a 

Gestão do Conhecimento no mundo corporativo tornou-se uma grande oportunidade 

para companhias que observam neste recurso intangível (conhecimento) um 
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diferencial competitivo para o sucesso sustentável da organização. Desta forma, o 

artigo tem objetivo identificar a aplicação das práticas gerenciais de uma 

concessionária de energia elétrica, identificando a Gestão do Conhecimento (CG) na 

ótica do modelo das sete dimensões preconizado por Terra (2000). A metodologia 

adotada foi uma pesquisa exploratória, utilizando questionário estruturado 

obedecendo à escala Likert de cinco pontos. Segundo a análise dos dados, foram 

identificadas 22 práticas (das 33 pesquisadas) entre as sete dimensões, atingindo 

uma média global de 66,89% da concordância das práticas adotadas. São destacados 

nos resultados pontos fortes praticados, como também sugestões de melhoria para 

aumentar o domínio de ferramentas e métodos, garantindo uma maior abrangência 

das dimensões do conhecimento.  

 

2.4 ENGENHARIA DE REQUISITOS 

 

2.4.1 Da Informática à Engenharia de Requisitos 

 

Desde a instalação do primeiro computador para fins científicos em uma 

universidade brasileira39, a informática no Brasil vem se desenvolvendo e tentando 

acompanhar o resto do mundo. Von Staa (2003) relata que, em 1967, o primeiro 

dilema encontrado pelos professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) era como deveriam abrasileirar a nova disciplina, se usando o 

termo Informática (adaptado do francês Informatique), ou Ciências da Computação 

(do inglês Computer Science). Naquele primeiro momento, venceram os franceses e 

desde então, neologismos como informática, processamento de dados, computação, 

“deletar”; e anglicismos como: hardware, software, apps, chip, link, network, mouse, 

internet, entre muitos outros, passaram a fazer parte do vocabulário lusófono 

(ASSIRATI, 1998).  

Na mistura da engenharia com a informática, surge a Engenharia de Software 

(ES) ou Engenharia de Sistemas de Informação (ESI), que para Paula Filho (2012, p. 

4), “não se confunde com a Ciência da Computação, e nem é uma disciplina desta”. 

                                            
39 Veja trabalho de Neves e Byington (2012) “El B-205 en la PUC-Rio. Historia y memoria de la primera 
computadora para fines científicos en una universidad brasileña”, disponível em http://www.inf.puc-
rio.br/wp-content/uploads/2012/10/NEVES_B205_NaPUC-Rio.pdf, acessado em 16 de agosto de 
2016. 
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Para esse autor, a vocação profissional do engenheiro de software e do cientista da 

computação é completamente distinta e, segundo ele, tão distinta quanto as vocações 

do médico para o biólogo, ou do político para o cientista político. Sommerville (2011, 

p. 4) afirma que a Ciência da Computação “foca a teoria e os fundamentos”, enquanto 

a Engenharia de Software “preocupa-se com o lado prático do desenvolvimento e 

entrega de softwares úteis”. 

O IEEE40 (1990, p. 67) assim define a Engenharia de Software: 

 

[1] A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada, 
quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de 
software, ou seja, a aplicação de engenharia aos softwares; 
[2] o estudo de abordagens como em [1].  

 

Dentre os métodos usados na Engenharia de Software, está a elaboração de 

requisitos. Esses requisitos irão condicionar ou potencializar a necessidade que um 

usuário precisa para resolver seu problema, ou atingir um objetivo, ou ainda os 

requisitos que um sistema deve possuir para que satisfaça um contrato, padrão, 

especificação ou outro critério imposto formalmente41. Para Paula Filho (2012, p. 165), 

“este conjunto de técnicas empregadas para levantar, detalhar, documentar e validar 

os requisitos de um produto forma a disciplina de Engenharia de Requisitos”, ou 

apenas Requisitos de forma abreviada. 

Para Rocha (2000, p. ii), Engenharia de Requisitos “é, talvez, a atividade mais 

crítica do processo de desenvolvimento de sistemas de informação, porque é aí que 

se define o suporte que os sistemas de informação deverão dar ao estudo realizado 

nas organizações”. A importância se dá, pois a Engenharia de Requisitos é a atividade 

inicial do processo de desenvolvimento de sistemas de informação, onde é 

especificado e determinado o que o sistema deve fazer, assim como as circunstâncias 

em que ele deve operar (ROCHA, 2000). 

                                            
40 Formado em 1963 e baseado na cidade de Nova Iorque, o Instituto de Engenheiros Elétricos e 
Eletrônicos (IEEE) (lê-se “I triplo E”) é uma organização profissional e sem fins lucrativos, que tem por 
missão promover a inovação e excelência tecnológica para o benefício da humanidade (IEEE, 2016). 
Baseado no consenso de seus membros reunidos em comitês, o IEEE vem estabelecendo atividades 
e definições padrões para diversas áreas tecnológicas, em especial as de Engenharias. 
41 De maneira simplificada, requisitos não são diferentes da ideia comum que se tem. Por exemplo, 
para se resolver o “problema” de obter um diploma de mestrado, um dos requisitos é que uma 
dissertação como essa seja escrita e depois defendida diante de uma banca de doutores. Dessa 
maneira, uma vez aprovada o requisito “defesa da dissertação” satisfará um dos critérios imposto 
formalmente pelo programa do mestrado. 
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Esses requisitos devem ser elencados pela equipe de desenvolvimento 

contratada, em conjunto com os representantes da contratante, ou Stakeholders42 do 

projeto. Em assim sendo, o IREB43 endossa a definição a seguir para a Engenharia 

de Requisitos como sendo: 

 
Uma abordagem sistemática e disciplinada para a especificação e 
gestão de requisitos com os seguintes objetivos: 
[1] Conhecer os requisitos relevantes, alcançar um consenso entre os 
stakeholders sobre esses requisitos, documentá-los de acordo com as 
normas dadas e gerenciá-los de forma sistemática; 
[2] Compreender e documentar os desejos dos stakeholders e 
necessidades; 
[3] Especificar e gerenciar os requisitos para minimizar o risco de 
entregar um software que não atenda os desejos e necessidades dos 
stakeholders (GLINZ, 2014, p. 18, grifo e tradução nossos).    

 

 Nesse contexto, o grande desafio em se trabalhar com requisitos é que em 

muitos casos, os usuários, desenvolvedores e gestores nas organizações não têm 

uma visão clara daquilo que o sistema precisa fazer. Para Paula Filho (2012, p. 8) “É 

uma situação tão absurda quanto querer resolver um problema sem escrever o 

respectivo enunciado: existe grande risco de resolver-se o problema errado”. Por 

consequência lógica, seria inútil projetar e construir um programa informacional que 

resolva o problema errado.  

Ainda na importância dos requisitos, ao publicar seu primeiro relatório em 1995, 

o grupo Standish44 assim elencou os fatores que contribuíam para o sucesso e 

fracasso de projetos de desenvolvimento de software, conforme Tabela 1. 

                                            
42 Na Engenharia de Requisitos encontramos também o conceito de stakeholders, que pode ser 
traduzido para o português como “partes interessadas”. Nesse contexto, o stakeholders podem ser 
qualquer usuário (pessoa, grupo de pessoas ou organizações), que sejam afetados diretamente ou 
indiretamente, pelo produto/serviço/sistema. Os usuários diretos podem incluir os desenvolvedores, os 
clientes, os fornecedores, os órgãos governamentais. Os indiretos incluem todos que não manipulam 
diretamente o produto/serviço/sistema (ou talvez ainda nem sabem que este existe), mas cujos efeitos 
do produto/serviço/sistema interferirem nas atividades destes. 
43 Criada em 2006, a IREB (International Requirements Engineering Board) é uma organização sem 
fins lucrativos, baseada em Karlsruhe, na Alemanha. Seus membros tinham por objetivo evidenciar a 
importância da disciplina de requisitos, de forma a dar importância e orientação correspondente ao seu 
valor para a indústria. Desde então, a IREB se tornou um dos órgãos certificadores líderes da área de 
requisitos, emitindo o CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering), para os 
profissionais que buscam certificação na área (IREB, 2016). 
44 The Standish Group International Incorporation, é uma empresa de consultoria internacional 
independente, fundada em 1985 em West Yarmouth, MA, nos EUA.  Focada em performance de 
projetos de software, o grupo Standish publica desde de 1994, o “Relatório do Caos” (Chaos Reports) 
que oferece uma visão privilegiada da indústria de desenvolvimento de software. Os relatórios são 
vendidos na página da empresa (www.standishgroup.com), sendo que no momento da confecção deste 
trabalho, o do ano de 2016 já havia sido liberado e estava sendo disponibilizado para compra na loja 
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Tabela 1 – Fatores que contribuem e que desafiam os projetos 

FATORES QUE AJUDAM NO SUCESSO FATORES QUE DESAFIAM OS PROJETOS 

Envolvimento dos usuários 15,9% Falta de insumos do 
usuário 

12,8% 

Suporte da gerência 
executiva 

13,9% Requisitos & 
Especificações 
incompletas  

12,3% 

Declaração de requisitos 
claros 

13,0% Mudanças nos requisitos 
& especificações 

11,8% 

Planejamento apropriado 9,6% Falta de apoio executivo 7,5% 

Expectativas realisticas 8,2% Ambiente tecnológico 
incompleto 

7,0% 

Definição de objetivos 
menores a serem 
alcançados 

7,7% Falta de recursos 6,4% 

Equipe competente 7,2% Expectativas irrealistas 5,9% 

Ownership 5,3% Objetivos nebulosos 5,3% 

Visão e objetivos claros 2,9% Ciclos (tempo) irrealistas 4,3% 

Equipe focada e empenhada 
com o trabalho 

2,4% Novas tecnologias 3,7% 

Outros 13,9% Outras 23% 

Fonte: Adaptado de The Standish Group International,1995. 

 

É possível notar que o texto realçado apresenta características que estão 

diretamente ligadas a requisitos. Um pouco mais de uma década depois, Kappelman, 

McKeeman e Zhang (2006), ao estudarem o post mortem45 de diversos projetos da 

área de TI, puderam identificar que muito antes do fracasso desses projetos, todos 

eles apresentavam sintomas comuns de problemas que, se percebidos, poderiam 

servir de alerta para os atuais e futuros desenvolvedores precaverem-se46. O 

diferencial apresentado por esses autores tange na diferenciação da literatura de risco 

tradicional, pois o estudo focou-se nos sintomas apresentados nos primeiros 20% do 

calendário inicial do projeto, assim, elencaram os doze principais pré-sinais, conforme 

são apresentados no Quadro 8. 

 

 

 

 

                                            
virtual da página. Disponível em: https://www.standishgroup.com/store/, acessado em 22 de agosto de 
2016. 
45 Do Latim, significa “após a morte”. 
46 Kappelman, McKeeman e Zhang (2006, p. 31) chamam esses sintomas de “pré-sinais de alerta” 
(early warning signs), mas é comum na literatura o uso do termo em inglês red flag (que pode ser 
traduzido como “sinal de alerta”, ou “alerta vermelho”, ou ainda literalmente como “bandeira vermelha”), 
para sistemas ou procedimentos que sinalizem precaução, e possibilitem usuários tomar melhores 
decisões. 
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Quadro 8 - Os Doze Pré-sinais Dominantes 

 
Riscos Relacionados a PESSOAS 

 

 
Riscos Relacionados a PROCESSOS 

 

 
- Falta de apoio da alta gerência. 
- Gerente de projeto fraco. 
- Não há envolvimento e/ou 
participação das partes interessadas. 
- Pouco compromisso da equipe de 
projeto. 
- Os membros da equipe não têm 
conhecimentos e / ou habilidades com 
requisitos. 
- Especialistas no assunto são utilizados 
além do tempo marcado. 

 

 
- Falta de requisitos documentados e/ou 
critérios de sucesso. 
- Nenhum processo de controle de 
mudança (gestão de mudança). 
- Planejamento e/ou gestão de agenda 
ineficaz. 
- Falha de comunicação entre as partes 
interessadas. 
- Recursos atribuídos a um projeto de maior 
prioridade. 
- Projeto elaborado sem um caso de 
negócio. 
 

Fonte: Adaptado de Kappelman, McKeeman e Zhang, 2006, grifo é nosso. 

 
Como se vê, os estudos redundam nos critérios relacionados aos requisitos, 

estando em ambas tabelas associados aos itens mais importantes. Porém, segundo 

Sampaio, Primo e Martino (2005), apesar da Engenharia de Software vir afirmando 

sistematicamente a necessidade da especificação de requisitos, é comum que eles 

sejam elaborados de maneira informal e artesanal nos ambientes de desenvolvimento 

de software. Para esses autores, uma vez que o produto está para ser validado e 

finalizado, geralmente não há registro das necessidades que o geraram, ou na melhor 

das hipóteses, apenas os requisitos estão documentados. Dizem eles: “Decorrente 

deste fato, qualquer validação do produto será feita sobre os requisitos e não sobre 

as necessidades que motivaram o seu desenvolvimento” (SAMPAIO, PRIMO, 

MARTINO, 2005, p. 1). 

De acordo com a já mencionada definição de Linz (2014, p. 18, grifo nosso), 

que diz que a Engenharia de Requisitos deve: “Compreender e documentar os 

desejos dos stakeholders e necessidades”, é de claro entendimento que para uma 

melhor elaboração dos requisitos de software, deve-se antes compreender e 

documentar as necessidades, ou seja, as aspirações e expectativas que os 

stakeholders gostariam de ver satisfeitas, e que os levou a requerer a elaboração do 

sistema. 

Para sistemas novos, como esse estudo propõe colaborar, a Engenharia de 

Requisitos pode ser ainda mais desafiadora, pois, diferente das implementações 

realizadas corriqueiramente nos softwares, onde é possível explorar o conhecimento 
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adquirido pelos usuários regulares do sistema, e identificar de forma clara e rápida as 

necessidades prioritárias a serem desenvolvidas, em um novo sistema será maior a 

dificuldade de se identificar as características de maior valor (PAULA FILHO, 2012). 

Sobre isso será discorrido mais adiante, mas não antes de se trabalhar os conceitos 

de modelagem, requisitos formais e informais. 

 

2.4.2 Modelagem e Requisitos Funcionais e Não funcionais. 

 

Existem vários modelos de processo de software (conhecidos como 

paradigmas de engenharia de software), onde cada um representa uma tentativa de 

colocar ordem em uma atividade inerentemente confusa. O modelo mais antigo e mais 

amplamente usado é chamado de Modelo Sequencial Linear, também conhecido por 

“Modelo Cascata” ou “Ciclo de Vida Clássico”, conforme Figura 8. 

 

Figura 8 - Modelo Cascata ou Ciclo de Vida Clássico 

Fonte: Adaptado de Pressman e Maxim, 2016. 

 

Como se vê nesse modelo, a fase inicial chamada de “Comunicação” está 

diretamente relacionada ao levantamento dos requisitos. Um não pretende sugerir que 

tal modelo seja usado no desenvolvimento do software de diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento que quiçá esse estudo servirá de apoio47, pois, uma característica 

desse modelo é que o resultado de uma fase se constitui na entrada de outra, o que 

                                            
47 Como mencionado anteriormente, durante o período de elaboração desse trabalho, já existia um 
grupo de pesquisadores do departamento de pós-graduação do UniCesumar, buscando tal meta. 
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em alguns casos podem resultar em atrasos consideráveis, haja vista existir 

dependência de tarefas, onde alguns membros da equipe possam ter de aguardar a 

finalização das tarefas por outros. Porém, considerando sistemas similares já 

desenvolvidos, como o caso do SysOKA que faz o diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento baseado no método OKA, que nada mais é que um sistema de 

perguntas e respostas, que depois processa os dados informados nas perguntas e os 

pondera, fornecendo um tipo de relatório ao cliente, no mundo dos sistemas 

informacionais, esse tipo de sistema, se comparado a grande maioria, é 

extremamente simples de ser elaborado, visto sua pouca complexidade. 

Requisitos de software são com frequência classificados em funcionais e não-

funcionais. Para Sommerville (2011, p. 59) os requisitos funcionais “são declarações 

de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas 

específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações”. 

Esses requisitos dependerão do tipo de software a ser desenvolvido, de quem serão 

os seus usuários e da abordagem geral adotada pela organização ao escreve-los. 

Esse autor ainda define os requisitos não-funcionais como sendo “restrições aos 

serviços ou funções oferecidas pelo sistema” (SOMMERVILLE, 2011, p. 59), ou seja, 

não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo 

sistema aos usuários. 

Como este estudo tem por objetivo oferecer os requisitos funcionais de 

software, ou seja, os requisitos que descreverão o que o sistema deverá fazer, espera-

se que a parte dos requisitos não-funcionais sejam explicitadas em estudos 

posteriores. Assim sendo, um deve partir para a modelagem, também chamada de 

elaboração das Especificações de Requisitos de Software, ou SRS (Software 

Requirements Specifications)48.  

Quando o assunto é a elaboração Especificações de Requisitos de Software, 

existem diversos modelos que servem de base para o documento que será elaborado 

contendo as especificações. Um bom exemplo seria o modelo contido no manual de 

práticas recomendadas para as especificações de requisitos de software elaboradas 

                                            
48 Também encontrado como Software Functional Specifications ou System Specifications, é 
basicamente o entendimento da organização por escrito de um cliente e os requisitos em potencial do 
sistema a ser desenvolvido, antes da elaboração dos designs (fluxogramas) ou trabalho de 
programação (algoritmos). O SRS vai funcionar como uma garantia tanto para o cliente como para a 
empresa de software, onde ambas entendem a necessidade uma da outra a partir da perspectiva 
delimitada no SRS. É possível encontrar disponível nas páginas da internet, vários modelos (ou 
templates) de SRS. 
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pela IEEE49. É válido dizer que apesar de existirem outras práticas e modelos pelos 

quais se atingiriam os mesmos objetivos, como por exemplo o da ABRAMTI50, após 

análise, optou-se pelo modelo da IEEE, haja vista sua simplicidade, clareza e a 

credibilidade deste órgão não-governamental.  

É cabido salientar que o objetivo final é dar aos desenvolvedores 

especificações claras e precisas sobre o projeto, logo, não importa o modelo 

institucional a ser seguido, mas sim que os documentos elaborados sejam claros e 

detalhados o suficiente para os desenvolvedores poderem criar o software que 

atenderá as necessidades dos stakeholders. É importante entender que o grupo de 

desenvolvedores pode chegar ao projeto com pouco ou nenhum conhecimento sobre 

o stakeholder e suas necessidades, logo, cabe ao pessoal da engenharia de 

requisitos, detalhar de maneira abrangente todos os aspectos do projeto. 

Segundo a IEEE (1998), um bom esboço não precisaria necessariamente 

seguir todos os itens sugerido por eles, mas deveriam incluir todas as informações 

relacionadas no Quadro 9.  

 
Quadro 9 – Modelo para especificação de requisitos de software 

 
1. Introdução 
   1.1 Finalidade 
   1.2 Âmbito 
   1.3 Definições, siglas e abreviaturas 
   1.4 Referências 
   1.5 Visão Geral 
 
2. Descrição geral  
   2.1 Perspectiva do produto 
   2.2 Funções do produto 
   2.3 Características do usuário 
   2.4 Restrições 
   2.5 Suposições e dependências 
 
3. Especificação de Requisitos  
 
Apêndices 
Índices 
 

Fonte: Adaptado de IEEE, 1998, p. 11, tradução nossa. 

                                            
49 Nesse trabalho, foi usado o documento IEEE Std 830-1998, que foi uma revisão do IEEE Std 830-
1993, publicado em 25 de junho de 1998 e reafirmado em 9 de dezembro de 2009. 
50 A ABRAMTI é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é incentivar e propiciar as melhores 
técnicas e práticas de: testes de software, homologações de sistemas, melhorias de processo de TI, 
engenharia de requisitos e qualidade de software (ABRAMTI, 2016a). Em parceria com o IREB 
(International Requirements Engineering Board), a ABRAMTI visa proporcionar um modelo de 
certificação com programa de estudo (syllabus) e exames, promovendo assim uma educação focada 
no campo da engenharia de requisitos. No final, o objetivo é melhorar a engenharia de requisitos e 
análise de negócios na prática (ABRAMTI, 2016b). 
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Quanto a terceira parte, onde os requisitos seriam especificados, a IEEE sugere 

diversos modelos (ou templates), todos muitos similares, mas cada um com uma 

indicação específica, como por exemplo: requisitos por modo (mode), por classe de 

usuário (user class), por objeto (object), por características (features), por estímulo 

(stimulus), por resposta (response), por hierarquia funcional (functional hierarchy), 

caso (case) e até um contendo todos. Para o propósito desse estudo, o modelo 

escolhido foi o “A.3 Modelo de ERS51 seção 3 organizado por resposta” (Template of 

SRS Section 3 organized by response). Esse modelo pareceu o mais adequado para 

sistemas em que as respostas acabam formando grupos lógicos, como foi o caso 

percebido durante a execução desse estudo. O modelo é representado conforme o 

Quadro 10.  

 
Quadro 10 – Modelo A3 de ERS IEEE 

 
A.3 Modelo de ERS Seção 3 organizada por resposta de usuários. 
 
3. Especificação de Requisitos 
 3.1 Requisitos de interface externa 
  3.1.1 Interface de usuários 
  3.1.2 Interface de Hardware 
  3.1.3 Interface de Software 
  3.1.4 Interfaces de comunicação 
 3.2 Requisitos funcionais 
  3.2.1 Resposta 1 
   3.2.1.1 Requisito funcional 1.1 
   … 
   3.2.1.n Requisito funcional 1.n 
  3.2.2 Resposta 2 

… 
  3.2.m Resposta m 
   3.2.m.1 Requisito funcional m.1 
   … 
   3.2.m.n Requisito funcional m.n 
 3.3 Requisitos de desempenho 
 3.4 Restrições de design 
 3.5 Atributos de sistema de software 
 3.6 Outros requisitos 
 

Fonte: Adaptado de IEEE (1998, p. 22, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, buscar-se-á escrever os requisitos de software que atenderia 

o item 3.2 do modelo exposto no Quadro 10, sendo que as chamadas respostas 

estarão diretamente ligadas às necessidades percebidas entre os autores utilizados 

                                            
51 ERS (Especificações de Requisitos de Software) ou do inglês SRS (Software Requirements 
Specifications).  
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na revisão de literatura para escrever os requisitos. Na continuidade, como o conjunto 

de características, necessidades e requisitos foram elaborados a partir da literatura 

científica. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

“O verdadeiro propósito do método científico é garantir 
 que a natureza não tenha induzido você a pensar que  

 conhece algo, que na verdade você não conhece”. 
 

 Pirsig (1999, p. 48, grifo nosso) 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos por meio 

dos quais, as etapas da pesquisa foram desenvolvidas, bem como o seu 

delineamento.  

O objetivo geral desta pesquisa consiste em propor requisitos de software 

funcionais para desenvolvimento de plataformas digitais informacionais, que sejam 

capazes de diagnosticar os processos de GC nas organizações. 

Com relação ao tipo de pesquisa, trata-se de pesquisa exploratória e descritiva. 

Quanto aos procedimentos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para se atingir o objetivo deste estudo, foram elaboradas as seguintes questões 

relacionadas aos objetivos específicos: 

 

1 Quais são os conceitos basilares de Ativos Intangíveis e Capital Intelectual? 

2 Como apresentar e identificar os principais conceitos de Gestão do 

Conhecimento (GC), relacionados ao diagnóstico e nível de maturidade nas 

organizações? 

3 Como descobrir quais são as principais ferramentas usadas no diagnóstico da 

Gestão do Conhecimento em pesquisas realizadas em território nacional? 

4 Como extrair as principais características das principais ferramentas de 

diagnóstico usadas no contexto nacional? 

5 Como identificar as principais necessidades, ou preocupações cernes, das 

principais ferramentas de diagnóstico usadas no contexto nacional?  

6 Como estabelecer uma proposta de um conjunto de requisitos funcionais 

necessários para mensurar o nível de maturidade de GC nas organizações? 

 

Para responder as perguntas 1, 2 e 3, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. 

Para resolução das questões 4, 5 e 6, utilizou-se como referência, os conceitos da 
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metodologia proposta por Sampaio, Primo e Martino (2005), para a elaboração de 

requisitos de software, que será descrita na seção 3.2. A partir disso, foi possível 

extrair as informações necessárias para a elaboração dos requisitos pelo autor desse 

estudo.   

 

3.2 PROPOSTA DE MODELO  

 

Para resolver a questão dos requisitos funcionais de software, e sabendo-se 

que o processo de desenvolvimento de um software é marcado por uma sequência 

de atividades que produzem uma variedade de documentos, onde se espera que o 

este esforço, planejamento e programação, resulte em um programa informacional 

executável que atenda às necessidades dos stakeholders, dois importantes 

documentos a serem elaborados dizem respeito as necessidades levantadas junto 

aos stakeholders e os requisitos que fornecerão a base onde o software que será 

desenvolvido possa ser construído, considerando-se, boas especificações e clareza 

dos requisitos serem indispensáveis para o cumprimento da missão que o sistema 

deve resolver. Nesse caso, a maior problemática associada a esse modelo, está 

diretamente ligada aos requisitos, especialmente considerando a dificuldade dos 

stakeholders em estabelecerem explicitamente todas as suas necessidades 

(PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

Uma vez que o primeiro passo dado pela Engenharia de Requisitos em face de 

um novo projeto está diretamente relacionado com a concepção dos requisitos, 

engenheiros de software e stakeholders reúnem-se primeiramente com a tarefa de 

definir a natureza e o escopo do problema que será resolvido, uma vez que essa fase 

é muito importante para se começar a delimitar o que o software vai fazer (e se 

necessário o que não vai fazer), ou seja, seus objetivos e metas. Depois, ainda antes 

dos requisitos e logo após do escopo, o passo a ser dado diz respeito ao levantamento 

das necessidades. Nessa etapa é importante notar que mesmo em um mundo ideal, 

onde os clientes e usuários finais fossem explícitos quanto as suas necessidades, 

certamente elas mudariam ao longo do projeto (PRESSMAN, 2011).  

Isso ocorre devido ao processo de desenvolvimento ser marcado por uma 

sobreposição das atividades necessárias para especificar, projetar e testar o retorno 

dos resultados do software que está sendo criado. Depois disso acontecerá a 

elaboração, onde os requisitos básicos serão refinados e modificados. Com o 
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problema explicitado, ocorre a negociação, ou seja, buscam-se saber quais são as 

prioridades, o que é essencial e quando é necessário? Em uma fase já final, para 

garantir que houve entendimento entre todas as partes, o problema é novamente 

especificado, revisado, validado e gerido (Ibidem). 

De maneira similar a Pressman (2011), em Sampaio, Primo e Martino (2005), 

na etapa inicial, uma vez que o problema é explicitado pelos stakeholders, o passo 

seguinte também é o levantamento das necessidades. Após isso, ocorre a negociação 

e a escolha de features52, e por fim, ocorrerá a definição dos requisitos. No entanto, 

acredita-se com base no trabalho pioneiro de Boehm (1988) que definiu um modelo 

em forma de espiral para o desenvolvimento de softwares (esse por sua vez pensado 

para contrastar com as deficiências do modelo em cascata), o modelo de Sampaio, 

Primo e Martino (2005) também usa de o formato espiral para sugerir uma modelagem 

a ser usada na obtenção dos requisitos, permitindo que um novo ciclo se reinicie, 

resultando no aperfeiçoamento dos requisitos anteriores. O processo de definição de 

necessidades, features e requisitos do modelo são apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9 - Processo de definição de Necessidades, Features e Requisitos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sampaio, Primo e Martino (2005) 

 

                                            
52 Os autores chamam de features os serviços que o sistema deve fornecer para endereçar cada 
necessidade. Podemos dizer que as features são características específicas que o software que será 
desenvolvido terá.  
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Dividido em quatro quadrantes, onde cada um representa uma fase do 

processo, a volta mais interna da espiral representa o conjunto das necessidades 

compreendidas em um primeiro momento, até os requisitos que as endereçam. Como 

o modelo apresentado por esses autores é incremental e interativo, ele permite que 

novos elementos possam ser agregados, excluídos, modificados e aperfeiçoados 

sobre os resultados anteriores no decorrer das demais voltas, até que finalmente 

possa começar o desenvolvimento propriamente dito (SAMPAIO; PRIMO; MARTINO, 

2005). 

No entanto, o desafio se dá, pois os stakeholders desse estudo são os autores 

e os questionários elaborados por eles, ou seja, as necessidades, features e os 

requisitos serão extraídos da base nas pesquisas estudadas nessa dissertação, e 

ainda, mesmo que minimamente, sobre o viés interpretativo do mestrando e seus 

professores orientadores. Como a metodologia usada por esses autores sugerem que 

os levantamentos das necessidades sejam feitos por meio de entrevistas aos 

representantes das classes de stakeholders (ou slots como os autores o chamam), a 

primeira fase será limitada pelos motivos supracitados, ou seja, não se buscou contato 

com os autores, mas somente com os seus estudos. 

Para Sampaio, Primo e Martino (2005), tendo em conta que uma vez entendido 

o escopo, e quais necessidades forem levantadas da literatura científica, o conjunto 

de features e requisitos serão extraídos com uma maior facilidade, seguindo o modelo 

apresentado na Figura 10.  

 

Figura 10 - Definição e registro de features e requisitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sampaio, Primo e Martino (2005) 
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Nota-se que uma necessidade pode ser atendida por mais de um feature, que 

por sua vez, pode ser atendido por mais de um requisito. No entanto, depois da 

tentativa de trilhar essa metodologia, foi percebido que o estudo ficaria ainda mais 

completo se primeiro fossem extraídos os features. Após a análise das perguntas de 

cada autor, percebeu-se que a partir delas, as características próprias de cada uma 

poderiam ser prontamente extraídas, e em muitos casos, as subcaracterísticas 

necessárias para validar a característica, evidenciando assim uma fidelidade ainda 

maior aos autores. 

Por fim, buscou–se a maior clareza possível na elaboração dos features, após 

isso, das necessidades e classes de perguntas, seguidamente, dos requisitos, 

proporcionando assim, requisitos globais que contribuirão no desenvolvimento de 

plataformas informacionais que façam o diagnóstico da Gestão do Conhecimento nas 

organizações.  

No tocante as ferramentas de diagnóstico propositalmente escolhidas para 

delas se extrair os features, necessidade e requisitos, essa pesquisa utilizou-se da 

totalidade das questões da ferramenta APO KMAT, proposta pela APO (2009), da 

ferramenta DGC, proposta por Bukowitz e Willians (2002), e das Sete Dimensões da 

GC, proposta em Terra (2001), assim como, das questões encontradas na ferramenta 

OKA de Fonseca (2006), porém de maneira parcial nessa última. Delas buscou–se 

extrair todos os itens necessários para uma boa modelagem de requisitos de software 

funcionais. Contúdo, ao optar apenas pela utilização desses quatro autores e suas 

preocupações, e um ainda de maneira parcial, essa pesquisa deliberadamente 

descarta muitos outros que também foram mencionados nesse estudo, e que 

apresentam preocupações igualmente legítimas. 

Freire et al. (2012, p. 16), ao selecionar as ferramentas de diagnóstico usadas 

em sua pesquisa, argumentaram assim: 

   

Respeitam-se as outras ferramentas da lista, principalmente por elas 
abrangerem fatores de análise que são base para a GC ou a afetam 
direta ou indiretamente como as fatores da estratégia organizacional, 
a cultura, a gestão de pessoas, os processos internos, a relação com 
os clientes internos e externos e a aprendizagem. Mas, de todas as 
ferramentas listadas, podem-se selecionar algumas que focam 
especificamente a avaliação de GC, como as ferramentas 
desenvolvidas por: KMAT de Arthur Andersen e APQC (1996); os 
Elementos Construtivos de GC de Probst, Raub, Ronhardt (2002); a 
DGC de Bukowitz e Williams (2002); a OKA de World Bank Institute – 
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WBI (2006) e o Questionário APO de Ronald Young e da Organização 
Asiática para Produtividade (2010). 

 

 Baseado nesses autores, optou–se por usar totalmente as questões da 

ferramenta de diagnóstico da APO (2009), Bukowitz e Willians (2002) e em Terra 

(2001), e parcialmente nas perguntas encontradas em Fonseca (2006), pois como já 

visto, esses quatro autores são os mais encontrados nas pesquisas nacionais. Ainda 

nesse tópico, usou–se parcialmente o estudo de Fonseca (2006), justificando–se que 

a OKA é uma ferramenta extremamente robusta, e de difícil aplicação. Nesse sentido, 

a OKA será utilizadas somente na última parte dos requisitos, onde se extrai 

informações gerais sobre o usuário respondente, assim como da organização. Apesar 

de encontrado em muitas pesquisas nacionais, optou-se por descartar também a 

ferramenta Balanced Scorecard, que como foi visto, foi usada nos vários estudos 

apresentados como uma ferramenta de apoio para a GC, mas não é considerada 

como uma ferramenta da GC. No caso KMAT de Arthur Andersen e APQC (1996); e 

os Elementos Construtivos de GC de Probst, Raub, Ronhardt (2002), eles não foram 

usados na pesquisa, pois não aparecem em pesquisas nacionais como os quatro 

escolhidos.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

 
“Eu fui ousado na busca do conhecimento, 

 nunca temendo seguir a verdade e a razão para 
 quaisquer resultados que elas levassem”. 

 
     Jefferson (2017, grifo nosso)53  

 
4.1 EXTRAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS FEATURES E NECESSIDADES E 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

4.1.1 Features 

 

Conforme visto anteriormente, a palavra de origem anglofona Feature pode ser 

traduzida para o português como “característica”. Utilizando-se da primeira questão 

da ferramenta de Bukowitz e Williams (2002, p. 33) que diz: “As pessoas fornecem 

explicações completas quando solicitam informações”, é possível identificar com certa 

clareza qual é a característica principal dessa questão, ou seja, a atitude das pessoas 

em fornecer explicações completas ao solicitar informações. Essa questão faz parte 

da dimensão chamada de “Obter” do estudo dessas autoras, ou seja, espera-se que 

quanto mais positivamente essa questão for respondida, mais positivamente a 

dimensão “Obter” se confirmaria. Pode-se dizer então que para as autoras, um atributo 

importante para atender a dimensão “Obter” é saber se na organização, as pessoas 

fornecem explicações completas quando solicitam informações.  

Assim sendo, optou-se por marcar o feature contido nessa questão, 

demonstrado no Quadro 11.  

 

Quadro 11 - Modelo de identificação dos features  

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

1) As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam informações (F p DGC 
1.1). 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

 No caso, a primeira linha/célula indica a ferramenta de onde a questão foi 

retirada, a segunda indica qual dimensão a questão pertence no questionário dos 

autores, e a terceira indica de que parte da questão o feature foi retirado, sendo que 

                                            

53 A citação é extraída de uma carta do terceiro presidente estadounidense Thomas Jefferson (1743 – 

1826) para Thomas Cooper (1759 – 1839) em 10 de fevereiro de 1814.   
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nos casos de um só feature como o exemplo do Quadro 11, a indicação foi colocada 

no final da questão. Nos outros casos, foram colocados próximos a palavra chave 

encontrada na questão. Nesse caso, o feature será escrito da seguinte maneira, com 

a explicação das siglas usando a legenda apontada logo em seguida a descrição do 

feature (QUADRO 12). 

 

F p DGC 1.1 – As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam 

informações. 

 

Quadro 12 - Legenda das nomenclaturas adotada nesta pesquisa 

  LEGENDA 
N – Necessidade 
 
F – Feature 
 
R – Requisito 

p – primário 
 
s – secundário 
  
t – terciário 

APO – Asian 
Productivity 
Organization, da APO 
(2009) 
 
DGC – Diagnóstico da 
Gestão do 
Conhecimento, de 
Bukowitz e Williams 
(2002) 
 
7DIM – Sete 
Dimensões da GC, de 
Terra (2001) 

PESS – Pessoas 
 
PROC – Processos 
 
TECN – Tecnologias 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
Segundo a legenda, trata-se do primeiro (.1) feature (F) primário (p) da primeira 

questão encontrada na ferramenta DGC, logo: F p DGC 1.1. Outro exemplo é 

apresentado no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Modelo de identificação dos features [2]  

7 Dimensões da GC 

Dimensão 1 - Visão Estratégica Alta Administração 

1) Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da empresa, ou 
seja, sobre quais são os pontos fortes da empresa em termos de habilidades e 
competências (F p 7DIM 1.1). 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 A partir das informações encontradas, como no exemplo do Quadro 13, as 

features são codificadas da seguinte forma: 
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F p 7DIM 1.1 – Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core 
competences da empresa, ou seja, sobre quais são os pontos fortes da empresa em 
termos de: 

F s 7DIM 1.1.1 – habilidades; 
F s 7DIM 1.1.2 – competências; 

 

 Nota-se que, para o feature F p 7DIM 1.1 ser atendido, é necessário que os 

dois features secundários F s 7DIM 1.1.1 e F s 7DIM 1.1.2 sejam verdadeiros também. 

Isso quer dizer que o autor entende as core competences (competências essenciais) 

da empresa como um conjunto representado entre os pontos fortes das habilidades e 

das competências, e se existe um elevado nível de consenso sobre esses pontos, o 

feature primário da questão 1 seria atendida, e a dimensão “Visão Estratégica Alta 

Administração” da ferramenta “As 7 Dimensões da GC”, estaria também parcialmente 

atendida.  

Em questões mais complexas, o número de features podem ser ainda maiores, 

conforme o Quadro 14.  

 

Quadro 14 -  Modelo de identificação dos features [3] 

APO  

CATEGORIA 1.0: LIDERANÇA EM GC 

1) A organização tem compartilhado Conhecimento (F p APO 1.1), Visão (F p APO 1.2) e 
Estratégia (F p APO 1.3) fortemente ligada à cultura organizacional, missão e objetivos. 
 

F p APO 1.1 – A organização tem compartilhado Conhecimento, fortemente ligada à: 
F s APO 1.1.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.1.2 – missão; 
F s APO 1.1.3 – objetivos; 
 

F p APO 1.2 – A organização tem compartilhado Visão, fortemente ligada à: 
F s APO 1.2.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.2.2 – missão; 
F s APO 1.2.3 – objetivos; 
 

F p APO 1.3 – A organização tem compartilhado Estratégia, fortemente ligada à: 
F s APO 1.3.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.3.2 – missão; 
F s APO 1.3.3 – objetivos; 

 
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

Nesse caso, o compartilhamento de Conhecimento, Visão e Estratégia só 

poderá ser totalmente atendido, caso cada um deles esteja fortemente ligada a cultura 

organizacional, missão e objetivos. Com base nas ferramentas e na metodologia 

apresentada, foram extraídas diversas features das perguntas encontradas na 

ferramenta da Asian Productivity Organization (APO), As Sete Dimensões da GC 
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(7DIM) e Diagnóstico da GC (DGC), conforme o anexo 1 deste estudo. Os features 

desse estudo foram todos classificados em primários e secundários. 

 

4.1.2 Necessidades 

 

Uma vez que todos os features foram extraídos, iniciou-se uma busca para 

descobrir as preocupações cernes entre os autores, ou seja, se as características 

extraídas das perguntas fariam um agrupamento natural das temáticas exploradas em 

cada ferramenta. Basicamente se era notado que os autores tiveram a preocupação 

de elaborar questões relacionadas a um determinado assunto, como por exemplo, 

“compartilhamento do conhecimento”, entende–se que essa temática seria importante 

para explorar em uma futura ferramenta que propusesse fazer o diagnóstico da 

Gestão do Conhecimento. 

Ao se fazer isso, o estudo entrou na parte das “Necessidades”, ou seja, quais 

características serão necessárias ser atendidas para atender as necessidades 

levantadas. Como exemplo, veja a seguinte questão da APO (2009, p. 220, grifo 

nosso), da categoria Liderança: “A gestão promove, reconhece e premia a melhoria 

do desempenho, a aprendizagem organizacional e de empregado, a partilha de 

conhecimento e a criação de conhecimento e inovação”. Como se vê, a preocupação 

dos autores aqui é saber se os gestores da organização: promovem, reconhecem e 

premiam vários fatores ligados a Gestão do Conhecimento, entre eles o fator 

inovação. Nesse mesmo raciocínio buscou–se verificar, nos outros autores se esses 

também tinham algum tipo de preocupação ligada à inovação, haja vista, a literatura 

apontar que o fator inovação é uma das competências essenciais nas organizações 

que fazem e promovem a Gestão do Conhecimento. Como esperado, tanto as autoras 

Bukowitz e Williams (2002), quanto o autor Terra (2001), em suas ferramentas de 

diagnóstico tiveram a preocupação de elaborar questões relacionadas à inovação 

(QUADRO 15), todas as features levantadas sobre inovação.  
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Quadro 15 – Modelo de identificação das necessidades  

Autores Features 

APO (2009) F p APO 6.1 – A gestão promove: 
   F s APO 6.1.5 – a inovação; 
F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 
   F s APO 6.2.5 – a inovação; 
F p APO 6.3 – A gestão premia: 
   F s APO 6.3.5 – a inovação. 
 
F p APO 31.1 – A organização articula os valores da: 

F s APO 31.1.2 – inovação; 
F p APO 31.2 – A organização continuamente reforça os 
valores da: 

F s APO 31.1.2 – inovação. 
 
F p APO 39.1 – A organização alcançou maior 
produtividade através:  
 F s APO 39.1.6 – [do aumento da] velocidade de 
inovação. 

Bukowitz e Williams (2002) F p DGC 112.1 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras 
organizações, em redes estratégicas, para levar produtos 
inovadores para o mercado; 
F p DGC 112.2 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras 
organizações, em parcerias, para levar produtos inovadores 
para o mercado. 

Terra (2001) F p 7DIM 10.1 – Reconhece-se que tempo é um recurso 
importante para o processo de inovação; 
F p 7DIM 17.1 – Há um uso constante de equipes ad hoc ou 
temporárias, com grande autonomia, totalmente dedicadas a 
projetos inovadores. 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

Nota-se que derivados do verbo “inovar” são utilizados por todos os autores em 

suas questões, sendo que na APO (2009) a preocupação refere-se a atitudes da 

gestão com relação a inovação, em saber se a organização articula e continuamente 

reforça os valores da inovação, e se a organização alcançou maior produtividade 

através do aumento da velocidade de inovação. Em Bukowitz e Williams (2002) existe 

uma preocupação em levar produtos inovadores para o mercado por meio de alianças 

e parcerias, e finalmente em Terra (2001), as preocupações do autor dizem respeito 

ao reconhecimento do tempo como recurso importante para a inovação, assim como 

o uso de equipes dedicadas a inovar. A partir dessas realizações, é possível concluir 

que, apesar de perspectivas diferentes no tocante a inovação, uma preocupação 

cerne entre todos os autores diz respeito a essa temática, apesar de em nenhum 

deles, inovação seja uma dimensão por si só54. 

                                            
54 É importante referenciar que na ferramenta da APO, a última dimensão diz respeito a Inovação, 
mas juntamente com Aprendizagem. 
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Nesse sentido, é coerente dizer que entre todos os autores supracitados, uma 

necessidade verdadeira para qualquer sistema que realize o diagnóstico da gestão do 

conhecimento em organizações, é que esse sistema verifique entre outras coisas, se 

existem características de pessoas e/ou processos e/ou tecnologias voltadas para 

inovação, em pelo menos uma, mas não necessariamente nas três, pois os 

stakeholders desse estudo tiveram essa preocupação. Essas “preocupações” para 

efeitos desse estudo foram então chamadas de “necessidades”, independente se 

aparecem em apenas um autor, em dois deles, ou ainda em todos os três, mas que 

por sua natureza, depende de features para validá-las. 

Ainda baseado nos features e nas necessidades extraídas a partir deles, 

buscou-se classificar as necessidades em: necessidades de pessoas, necessidade 

de processos e necessidades de tecnologia, pois, é do entendimento desse autor que 

um não se pode cogitar a Gestão do Conhecimento sem esses três elementos 

fundamentais: Pessoas, Processos e Tecnologias. Corrobora para esse pensamento 

as frameworks das metodologias 5iKM3, G-KMMM e Infosys-KMMM que apresentam 

as exatas mesmas dimensões Pessoas, Processos e Tecnologia, assim como a 

ferramenta OKA de Fonseca (2006), que por sua vez divide–se em Pessoas, 

Processos e Sistemas, onde o termo Tecnologia é uma das dimensões de Sistemas. 

É valido salientar que a escolha está também em total conformidade com a própria 

APO que também considera as três dimensões, dividindo a dimensão Processo em 

“Processos” e “Processos do Conhecimento”, e adicionando ainda a dimensão 

Liderança, num total de cinco dimensões, ou categorias, como eles chamaram, assim 

como a ferramenta APQC KC MAT ou APQC KMAT, que também se utilizam das 

dimensões Pessoas e Processos, adicionando a elas a dimensão relacionada a 

tecnologia, chamada de Conteúdo e Tecnologia da Informação, além da dimensão  

Estratégia.  

Toma-se, por exemplo, a pergunta elaborada pela APO (2009, p. 222): 

“Informações fornecidas no site/intranet são atualizadas de forma regular”. No caso 

desse estudo, verificou-se que ali existia uma preocupação tanto de Processos que 

objetivariam manter sempre as informações atualizadas, assim como uma 

preocupação de Tecnologia, onde as empresas deveriam usar de recursos 

computacionais como páginas na internet e intranet, para compartilhar informações 

atualizadas para seus clientes internos (no caso da intranet) e externos (no caso da 

página na internet). Nesse sentido, é possível perceber que apesar da questão ter 
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sido inserida na categoria Tecnologia dos autores iniciais, ela encontrar–se–á 

categorizada em mais de uma dimensão nesse estudo, ou seja, estará tanto em 

Processos, quanto em Tecnologia. 

Por sua vez, na questão do DGC de Bukowitz e Williams (2002, p. 33): “Os 

grupos e os indivíduos documentam e compartilham informação sobre as suas 

expertises rotineiramente”, não só se reforça a mesma preocupação de atualidade no 

compartilhamento da informação, assim como, pode ser categorizado nas dimensões 

Pessoas e Processos, o primeiro no sentido de que as pessoas em grupo ou 

individualmente devem documentar e compartilhar informação de maneira rotineira, 

mas também, que a organização deve ter um processo instaurado que garanta que 

essa preocupação seja atendida. Em ambos os exemplos, as necessidades seriam 

assim relacionadas, conforme apresentados no Quadro 16.  

 

Quadro 16 - Modelo de identificação das necessidades [2] 

NECESSIDADES PESSOAS PROCESSOS TECNOLOGIAS 

APO  N/A Para saber se existem 
processos para que as 
informações fornecidas 
no site/intranet sejam 
atualizadas de forma 
regular 

Para saber se existem 
tecnologias (como 
página na 
Internet/Intranet) que 
onde é possível fazer o 
compartilhamento da 
informação de forma 
atualizada 

DGC  Para saber se as 
pessoas 
(individualmente e/ou 
em grupos) 
documentam e 
compartilham 
informação 
rotineiramente 

Para saber se existem 
processos onde as 
pessoas possam 
compartilhar de forma 
individual ou em grupo, 
as informações 
rotineiramente. 

N/A 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

  

Ainda na classificação das necessidades, houveram outras preocupações, 

como por exemplo, nos Quadros 17 e 18. 

 

Quadro 17 – Features extraídos  

F p 7DIM 4.2 – Os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por: 
               F s 7DIM 4.2.1 – atos simbólicos; 
               F s 7DIM 4.2.2 – ações. 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 

Quadro 18 - Features extraídos [2] 

F p DGC 127.1 – Quando os grupos encontram maneiras de trabalhar com menos pessoas, 
eles imaginam como perseguir atividades de valor mais alto em vez de demitir as pessoas. 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
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 Nota-se no exemplo dado que as palavras “valores” e “valor” encontram-se 

sublinhadas. Apesar de claramente existir uma preocupação no tocante a “valor” pelos 

dois autores, é evidente que as palavras têm diferentes sentidos, sendo que no 

primeiro caso, a palavra “valores” enuncia algo relacionado as “virtudes” da 

organização, e no segundo caso, a palavra “valor” tem um sentido relacionado a 

finanças. Nesse caso, optou-se por apresentá-los separadamente. 

 Por último, mesmo que não houvesse necessariamente variações da mesma 

palavra como no caso acima, mas se a frase exprimia a ideia, ou uma palavra 

considerada um sinônimo da palavra, nesses casos, os features foram também 

classificados como features necessários para que a Necessidade fosse atendida, 

como exemplo, ao Quadros 19, 20 e 21. 

 

Quadro 19 - Features extraídos [3] 

F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 
               F s APO 9.1.3 – flexibilidade; 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 

Quadro 20 - Features extraídos [4] 

F p 7DIM 18.1 – Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma natural, para se 
adaptar às demandas do ambiente competitivo; 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 

Quadro 21 - Features extraídos [5] 

F p DGC 31.1 – O nosso espaço de trabalho propicia a flexibilidade de levar a nossa atividade 

aonde precisemos com pouco esforço; 

 
F p DGC 33.1 – As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés de rígida. 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

  

Tanto a ferramenta APO, da Asian Productivity Organization (2009), quando a 

ferramenta Diagnóstico da Gestão do Conhecimento de Bukowitz e Williams (2002), 

sugerem preocupações com relação a “Flexibilidade”, enquanto a ferramenta Sete 

Dimensões de Terra (2001), apesar de em nenhum momento usar uma variação ou a 

própria palavra “Flexível”, o feature “F p 7DIM 18.1” da relação acima, sugere uma 

certa flexibilidade, uma vez que: “Pequenas reorganizações ocorrem com frequência” 

e “de forma natural, …”, denotando que a empresa está mais preocupada em ser 

flexível diante das demandas do ambiente competitivo, do que ter processos que 

poderiam enrijecer pequenas reorganizações. Dessa maneira, quanto mais 
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positivamente essa pergunta for respondida, mas positivamente a nova necessidade 

“Flexibilidade” seria atendida.  

A partir dessa divisão fundamental (Pessoas, Processos e Tecnologias), 

buscou–se inserir todas as 140 questões do método DGC de Bukowitz e Williams 

(2002), às 52 questões das 7 Dimensões de Terra (2001) e as 30 questões da APO 

(2009), conforme as necessidades encontradas e presentes no anexo 2 deste estudo.  

No tocante a classificação das necessidades, foi considerado uma necessidade 

primária, aquelas necessidades que eram comuns entre as três ferramentas, e 

sucessivamente secundárias as que estavam em apenas duas delas, e de terciárias, 

as que eram apenas enxergadas por um dos autores, conforme as tabelas abaixo, e 

ainda obedecendo a mesma legenda: 

 

4.1.2.1 Pessoas 

 

As necessidades encontradas para atender a dimensão Pessoas, são assim 

relacionadas, conforme Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Necessidades primárias, secundárias e terciárias [pessoas] 

Necessidade Relacionado a/à/ao… APO 7DIM DGC 

N p PESS 1 Contribuição ✓  ✓  ✓  

N s PESS 2 Informação ✓   ✓  

N s PESS 3 Compartilhar Informação ✓   ✓  

N s PESS 4 Ideias ✓   ✓  

N s PESS 5 Capacitação ✓   ✓  

N s PESS 6 Valor ✓   ✓  

N s PESS 7 Falhas, Erros e Fracassos  ✓  ✓  

N t PESS 8 Trabalho Conjunto ✓    

N t PESS 9 Otimização Conjunta  ✓   

N t PESS 10 Honestidade Intelectual e 
Compartilhamento dos Créditos 

 ✓   

N t PESS 11 Conhecimento   ✓  

N t PESS 12 Transferir / Compartilhar 
Conhecimento 

  ✓  

N t PESS 13 Documentação   ✓  

N t PESS 14 Ambiente   ✓  

N t PESS 15 Identificação   ✓  

N t PESS 16 Coleta, Classificação, 
Disseminação e Resumo do 
Conhecimento 

  ✓  

N t PESS 17 Descrições / Opiniões / 
Expertises 

  ✓  
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N t PESS 18 Análise, Aprendizagem / 
Entendimento 

  ✓  

N t PESS 19 Missão   ✓  

N t PESS 20 Gestão do Conhecimento   ✓  

N t PESS 21 Avaliação / Remuneração / 
Benefício 

  ✓  

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

 Nota-se que na dimensão Pessoas, apenas uma necessidade foi classificada 

como primária, e diz respeito contribuição. Todas as outras são ou necessidades 

secundárias ou terciárias. 

 

4.1.2.2 Processos 

 

As necessidades encontradas para atender a dimensão Processos, são assim 

relacionadas, conforme Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Necessidades primárias, secundárias e terciárias [processos] 

Necessidade Relacionado a/à/ao… APO 7DIM DGC 

N p PROC 1 Missão ✓  ✓  ✓  

N p PROC 2 Estratégia ✓  ✓  ✓  

N p PROC 3 Recursos ✓  ✓  ✓  

N p PROC 4 Gestão / Liderança ✓  ✓  ✓  

N p PROC 5 Inovação ✓  ✓  ✓  

N p PROC 6 Valores [virtudes / normas] ✓  ✓  ✓  

N p PROC 7 Informação ✓  ✓  ✓  

N p PROC 8 Conhecimento e Competências 
Essenciais / Capacidades / 
Habilidades 

✓  ✓  ✓  

N p PROC 9 Desempenho ✓  ✓  ✓  

N p PROC 10 Flexibilidade ✓  ✓  ✓  

N p PROC 11 Eficiência ✓  ✓  ✓  

N p PROC 12 Promoção ✓  ✓  ✓  

N p PROC 13 Reconhecimento ✓  ✓  ✓  

N p PROC 14 Aprendizagem ✓  ✓  ✓  

N p PROC 15 Desenvolvimento [conhecimento 
/ profissional e pessoal / 
processos] 

✓  ✓  ✓  

N p PROC 16 Comunicação ✓   ✓  

N p PROC 17 Clientes ✓  ✓  ✓  

N p PROC 18 Resultados ✓  ✓  ✓  

N p PROC 19 Decisões ✓  ✓  ✓  

N p PROC 20 Mensuração ✓  ✓  ✓  

N s PROC 21 Premiação ✓  ✓   



124 
 

N s PROC 22 Visão ✓  ✓   

N s PROC 23 Compartilhamento da 
Informação 

✓  ✓   

N s PROC 24 Objetivos e Metas ✓  ✓   

N s PROC 25 Documentação do 
Conhecimento 

✓  ✓   

N s PROC 26 Carreira ✓  ✓   

N s PROC 27 Segurança do Conhecimento / 
Informação 

✓   ✓  

N s PROC 28 Desenvolvimento [produtos e 
serviços] 

✓   ✓  

N s PROC 29 Autoria ✓   ✓  

N s PROC 30 Valores [financeiros] ✓   ✓  

N s PROC 31 Colaboração ✓   ✓  

N s PROC 32 Armazenamento do 
Conhecimento 

✓   ✓  

N s PROC 33 Gestão do Conhecimento ✓   ✓  

N s PROC 34 Partilhamento / 
Compartilhamento / 
Transferência do Conhecimento 
/ Informação 

✓   ✓  

N s PROC 35 Problemas/Preocupações ✓   ✓  

N s PROC 36 Produtos e Serviços ✓   ✓  

N s PROC 37 Atualizações ✓   ✓  

N s PROC 38 Identificação / Aplicação do 
Conhecimento / Informação 

✓   ✓  

N s PROC 39 Documentação da Informação ✓   ✓  

N s PROC 40 Avaliação/Benchmarking ✓   ✓  

N s PROC 41 Qualidade ✓   ✓  

N s PROC 42 Treinamento  ✓  ✓  

N s PROC 43 Ideias  ✓  ✓  

N s PROC 44 Hierarquia / Status  ✓  ✓  

N s PROC 45 Aquisição do Conhecimento  ✓  ✓  

N s PROC 46 Parcerias/Alianças  ✓  ✓  

N s PROC 47 Empregar / Recrutamento / 
Seleção 

 ✓  ✓  

N t PROC 48 Produtividade / Rentabilidade ✓    

N t PROC 49 Introdução Sistemática / 
Educação / Formação / 
Mentoring / Coaching / Tutoria 

✓    

N t PROC 50 Situações de Crise / 
Acontecimentos Imprevistos / 
Operações Ininterruptas / 
Prevenção / Recuperação 

✓    

N t PROC 51 Cultura Organizacional ✓    

N t PROC 52 Criação / Transformação / 
Salvaguarda do Conhecimento 

✓    

N t PROC 53 Sistemas de Trabalho e 
Processos 

✓    
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N t PROC 54 Reduzir Variações ✓    

N t PROC 55 Recompensa ✓    

N t PROC 56 Patentes ✓    

N t PROC 57 Melhores Práticas / Reinvenção 
ou Duplicação de Trabalho 

✓    

N t PROC 58 Eficácia / Alta Performance / 
Crescimento 

✓    

N t PROC 59 Compartilhamento dos Créditos 
/ Realizações / Comemorações 

 ✓   

N t PROC 60 Burocracia / Reorganizações / 
Autonomia 

 ✓   

N t PROC 61 Orgulho pelo Trabalho / Foco no 
Longo Prazo / Honestidade 
Intelectual / Confiança 

 ✓   

N t PROC 62 Tolerância / Piadas e Humor / 
Experimentação 

 ✓   

N t PROC 63 Mudança da Realidade  ✓   

N t PROC 64 Informalidade  ✓   

N t PROC 65 Salários / Pagamentos / 
Participações 

 ✓   

N t PROC 66 Incentivos / Estímulos  ✓   

N t PROC 67 Cargos / Turnover  ✓   

N t PROC 68 Documentação do Know-How  ✓   

N t PROC 69 Superioridade   ✓  

N t PROC 70 Demissão   ✓  

N t PROC 71 Descartes/Despojamento   ✓  

N t PROC 72 Alavancar o Conhecimento / 
Aquisição de Expertise 

  ✓  

N t PROC 73 Sucesso / Situações Diferentes   ✓  

N t PROC 74 Papéis / Funções   ✓  

N t PROC 75 Finanças da Organização   ✓  

N t PROC 76 Interações / Relações   ✓  

N t PROC 77 Projetos / Pedidos   ✓  
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 

4.1.2.3 Tecnologias 

 

As necessidades encontradas para atender a dimensão Tecnologias, são 

assim relacionadas, conforme Quadro 24. 
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Quadro 24 - Necessidades primárias, secundárias e terciárias [tecnologias]  

Necessidade Relacionado a/à/ao… APO 7DIM DGC 

N s TECN 1 Banco de 
Competências/Conhecimento 

✓  ✓   

N s TECN 2 Infraestrutura de TI ✓  ✓   

N s TECN 3 Redes ✓   ✓  

N t TECN 4 Informação ✓    

N t TECN 5 Equipes de TIC ✓    

N t TECN 6 Armazenamento   ✓  

N t TECN 7 Tecnologias   ✓  
Fonte: Autoria própria, 2017. 
  

4.2 ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

 

 Os requisitos funcionais encontrados representam a condicional daquilo que “o 

sistema deverá verificar”, segundo os stakeholders estudados. Uma vez que um 

requisito for atendido, no mínimo um feature primário será automaticamente atendido, 

quando não, um feature primário acompanhado de um secundário serão ambos 

atendidos. Baseado nos Apêndices 1 e 2, uma vez que os requisitos são atendidos, 

as necessidades formandas a partir dos features também serão atendidas. A seguir a 

relação dos requisitos encontrados, que não se diferenciam em nada do contexto das 

features. O motivo se dá uma vez que o estudo não se propoz a criar novos requisitos, 

mas apenas extrair aqueles presentes nas questões dos autores. 

 

4.2.1 Requisitos Funcionais APO 

 
R APO 1 – O sistema deverá verificar se o conhecimento compartilhado, está 
fortemente ligado à cultura da organização (F p APO 1.1/F s APO 1.1.1).  
 
R APO 2 – O sistema deverá verificar se o conhecimento compartilhado, está 
fortemente ligado à missão da organização (F p APO 1.1/F s APO 1.1.2).  
 
R APO 3 – O sistema deverá verificar se o conhecimento compartilhado, está 
fortemente ligado aos objetivos da organização (F p APO 1.1/F s APO 1.1.3).  
 
R APO 4 – O sistema deverá verificar se a visão, está fortemente ligado à cultura da 
organização (F p APO 1.2/F s APO 1.2.1).  
 
R APO 5 – O sistema deverá verificar se a visão, está fortemente ligado à missão da 
organização (F p APO 1.2/F s APO 1.2.2).  
 
R APO 6 – O sistema deverá verificar se a visão, está fortemente ligado aos objetivos 
da organização (F p APO 1.2/F s APO 1.2.3).  
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R APO 7 – O sistema deverá verificar se a estratégia, está fortemente ligado à cultura 
da organização (F p APO 1.3/F s APO 1.3.1).  
 
R APO 8 – O sistema deverá verificar se a estratégia, está fortemente ligado à missão 
da organização (F p APO 1.3/F s APO 1.3.2).  
 
R APO 9 – O sistema deverá verificar se a estratégia, está fortemente ligado aos 
objetivos da organização (F p APO 1.3/F s APO 1.3.3).  
 
R APO 10 – O sistema deverá verificar se arranjos organizacionais têm sido realizados 
para formalizar iniciativas de GC [como] uma unidade de coordenação central para a 
gestão do conhecimento/informação (F p APO 2.1/F s APO 2.1.1).  
 
R APO 11 – O sistema deverá verificar se arranjos organizacionais têm sido realizados 
para formalizar iniciativas de GC [como] uma unidade de coordenação central para a 
gestão do conhecimento/informação documentada (F p APO 2.1/F s APO 2.1.2).  
 
R APO 12 – O sistema deverá verificar se arranjos organizacionais têm sido realizados 
para formalizar iniciativas de GC [como] equipe de TIC (F p APO 2.1/F s APO 2.1.3).  
 
R APO 13 – O sistema deverá verificar se arranjos organizacionais têm sido realizados 
para formalizar iniciativas de GC [como] equipes de melhoria da 
qualidade/comunidades de prática (F p APO 2.1/F s APO 2.1.4).  
 
R APO 14 – O sistema deverá verificar se arranjos organizacionais têm sido realizados 
para formalizar iniciativas de GC [como] redes de conhecimento (F p APO 2.1/F s 
APO 2.1.5).  
 
R APO 15 – O sistema deverá verificar se recursos financeiros são alocados para 
iniciativas de GC (F p APO 3.1).  
 
R APO 16 – O sistema deverá verificar se a organização tem uma política para a 
salvaguarda do conhecimento [como] direitos autorais (F p APO 4.1/F s APO 4.1.1).  
 
R APO 17 – O sistema deverá verificar se a organização tem uma política para a 
salvaguarda do conhecimento [como] patentes (F p APO 4.1/F s APO 4.1.2).  
 
R APO 18 – O sistema deverá verificar se a organização tem uma política para a 
salvaguarda do conhecimento [como] GC (F p APO 4.1/F s APO 4.1.3).  
 
R APO 19 – O sistema deverá verificar se a organização tem uma política para a 
salvaguarda do conhecimento [como] segurança do conhecimento (F p APO 4.1/F s 
APO 4.1.4).  
 
R APO 20 – O sistema deverá verificar se o papel dos gerentes é de partilhar os 
valores (F p APO 5.1/F s APO 5.1.1).  
 
R APO 21 – O sistema deverá verificar se o papel dos gerentes é de partilhar o 
conhecimento (F p APO 5.1/F s APO 5.1.2).  
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R APO 22 – O sistema deverá verificar se o papel dos gerentes é de partilhar o 
trabalho colaborativo (F p APO 5.1/F s APO 5.1.3).  
 
R APO 23 – O sistema deverá verificar se os gerentes passam mais tempo na 
divulgação de informações aos seus funcionários (F p APO 5.2). 
 
R APO 24 – O sistema deverá verificar se os gerentes facilitam o fluxo horizontal de 
informações entre o seu pessoal e com o pessoal de outros departamentos / divisões 
/ unidades (F p APO 5.3). 
 
R APO 25 – O sistema deverá verificar se a gestão promove a aprendizagem 
organizacional (F p APO 6.1/F s APO 6.1.1). 
 
R APO 26 – O sistema deverá verificar se a gestão promove a aprendizagem de 
empregado (F p APO 6.1/F s APO 6.1.2). 
 
R APO 27 – O sistema deverá verificar se a gestão promove a partilha de 
conhecimento (F p APO 6.1/F s APO 6.1.3). 
 
R APO 28 – O sistema deverá verificar se a gestão promove a criação de 
conhecimento (F p APO 6.1/F s APO 6.1.4). 
 
R APO 29 – O sistema deverá verificar se a gestão promove a inovação (F p APO 
6.1/F s APO 6.1.5). 
 
R APO 30 – O sistema deverá verificar se a gestão reconhece a aprendizagem 
organizacional (F p APO 6.2/F s APO 6.2.1). 
 
R APO 31 – O sistema deverá verificar se a gestão reconhece a aprendizagem de 
empregado (F p APO 6.2/F s APO 6.2.2). 
 
R APO 32 – O sistema deverá verificar se a gestão reconhece a partilha de 
conhecimento (F p APO 6.2/F s APO 6.2.3). 
 
R APO 33 – O sistema deverá verificar se a gestão reconhece a criação de 
conhecimento (F p APO 6.2/F s APO 6.2.4). 
 
R APO 34 – O sistema deverá verificar se a gestão reconhece a inovação (F p APO 
6.2/F s APO 6.2.5). 
 
R APO 35 – O sistema deverá verificar se a gestão premia a aprendizagem 
organizacional (F p APO 6.3/F s APO 6.3.1). 
 
R APO 36 – O sistema deverá verificar se a gestão premia a aprendizagem de 
empregado (F p APO 6.3/F s APO 6.3.2). 
 
R APO 37 – O sistema deverá verificar se a gestão premia a partilha de conhecimento 
(F p APO 6.3/F s APO 6.3.3). 
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R APO 38 – O sistema deverá verificar se a gestão premia a criação de conhecimento 
(F p APO 6.2/F s APO 6.2.4). 
 
R APO 39 – O sistema deverá verificar se a gestão premia a inovação (F p APO 6.2/F 
s APO 6.2.5). 
 
R APO 40 – O sistema deverá verificar se a gestão premia a aprendizagem 
organizacional (F p APO 7.1/F s APO 7.1.1). 
 
R APO 41 – O sistema deverá verificar se a organização desenvolve seus sistemas 
de trabalho e processos-chave para criar valor para os clientes (F p APO 8.1/F s APO 
8.1.1). 
 
R APO 42 – O sistema deverá verificar se a organização desenvolve seus sistemas 
de trabalho e processos-chave para atingir a excelência do desempenho (F p APO 
8.1/F s APO 8.1.2). 
 
R APO 43 – O sistema deverá verificar se no desenho de processos são tidas em 
conta [as] novas tecnologias (F p APO 9.1/F s APO 9.1.1). 
 
R APO 44 – O sistema deverá verificar se no desenho de processos são tidas em 
conta [o] conhecimento compartilhado na organização (F p APO 9.1/F s APO 9.1.2). 
 
R APO 45 – O sistema deverá verificar se no desenho de processos são tidas em 
conta [a] flexibilidade (F p APO 9.1/F s APO 9.1.3). 
 
R APO 46 – O sistema deverá verificar se no desenho de processos são tidas em 
conta [a] eficiência (F p APO 9.1/F s APO 9.1.4). 
 
R APO 47 – O sistema deverá verificar se no desenho de processos são tidas em 
conta [a] eficácia (F p APO 9.1/F s APO 9.1.5). 

 
R APO 48 – O sistema deverá verificar se a organização tem um sistema organizado 
para a gestão de situações de crise ou de acontecimentos imprevistos que garante 
operações ininterruptas (F p APO 10.1/F s APO 10.1.1). 
 
R APO 49 – O sistema deverá verificar se a organização tem um sistema organizado 
para a gestão de situações de crise ou de acontecimentos imprevistos que garante 
prevenção (F p APO 10.1/F s APO 10.1.2). 
 
R APO 50 – O sistema deverá verificar se a organização tem um sistema organizado 
para a gestão de situações de crise ou de acontecimentos imprevistos que garante 
recuperação (F p APO 10.1/F s APO 10.1.3). 
 
R APO 51 – O sistema deverá verificar se a organização implementa seus processos-
chave para garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas (F p APO 
11.1/F s APO 11.1.1). 
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R APO 52 – O sistema deverá verificar se a organização implementa seus processos-
chave para garantir que os resultados dos negócios sejam sustentados (F p APO 
11.1/F s APO 11.1.2). 
 
R APO 53 – O sistema deverá verificar se a organização gerencia seus processos-
chave para garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas (F p APO 
11.2/F s APO 11.2.1). 
 
R APO 54 – O sistema deverá verificar se a organização gerencia seus processos-
chave para garantir que os resultados dos negócios sejam sustentados (F p APO 
11.2/F s APO 11.2.2). 
 
R APO 55 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para atingir um melhor desempenho (F p APO 
12.1/F s APO 12.1.1). 
 
R APO 56 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para reduzir variações (F p APO 12.1/F s APO 
12.1.2). 
 
R APO 57 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para melhorar os produtos (F p APO 12.1/F s 
APO 12.1.3). 
 
R APO 58 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para melhorar os serviços (F p APO 12.1/F s 
APO 12.1.4). 
 
R APO 59 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para ser atualizado com as mais recentes 
tendências em negócios (F p APO 12.1/F s APO 12.1.5). 
 
R APO 60 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para ser atualizado com as mais recentes 
tendências em desenvolvimentos (F p APO 12.1/F s APO 12.1.6). 
 
R APO 61 – O sistema deverá verificar se a organização avalia continuamente e 
melhora seus processos de trabalho para – ser atualizado com as mais recentes 
tendências em direções (F p APO 12.1/F s APO 12.1.7). 
 
R APO 62 – O sistema deverá verificar se o programa de desenvolvimento da 
educação, formação e carreira da organização transforma o conhecimento dos 
funcionários (F p APO 13.1/F s APO 13.1.1). 
 
R APO 63 – O sistema deverá verificar se o programa de desenvolvimento da 
educação, formação e carreira da organização transforma habilidades e capacidades 
(F p APO 13.1/F s APO 13.1.2). 
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R APO 64 – O sistema deverá verificar se o programa de desenvolvimento da 
educação, formação e carreira da organização transforma e defende o cumprimento 
dos objetivos globais (F p APO 13.1/F s APO 13.1.3). 
 
R APO 65 – O sistema deverá verificar se o programa de desenvolvimento da 
educação, formação e carreira da organização transforma e contribui para a alta 
performance (F p APO 13.1/F s APO 13.1.4). 

 
R APO 66 – O sistema deverá verificar se a organização tem um processo de 
introdução sistemática para novos funcionários, que inclui a familiaridade com GC e 
seus benefícios (F p APO 14.1/F s APO 14.1.1). 
 
R APO 67 – O sistema deverá verificar se a organização tem um processo de 
introdução sistemática para novos funcionários, que inclui o sistema de GC (F p APO 
14.1/F s APO 14.1.2). 
 
R APO 68 – O sistema deverá verificar se a organização tem um processo de 
introdução sistemática para novos funcionários, que inclui [as] ferramentas de GC (F 
p APO 14.1/F s APO 14.1.3). 
 
R APO 69 – O sistema deverá verificar se a organização tem mentoring formal (F p 
APO 15.1). 
 
R APO 70 – O sistema deverá verificar se a organização tem coaching (F p APO 15.2). 
 
R APO 71 – O sistema deverá verificar se a organização tem tutorial de processos (F 
p APO 15.3). 
 
R APO 72 – O sistema deverá verificar se a organização tem um banco de dados de 
competências do pessoal (F p APO 16.1). 
 
R APO 73 – O sistema deverá verificar se o compartilhamento de conhecimento é 
ativamente encorajado (F p APO 17.1/F s APO 17.1.1). 
 
R APO 74 – O sistema deverá verificar se o compartilhamento de conhecimento é 
ativamente recompensado/corrigido (F p APO 17.1/F s APO 17.1.2). 
 
R APO 75 – O sistema deverá verificar se a colaboração é ativamente encorajado (F 
p APO 17.2/F s APO 17.2.1). 
 
R APO 76 – O sistema deverá verificar se a colaboração é ativamente 
recompensado/corrigido (F p APO 17.2/F s APO 17.2.1). 
 
R APO 77 – O sistema deverá verificar se os funcionários são organizados em 
pequenas equipes/grupos (ou seja, círculos de qualidade, equipes de melhoria de 
trabalho, equipes multifuncionais, comunidades de prática) para responder a 
problemas/interesses do local de trabalho (F p APO 18.1). 
 
R APO 78 – O sistema deverá verificar se a direção estabeleceu uma infraestrutura 
de TI (ou seja, Internet, intranet e website) para facilitar uma GC eficaz (F p APO 19.1). 
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R APO 79 – O sistema deverá verificar se a direção desenvolveu capacidades para 
facilitar uma GC eficaz (F p APO 19.2). 
 
R APO 80 – O sistema deverá verificar se a infraestrutura de TI está alinhada à 
estratégia de GC da organização (F p APO 20.1). 
 
R APO 81 – O sistema deverá verificar se todo mundo tem acesso a um computador 
(F p APO 21.1). 
 
R APO 82 – O sistema deverá verificar se todo mundo tem acesso à Internet/intranet 
(F p APO 22.1). 
 
R APO 83 – O sistema deverá verificar se todo mundo tem um endereço de e-mail (F 
p APO 22.2). 
 
R APO 84 – O sistema deverá verificar se as informações fornecidas no site são 
atualizadas de forma regular (F p APO 23.1). 
 
R APO 85 – O sistema deverá verificar se as informações fornecidas [na] intranet são 
atualizadas de forma regular (F p APO 23.2). 
 
R APO 86 – O sistema deverá verificar se a intranet (uma rede ou similar) é usada 
como uma fonte importante de comunicação de toda a organização para apoiar a 
transferência de conhecimento (F p APO 24.1). 
 
R APO 87 – O sistema deverá verificar se a intranet (uma rede ou similar) é usada 
como uma fonte importante de comunicação de toda a organização para apoiar [o] 
compartilhamento de informações (F p APO 24.2). 
  
R APO 88 – O sistema deverá verificar se a organização possui processos 
sistemáticos para identificar conhecimento (F p APO 25.1). 
 
R APO 89 – O sistema deverá verificar se a organização possui processos 
sistemáticos para criar conhecimento (F p APO 25.2). 
 
R APO 90 – O sistema deverá verificar se a organização possui processos 
sistemáticos para armazenar conhecimento (F p APO 25.3). 
 
R APO 91 – O sistema deverá verificar se a organização possui processos 
sistemáticos para compartilhar conhecimento (F p APO 25.4). 
 
R APO 92 – O sistema deverá verificar se a organização possui processos 
sistemáticos para aplicar conhecimento (F p APO 25.5). 
 
R APO 93 – O sistema deverá verificar se a organização mantém um inventário de 
conhecimento que identifica [o] conhecimento de toda a organização (F p APO 26.1). 
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R APO 94 – O sistema deverá verificar se a organização mantém um inventário de 
conhecimento que localizam ativos ou recursos de conhecimento de toda a 
organização (F p APO 26.2). 
 
R APO 95 – O sistema deverá verificar se o conhecimento acumulado de tarefas ou 
projetos concluídos é documentado (F p APO 27.1). 
 
R APO 96 – O sistema deverá verificar se o conhecimento acumulado de tarefas ou 
projetos concluídos é compartilhado (F p APO 27.2). 
 
R APO 97 – O sistema deverá verificar se os conhecimentos essenciais de 
empregados que deixam a organização são mantidos (F p APO 28.1). 
 
R APO 98 – O sistema deverá verificar se as melhores práticas e lições aprendidas 
em toda a organização são organizadas, de modo que não há o reinventar constante 
e as duplicações de trabalho (F p APO 29.1). 

 
R APO 99 – O sistema deverá verificar se as atividades de avaliação comparativa 
(Benchmarking) são realizadas dentro da organização, cujos resultados são utilizados 
para melhorar o desempenho organizacional (F p APO 30.1/F s APO 30.1.1). 
 
R APO 100 – O sistema deverá verificar se as atividades de avaliação comparativa 
(Benchmarking) são realizadas dentro da organização, cujos resultados são utilizados 
para melhorar e criar novos conhecimentos (F p APO 30.1/F s APO 30.1.2). 
 
R APO 101 – O sistema deverá verificar se as atividades de avaliação comparativa 
(Benchmarking) são realizadas fora da organização, cujos resultados são utilizados 
para melhorar o desempenho organizacional (F p APO 30.2/F s APO 30.2.1). 
 
R APO 102 – O sistema deverá verificar se as atividades de avaliação comparativa 
(Benchmarking) são realizadas fora da organização, cujos resultados são utilizados 
para melhorar e criar novos conhecimentos (F p APO 30.2/F s APO 30.2.2). 
 
R APO 103 – O sistema deverá verificar se a organização articula os valores da 
aprendizagem (F p APO 31.1/F s APO 31.1.1).  
 
R APO 104 – O sistema deverá verificar se a organização articula os valores da 
inovação (F p APO 31.1/F s APO 31.1.2).  
 
R APO 105 – O sistema deverá verificar se a organização continuamente reforça os 
valores da aprendizagem (F p APO 31.2/F s APO 31.2.1).  
 
R APO 106 – O sistema deverá verificar se a organização continuamente reforça os 
valores da inovação (F p APO 31.2/F s APO 31.2.2).  
 
R APO 107 – O sistema deverá verificar se a organização se refere ao risco de tomar 
erros como oportunidades de aprendizagem desde que eles não sejam executados 
repetidamente (F p APO 32.1/F s APO 32.1.1). 
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R APO 108 – O sistema deverá verificar se a organização se refere ao risco de 
cometer erros como oportunidades de aprendizagem desde que eles não sejam 
executados repetidamente (F p APO 32.2/F s APO 32.2.1).  
 
R APO 109 – O sistema deverá verificar se equipes multifuncionais são organizadas 
para enfrentar os problemas que atravessam as diferentes unidades da organização 
(F p APO 33.1).  
 
R APO 110 – O sistema deverá verificar se equipes multifuncionais são organizadas 
para enfrentar [as] preocupações que atravessam as diferentes unidades da 
organização (F p APO 33.2).  
 
R APO 111 – O sistema deverá verificar se as pessoas se sentem capacitadas (F p 
APO 34.1).  
 
R APO 112 – O sistema deverá verificar se as pessoas sentem que suas ideias e 
contribuições são geralmente valorizadas pela organização (F p APO 34.2).  
 
R APO 113 – O sistema deverá verificar se a gestão está disposta a experimentar 
novos instrumentos (F p APO 35.1).  
 
R APO 114 – O sistema deverá verificar se a gestão está disposta a experimentar 
novos métodos (F p APO 35.2).  
 
R APO 115 – O sistema deverá verificar se os indivíduos são incentivados para 
trabalharem juntos (F p APO 36.1).  
 
R APO 116 – O sistema deverá verificar se os indivíduos são incentivados para 
compartilharem informações (F p APO 36.2).  
 
R APO 117 – O sistema deverá verificar se a organização tem uma história da 
implementação com êxito de outras iniciativas de mudança (F p APO 37.1/F s APO 
37.1.1).  
 
R APO 118 – O sistema deverá verificar se a organização tem uma história da 
implementação com êxito de GC (F p APO 37.1/F s APO 37.1.2).  
 
R APO 119 – O sistema deverá verificar se a organização mantém medidas da 
implementação com êxito de outras iniciativas de mudança (F p APO 37.2/F s APO 
37.2.1).  
 
R APO 120 – O sistema deverá verificar se a organização mantém medidas da 
implementação com êxito de GC (F p APO 37.2/F s APO 37.2.2).  
 
R APO 121 – O sistema deverá verificar se ações estão em vigor para avaliar o 
impacto das contribuições e iniciativas de conhecimento (F p APO 38.1).  
 
R APO 122 – O sistema deverá verificar se a organização alcançou maior 
produtividade através da redução do tempo de ciclo (F p APO 39.1/F s APO 39.1.1). 
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R APO 123 – O sistema deverá verificar se a organização alcançou maior 
produtividade através [de] maiores economias de custos (F p APO 39.1/F s APO 
39.1.2).  
 
R APO 124 – O sistema deverá verificar se a organização alcançou maior 
produtividade através [de] maior eficácia (F p APO 39.1/F s APO 39.1.3).  
 
R APO 125 – O sistema deverá verificar se a organização alcançou maior 
produtividade através do uso mais eficiente dos recursos (incluindo o conhecimento) 
(F p APO 39.1/F s APO 39.1.4).  
 
R APO 126 – O sistema deverá verificar se a organização alcançou maior 
produtividade através da melhoria da tomada de decisão (F p APO 39.1/F s APO 
39.1.5).  
 
R APO 127 – O sistema deverá verificar se a organização alcançou maior 
produtividade através [do aumento da] velocidade de inovação (F p APO 39.1/F s APO 
39.1.6).  

 
R APO 128 – O sistema deverá verificar se a organização aumentou a sua 
rentabilidade, como resultado de melhorias de produtividade (F p APO 40.1/F s APO 
40.1.1).  
 
R APO 129 – O sistema deverá verificar se a organização aumentou a sua 
rentabilidade, como resultado de melhorias de qualidade (F p APO 40.1/F s APO 
40.1.2).  
 
R APO 130 – O sistema deverá verificar se a organização aumentou a sua 
rentabilidade, como resultado de melhorias de satisfação dos clientes (F p APO 40.1/F 
s APO 40.1.3).  
 
R APO 131 – O sistema deverá verificar se a organização tem melhorado a qualidade 
de seus produtos como resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os 
processos de negócios (F p APO 41.1/F s APO 41.1.1).  
 
R APO 132 – O sistema deverá verificar se a organização tem melhorado a qualidade 
de seus produtos como resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os 
processos de relacionamentos com os clientes (F p APO 41.1/F s APO 41.1.2).  
 
R APO 133 – O sistema deverá verificar se a organização tem melhorado a qualidade 
de seus serviços como resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os 
processos de negócios (F p APO 41.2/F s APO 41.2.1).  
 
R APO 134 – O sistema deverá verificar se a organização tem melhorado a qualidade 
de seus serviços como resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os 
processos de relacionamentos com os clientes (F p APO 41.2/F s APO 41.2.2).  
 
R APO 135 – O sistema deverá verificar se a organização tem mantido o seu 
crescimento como resultado de uma maior produtividade (F p APO 42.1/F s APO 
42.1.1).  
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R APO 136 – O sistema deverá verificar se a organização tem mantido o seu 
crescimento como resultado de uma maior rentabilidade (F p APO 42.1/F s APO 
42.1.2). 
 
R APO 137 – O sistema deverá verificar se a organização tem mantido o seu 
crescimento como resultado de uma melhor produto de qualidade e serviços (F p APO 
42.1/F s APO 42.1.2). 
 

4.2.2 Requisitos Funcionais DGC 

 

R DGC 1 – O sistema deverá verificar se as pessoas fornecem explicações completas 
quando solicitam informações (F p DGC 1.1). 
 

R DGC 2 – O sistema deverá verificar se os grupos documentam informação sobre as 
suas expertises rotineiramente (F p DGC 2.1). 
 

R DGC 3 – O sistema deverá verificar se os grupos compartilham informação sobre 
as suas expertises rotineiramente (F p DGC 2.2). 
 

R DGC 4 – O sistema deverá verificar se os indivíduos documentam informação sobre 
as suas expertises rotineiramente (F p DGC 2.3). 
 

R DGC 5 – O sistema deverá verificar se os indivíduos compartilham informação sobre 
as suas expertises rotineiramente (F p DGC 2.4). 
 

R DGC 6 – O sistema deverá verificar se fazem distinção entre papéis de gestão do 
conhecimento, que são primordialmente administrativos por natureza, e aqueles que 
são mais focalizados para os conteúdos (F p DGC 3.1). 
 

R DGC 7 – O sistema deverá verificar se as pessoas são capazes de tornar rotineiro 
o seu ambiente informacional (F p DGC 4.1). 
 

R DGC 8 – O sistema deverá verificar se os meios eletrônicos onde armazenamos o 
nosso conhecimento são mantidos atualizados (F p DGC 5.1). 
 

R DGC 9 – O sistema deverá verificar se os meios físicos onde armazenamos o nosso 
conhecimento são mantidos atualizados (F p DGC 5.2). 
 

R DGC 10 – O sistema deverá verificar se a organização aloca recursos para 
comunidades de especialistas que desejam gerenciar o conhecimento delas (F p DGC 
6.1). 
 

R DGC 11 – O sistema deverá verificar se o treinamento de novos sistemas focaliza 
como essas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a qualidade da forma 
como as pessoas trabalham (F p DGC 7.1). 
 



137 
 

R DGC 12 – O sistema deverá verificar se o treinamento de novos sistemas focaliza 
como essas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a eficiência da forma 
como as pessoas trabalham (F p DGC 7.2). 
 

R DGC 13 – O sistema deverá verificar se as pessoas só solicitam informação quando 
realmente necessitam dela (F p DGC 8.1). 
 

R DGC 14 – O sistema deverá verificar se as pessoas distinguem a informação que 
desejam que a organização remeta automaticamente para as suas mesas daquela 
que desejam procurar com base em uma necessidade hipotética (F p DGC 9.1). 
 

R DGC 15 – O sistema deverá verificar se as comunidades de especialistas são 
facilmente identificáveis, ficando claro para os demais aonde ir em busca de 
informação específica (F p DGC 10.1). 
 

R DGC 16 – O sistema deverá verificar se as solicitações de informação enviadas 
para a intranet são fáceis de se identificar, geralmente (F p DGC 11.1). 
 

R DGC 17 – O sistema deverá verificar se as solicitações de informação enviadas 
para [os] fóruns de discussão são fáceis de se identificar, geralmente (F p DGC 11.2). 
 

R DGC 18 – O sistema deverá verificar se os indivíduos específicos identificam o 
conhecimento organizacional (F p DGC 12.1). 
 

R DGC 19 – O sistema deverá verificar se os indivíduos específicos coletam o 
conhecimento organizacional (F p DGC 12.2). 
 

R DGC 20 – O sistema deverá verificar se os indivíduos específicos classificam o 
conhecimento organizacional (F p DGC 12.3). 
 

R DGC 21 – O sistema deverá verificar se os indivíduos específicos resumem o 
conhecimento organizacional (F p DGC 12.4). 
 

R DGC 22 – O sistema deverá verificar se os indivíduos específicos disseminam o 
conhecimento organizacional (F p DGC 12.5). 
 

R DGC 23 – O sistema deverá verificar se os especialistas desempenham um papel 
importante na identificação de informação para outros usuários (F p DGC 13.1). 
 

R DGC 24 – O sistema deverá verificar se os meios eletrônicos onde armazenamos o 
nosso conhecimento contêm a melhor informação disponível sobre um amplo leque 
de tópicos necessários (F p DGC 14.1). 
 

R DGC 25 – O sistema deverá verificar se os meios físicos onde armazenamos o 
nosso conhecimento contêm a melhor informação disponível sobre um amplo leque 
de tópicos necessários (F p DGC 14.2). 
 

R DGC 26 – O sistema deverá verificar se quando as pessoas recebem a tarefa de 
pesquisar informação, são capazes de realizá-la (F p DGC 15.1). 
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R DGC 27 – O sistema deverá verificar se as pessoas podem pesquisar informação 
em uma ampla variedade de aplicações (F p DGC 16.1). 
 

R DGC 28 – O sistema deverá verificar se as pessoas podem pesquisar informação 
em uma ampla variedade de base de dados (F p DGC 16.2). 
 

R DGC 29 – O sistema deverá verificar se a organização criou instrumentos 
eletrônicos que dirigem as pessoas para os recursos disponíveis (F p DGC 17.1). 
 

R DGC 30 – O sistema deverá verificar se a organização criou gráficos que dirigem 
as pessoas para os recursos disponíveis (F p DGC 17.2). 
 

R DGC 31 – O sistema deverá verificar se os especialistas em informação da empresa 
ajudam as pessoas a utilizar instrumentos on-line, incluindo internet (F p DGC 18.1). 
 

R DGC 32 – O sistema deverá verificar se estabelecem maneiras para as pessoas 
documentarem informação (F p DGC 19.1). 
 

R DGC 33 – O sistema deverá verificar se estabelecem maneiras para as pessoas 
compartilharem informação (F p DGC 19.2). 
 

R DGC 34 – O sistema deverá verificar se fazem distinção entre a informação que 
deveria ser controlada centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para 
documentar (F p DGC 20.1). 
 

R DGC 35 – O sistema deverá verificar se fazem distinção entre a informação que 
deveria ser controlada centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para 
compartilhar (F p DGC 20.2). 
 

R DGC 36 – O sistema deverá verificar se os relacionamentos hierárquicos não 
interferem com a busca de informação que as pessoas necessitam (F p DGC 21.1). 
 

R DGC 37 – O sistema deverá verificar se o escritório de trabalho não é usado como 
um símbolo de status na nossa organização (F p DGC 22.1). 
 

R DGC 38 – O sistema deverá verificar se o escritório de trabalho não é usado como 
um símbolo de superioridade na nossa organização (F p DGC 22.2). 
 

R DGC 39 – O sistema deverá verificar se as pessoas poderiam dizer que as 
mudanças no espaço de trabalho são baseadas tanto na necessidade de trabalhar em 
conjunto quanto na de cortar custos (F p DGC 23.1). 
 

R DGC 40 – O sistema deverá verificar se todos podem descrever como as suas 
decisões podem afetar o desempenho organizacional geral (F p DGC 24.1). 
 

R DGC 41 – O sistema deverá verificar se todos falam se têm uma opinião para 
oferecer (F p DGC 25.1). 
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R DGC 42 – O sistema deverá verificar se todos falam se têm uma ideia para oferecer 
(F p DGC 25.2). 
 

R DGC 43 – O sistema deverá verificar se como parte do processo de resolução de 
problemas, consideram com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias 
malucas (F p DGC 26.1). 
 

R DGC 44 – O sistema deverá verificar se como parte do processo de resolução de 
problemas, consideram com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias 
estranhas (F p DGC 26.2). 
 

R DGC 45 – O sistema deverá verificar se veem a colaboração com os concorrentes, 
para fortalecer o setor, como uma atitude boa a ser tomada (F p DGC 27.1). 
 

R DGC 46 – O sistema deverá verificar se levam todas as ideias promissoras em 
consideração, não importa de quem elas venham (F p DGC 28.1). 
 

R DGC 47 – O sistema deverá verificar se fazem questão de não estruturar algumas 
das reuniões porque isso ajuda a pensar mais criativamente sobre a resolução do 
problema (F p DGC 29.1). 
 

R DGC 48 – O sistema deverá verificar se envolvem os clientes no processo de criar: 
produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa organização (F p DGC 
30.1/F s DGC 30.1.1). 
 

R DGC 49 – O sistema deverá verificar se envolvem os clientes no processo de criar: 
serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa organização (F p DGC 
30.1/F s DGC 30.1.2). 
 

R DGC 50 – O sistema deverá verificar se envolvem os clientes no processo de 
desenvolver: produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa organização 
(F p DGC 30.2/F s DGC 30.2.1). 
 

R DGC 51 – O sistema deverá verificar se envolvem os clientes no processo de 
desenvolver: serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa organização 
(F p DGC 30.2/F s DGC 30.2.2). 
 

R DGC 52 – O sistema deverá verificar se o espaço de trabalho propicia a flexibilidade 
de levar a nossa atividade aonde precisemos com pouco esforço (F p DGC 31.1). 
 

R DGC 53 – O sistema deverá verificar se qualquer um que tenha uma boa ideia pode 
conseguir apoio para prosseguir nela (F p DGC 32.1). 
 

R DGC 54 – O sistema deverá verificar se as pessoas descreveriam a nossa 
organização como flexível, ao invés de rígida (F p DGC 33.1). 
 

R DGC 55 – O sistema deverá verificar se tem nível correto de protocolos de 
segurança para informação confidencial (F p DGC 34.1). 
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R DGC 56 – O sistema deverá verificar se todos na organização podem explicar o 
básico sobre as finanças (F p DGC 35.1). 
 

R DGC 57 – O sistema deverá verificar se com frequência fazem parcerias com os 
fornecedores para favorecer o cliente (F p DGC 36.1). 
 

R DGC 58 – O sistema deverá verificar se o espaço de trabalho é planejado para 
promover o fluxo de ideias entre grupos de trabalho (F p DGC 37.1). 
 

R DGC 59 – O sistema deverá verificar se na organização as pessoas podem utilizar 
a informação que obtêm para melhorar o seu trabalho (F p DGC 38.1). 
 
R DGC 60 – O sistema deverá verificar se ajustam os relacionamentos hierárquicos 
com base no trabalho que as pessoas necessitam fazer (F p DGC 39.1). 
 

R DGC 61 – O sistema deverá verificar se utilizam abordagens que as pessoas 
chamariam de lúcidas, como parte do nosso processo de resolução de problemas (F 
p DGC 40.1). 
 

R DGC 62 – O sistema deverá verificar se antes que as pessoas tratem dos 
problemas, elas consideram o contexto geral no qual o problema ocorreu (F p DGC 
41.1). 
 

R DGC 63 – O sistema deverá verificar se constroem modelos, para os sistemas de 
tomada de decisões, para entender melhor por que os fatos acontecem daquela 
maneira (F p DGC 42.1). 
 

R DGC 64 – O sistema deverá verificar se as equipes engajam-se em experiências de 
aprendizagem fora do local de trabalho para encontrarem maneiras melhores de 
trabalharem juntas (F p DGC 43.1). 
 

R DGC 65 – O sistema deverá verificar se utilizam jogos relacionados com o trabalho 
para pensar mais claramente sobre as nossas situações de negócios (F p DGC 44.1). 
 

R DGC 66 – O sistema deverá verificar se utilizam simulações relacionados [as] com 
o trabalho para pensar mais claramente sobre as nossas situações de negócios (F p 
DGC 44.2). 
 

R DGC 67 – O sistema deverá verificar se refletir sobre as lições aprendidas com as 
experiências de trabalho é uma prática estabelecida na nossa organização (F p DGC 
45.1). 
 

R DGC 68 – O sistema deverá verificar se as pessoas aplicam o que aprenderam fora 
da organização ao seu trabalho (F p DGC 46.1). 
 
R DGC 69 – O sistema deverá verificar se geralmente, quando as pessoas terminam 
projetos, elas tomam o tempo necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar 
o que deu errado (F p DGC 47.1). 
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R DGC 70 – O sistema deverá verificar se geralmente, quando as pessoas terminam 
projetos, elas tomam o tempo necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar 
o que deu poderia ter sido melhor (F p DGC 47.2). 
 

R DGC 71 – O sistema deverá verificar se o processo de planejamento inclui olhar 
para uma série de cenários, de modo que possam pensar em como responder em 
situações diferentes (F p DGC 48.1). 
 

R DGC 72 – O sistema deverá verificar se com frequência, o processo de 
aprendizagem inclui obter o retorno dos clientes (F p DGC 49.1). 
 

R DGC 73 – O sistema deverá verificar se quando ocorre uma falha, a nossa primeira 
resposta é não determinar a culpa (F p DGC 50.1). 
 

R DGC 74 – O sistema deverá verificar se na organização, as pessoas exibem uma 
curiosidade natural (F p DGC 51.1). 
 

R DGC 75 – O sistema deverá verificar se as pessoas admitem quando falham (F p 
DGC 52.1). 
 

R DGC 76 – O sistema deverá verificar se as pessoas aplicam as ideias que 
desenvolveram em trabalhos anteriores às situações novas (F p DGC 53.1). 
 

R DGC 77 – O sistema deverá verificar se quando tem um grande sucesso, conversam 
sobre o que fizeram certo (F p DGC 54.1). 
 

R DGC 78 – O sistema deverá verificar se na organização, o fracasso é considerado 
uma oportunidade para aprender (F p DGC 55.1). 
 

R DGC 79 – O sistema deverá verificar se a organização apoia atividades de grupo 
que promovem a aprendizagem mútua (F p DGC 56.1). 
 

R DGC 80 – O sistema deverá verificar se em uma ocasião ou em outra, todos na 
nossa organização “põem as mãos na massa” para ter a experiência em primeira mão 
das consequências das suas decisões (F p DGC 57.1). 
 

R DGC 81 – O sistema deverá verificar se aprender com as falhas está incorporado a 
como conduzem o trabalho subsequente (F p DGC 58.1). 
 

R DGC 82 – O sistema deverá verificar se tentam assegurar que as pessoas tenham 
algumas responsabilidades em comum, de modo que seja mais fácil aprender uns 
com os outros (F p DGC 59.1). 
 

R DGC 83 – O sistema deverá verificar se tratam as discordâncias como 
oportunidades para aprender com os outros (F p DGC 60.1). 
 
R DGC 84 – O sistema deverá verificar se as funções de dedicação exclusiva, como 
gerente de conhecimento, sustentarão o processo de compartilhamento do 
conhecimento (F p DGC 61.1). 
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R DGC 85 – O sistema deverá verificar se as funções de dedicação exclusiva, como 
coordenador de conhecimento, sustentarão o processo de compartilhamento do 
conhecimento (F p DGC 61.2). 
 

R DGC 86 – O sistema deverá verificar se a organização determinou onde o 
compartilhamento de conhecimento entre grupos produzirá os maiores benefícios 
mútuos (F p DGC 62.1). 
 

R DGC 87 – O sistema deverá verificar se reconhecem a contribuição individual para 
a organização, vinculando-a ao nome do autor original (F p DGC 63.1). 
 

R DGC 88 – O sistema deverá verificar se as interações físicas são utilizadas para 
reforçar as comunicações eletrônicas (F p DGC 64.1). 
 

R DGC 89 – O sistema deverá verificar se as pessoas diriam que compartilhar 
conhecimento não diminui o valor do indivíduo para a organização (F p DGC 65.1). 
 

R DGC 90 – O sistema deverá verificar se as pessoas são membros de múltiplas 
comunidades, tornando mais fácil transferir conhecimento para a organização (F p 
DGC 66.1). 
 

R DGC 91 – O sistema deverá verificar se as pessoas que se recusam a compartilhar 
conhecimento não obtêm certos benefícios organizacionais (F p DGC 67.1). 
 

R DGC 92 – O sistema deverá verificar se ligam as pessoas por meio de unidades 
organizacionais para promover o compartilhamento de conhecimento (F p DGC 68.1). 
 

R DGC 93 – O sistema deverá verificar se ligam as pessoas por meio de grupos 
funcionais tradicionais para promover o compartilhamento de conhecimento (F p DGC 
68.2). 
 

R DGC 94 – O sistema deverá verificar se os profissionais moderadores ajudam as 
pessoas a expressarem melhor o que elas sabem, de modo que os outros as possam 
entender (F p DGC 69.1). 
 

R DGC 95 – O sistema deverá verificar se os facilitadores ajudam as pessoas a 
expressarem melhor o que elas sabem, de modo que os outros as possam entender 
(F p DGC 69.2). 
 
R DGC 96 – O sistema deverá verificar se os espaços eletrônico [s] onde armazenam 
o conhecimento têm uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas 
contribuições (F p DGC 70.1). 
 
R DGC 97 – O sistema deverá verificar se os espaços físicos [s] onde armazenam o 
conhecimento têm uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas 
contribuições (F p DGC 70.2). 
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R DGC 98 – O sistema deverá verificar se as pessoas têm voz ativa no que acontece 
com as ideias que compartilham com as outras (F p DGC 71.1). 
 

R DGC 99 – O sistema deverá verificar se as pessoas têm voz ativa no que acontece 
com as expertise [s] que compartilham com as outras (F p DGC 71.2). 
 

R DGC 100 – O sistema deverá verificar se o comportamento de compartilhamento 
do conhecimento é incorporado ao sistema de avaliação de desempenho (F p DGC 
72.1). 
 

R DGC 101 – O sistema deverá verificar se as interações físicas são utilizadas para 

transferir o conhecimento “implícito” difícil de articular (F p DGC 73.1). 

 

R DGC 102 – O sistema deverá verificar se a organização procura maneiras de 

remover as barreiras impostas ao compartilhamento de conhecimento (F p DGC 74.1). 

 

R DGC 103 – O sistema deverá verificar se os processos para contribuir com 

conhecimento para a organização são normalmente integrados nas atividades de 

trabalho (F p DGC 75.1). 

 

R DGC 104 – O sistema deverá verificar se as pessoas podem identificar as outras, 

na organização, que poderiam se beneficiar do seu conhecimento (F p DGC 76.1). 

 

R DGC 105 – O sistema deverá verificar se o compartilhamento de conhecimento é 

reconhecido publicamente (F p DGC 77.1). 

 

R DGC 106 – O sistema deverá verificar se a organização legitimou o 

compartilhamento de conhecimento, dando tempo às pessoas para que o façam (F p 

DGC 78.1). 

 

R DGC 107 – O sistema deverá verificar se as pessoas focalizam as suas atividades 

de compartilhamento de conhecimento nas informações importantes para a missão (F 

p DGC 79.1). 

 

R DGC 108 – O sistema deverá verificar se as pessoas trabalham sob o pressuposto 

de que, quando utilizam o conhecimento com que outros contribuíram na organização, 

são obrigadas a contribuir com o seu próprio conhecimento em algum ponto (F p DGC 

80.1). 

 

R DGC 109 – O sistema deverá verificar se reconhecem que o conhecimento é parte 

da base de recursos da qual a organização gera valor (F p DGC 81.1). 

 

R DGC 110 – O sistema deverá verificar se frequentemente, os membros da equipe 

de gerência sênior conversam sobre a gestão do conhecimento, quando fazem relatos 

sobre a situação da organização (F p DGC 82.1). 
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R DGC 111 – O sistema deverá verificar se o processo de mensuração do 

conhecimento ajuda a entender melhor o que é que estão tentando gerir (F p DGC 

83.1). 

 

R DGC 112 – O sistema deverá verificar se medem o processo de gestão do 

conhecimento e seus resultados (F p DGC 84.1). 

 

R DGC 113 – O sistema deverá verificar se publicam um documento de circulação 

externa que relata a qualidade com que gerem o conhecimento (F p DGC 85.1). 

 

R DGC 114 – O sistema deverá verificar se podem vincular atividades de gestão do 

conhecimento a resultados mensuráveis (F p DGC 86.1). 

 

R DGC 115 – O sistema deverá verificar se as pessoas conhecem que medida é 

utilizada para monitorar o processo de gestão do conhecimento e os seus resultados 

(F p DGC 87.1). 

 

R DGC 116 – O sistema deverá verificar se conversam sobre medir o conhecimento 

de maneira que as pessoas possam entender prontamente (F p DGC 88.1). 

 

R DGC 117 – O sistema deverá verificar se desenvolvem um esquema que vincula as 

atividades de gestão do conhecimento aos resultados estratégicos (F p DGC 89.1). 

 

R DGC 118 – O sistema deverá verificar se dispõem de uma carta esquemática que 

descreve com as diferentes formas de conhecimento da organização interagem umas 

com as outras para criar valor (F p DGC 90.1). 

 

R DGC 119 – O sistema deverá verificar se fazem experiências com maneiras 

diferentes de medir a qualidade com que gerem o conhecimento (F p DGC 91.1). 

 

R DGC 120 – O sistema deverá verificar se publicam um documento interno que relata 

a qualidade com que fazem a gestão do conhecimento (F p DGC 92.1). 

 

R DGC 121 – O sistema deverá verificar se para tomar decisões de gestão do 

conhecimento, baseiam-se em uma mescla de fatos sólidos (F p DGC 93.1). 

 

R DGC 122 – O sistema deverá verificar se para tomar decisões de gestão do 

conhecimento, baseiam-se em uma mescla de números (F p DGC 93.2). 

 

R DGC 123 – O sistema deverá verificar se para tomar decisões de gestão do 

conhecimento, baseiam-se em uma mescla de informações não-mensuráveis (F p 

DGC 93.3). 

 

R DGC 124 – O sistema deverá verificar se a gerência sênior avalia qual conhecimento 

necessita ser desenvolvido quando ela aloca recursos (F p DGC 94.1). 
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R DGC 125 – O sistema deverá verificar se a avaliação do capital intelectual é parte 

do processo de mensuração do desempenho organizacional geral (F p DGC 95.1). 

 

R DGC 126 – O sistema deverá verificar se há algum tempo tem praticado a gestão 

do conhecimento sem dar esse nome a ela (F p DGC 96.1). 

 

R DGC 127 – O sistema deverá verificar se baseiam-se em uma equipe cujos 

membros têm expertise em avaliação para avaliar o processo de gestão do 

conhecimento e seus resultados (F p DGC 97.1). 

 

R DGC 128 – O sistema deverá verificar se baseiam-se em uma equipe cujos 

membros têm expertise em mensuração para avaliar o processo de gestão do 

conhecimento e seus resultados (F p DGC 97.2). 

 

R DGC 129 – O sistema deverá verificar se baseiam-se em uma equipe cujos 

membros têm expertise em operação para avaliar o processo de gestão do 

conhecimento e seus resultados (F p DGC 97.3). 

 

R DGC 130 – O sistema deverá verificar se mapeiam o fluxo do processo das 

atividades de gestão do conhecimento (F p DGC 98.1). 

 

R DGC 131 – O sistema deverá verificar se as pessoas podem explicar a diferença 

entre a avaliação e a remuneração de desempenho (F p DGC 99.1). 

 

R DGC 132 – O sistema deverá verificar se utilizam tanto medidas qualitativas quanto 

quantitativas para dimensionar a efetividade do processo de gestão do conhecimento 

e seus resultados (F p DGC 100.1). 

 

R DGC 133 – O sistema deverá verificar se rotineiramente, perguntam como podem 

alavancar o conhecimento para outras áreas (F p DGC 101.1). 

 

R DGC 134 – O sistema deverá verificar se não importa qual grupo propôs uma ideia, 

qualquer um na empresa pode utilizá-la (F p DGC 102.1). 

 

R DGC 135 – O sistema deverá verificar se não importa qual grupo propôs uma 

tecnologia, qualquer um na empresa pode utilizá-la (F p DGC 102.2). 

 

R DGC 136 – O sistema deverá verificar se acreditam que a gestão do conhecimento 

é um assunto de todos (F p DGC 103.1). 

 

R DGC 137 – O sistema deverá verificar se encorajam as pessoas a pensarem sobre 

como as suas atividades não relacionadas com o trabalho poderiam beneficiar a 

organização (F p DGC 104.1). 

 

R DGC 138 – O sistema deverá verificar se os sistemas de TI conectam com as fontes 

de informação de que necessitam para fazer o trabalho (F p DGC 105.1). 
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R DGC 139 – O sistema deverá verificar se os valores formais estão alinhados (F p 

DGC 106.1). 

 

R DGC 140 – O sistema deverá verificar se os valores informais estão alinhados (F p 

DGC 106.2). 

 

R DGC 141 – O sistema deverá verificar se os executivos superiores pedem a todos 

os gerentes para incluírem a gestão do conhecimento nos seus planos de negócios 

(F p DGC 107.1). 

 

R DGC 142 – O sistema deverá verificar se o processo de desenvolvimento de produto 

inclui os clientes explicitamente (F p DGC 108.1). 

 

R DGC 143 – O sistema deverá verificar se a organização trata as pessoas como 

fontes de valor ao invés de custos (F p DGC 109.1). 

 

R DGC 144 – O sistema deverá verificar se lançam um grupo para liderar o esforço 

de gestão do conhecimento (F p DGC 110.1). 

 

R DGC 145 – O sistema deverá verificar se lançam uma pessoa para liderar o esforço 

de gestão do conhecimento (F p DGC 110.2). 

 

R DGC 146 – O sistema deverá verificar se geralmente, as pessoas confiam na 

informação que encontram nos sistemas de TI (F p DGC 111.1). 

 

R DGC 147 – O sistema deverá verificar se cada vez mais, estão aliando a outras 

organizações, em redes estratégicas, para levar produtos inovadores para o mercado 

(F p DGC 112.1). 

 

R DGC 148 – O sistema deverá verificar se cada vez mais, estão aliando a outras 

organizações, em parcerias, para levar produtos inovadores para o mercado (F p DGC 

112.2). 

 

R DGC 149 – O sistema deverá verificar se veem a tecnologia de informação como 

um instrumento para ajudar a fazer o trabalho (F p DGC 113.1). 

 

R DGC 150 – O sistema deverá verificar se tiveram ideias vitoriosas de produtos novos 

que vieram dos interesses não funcionais dos empregados (F p DGC 114.1). 

 

R DGC 151 – O sistema deverá verificar se os produtos rendem um valor muito mais 

alto como resultado do conhecimento que eles contêm (F p DGC 115.1). 

 

R DGC 152 – O sistema deverá verificar se os serviços rendem um valor muito mais 

alto como resultado do conhecimento que eles contêm (F p DGC 115.2). 

 

R DGC 153 – O sistema deverá verificar se empenham para manter as pessoas que 

possuem capacidades indispensáveis para a missão (F p DGC 116.1). 
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R DGC 154 – O sistema deverá verificar se os sistemas de TI promovem a formação 

de diferentes redes de pessoas (F p DGC 117.1). 

 

R DGC 155 – O sistema deverá verificar se tem uma política formal que assegura que 
compartilhem a tecnologia entre as unidades (F p DGC 118.1/F s DGC 118.1.1). 
 

R DGC 156 – O sistema deverá verificar se tem uma política formal que assegura que 
compartilhem a tecnologia além das fronteiras dos grupos (F p DGC 118.1/F s DGC 
118.1.2). 
 

R DGC 157 – O sistema deverá verificar se tem uma política formal que assegura que 
compartilhem as ideias entre as unidades (F p DGC 118.2/F s DGC 118.2.1). 
 

R DGC 158 – O sistema deverá verificar se tem uma política formal que assegura que 
compartilhem as ideias além das fronteiras dos grupos (F p DGC 118.2/F s DGC 
118.2.2). 
 

R DGC 159 – O sistema deverá verificar se as pessoas sabem quando não é 

apropriado compartilhar o conhecimento externamente (F p DGC 119.1). 

 

R DGC 160 – O sistema deverá verificar se veem os produtos como tendo tanto uma 

dimensão tangível como intangível ou baseada no conhecimento (F p DGC 120.1). 

 

R DGC 161 – O sistema deverá verificar se veem os serviços como tendo tanto uma 

dimensão tangível como intangível ou baseada no conhecimento (F p DGC 120.2). 

 

R DGC 162 – O sistema deverá verificar se a decisão de adquirir conhecimento é 

baseada em quanto podem alavanca-lo (F p DGC 121.1). 

 

R DGC 163 – O sistema deverá verificar se quando surge uma nova oportunidade, 

tentam reinstrumentar as habilidades existentes antes de empregar um novo grupo de 

pessoas (F p DGC 122.1). 

 

R DGC 164 – O sistema deverá verificar se tomam decisões de despojamento de 

conhecimento baseadas na importância estratégica do capital intelectual (F p DGC 

123.1). 

 

R DGC 165 – O sistema deverá verificar se tomam decisões de despojamento de 

conhecimento baseadas nas projeções financeiras (F p DGC 123.2). 

 

R DGC 166 – O sistema deverá verificar se tentam entender o impacto dos 

relacionamentos na produtividade antes de automatizar as tarefas (F p DGC 124.1). 

 

R DGC 167 – O sistema deverá verificar se tentam entender o impacto dos 

relacionamentos na produtividade antes de substituirmos o contato pessoa-a-pessoa 

pelo contato pessoa-computador (F p DGC 124.2). 
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R DGC 168 – O sistema deverá verificar se antes de aceitar projetos, pensam se o 

conhecimento que construíram para a organização pode ser usado de outras 

maneiras (F p DGC 125.1). 

 

R DGC 169 – O sistema deverá verificar se antes de aceitar pedidos, pensam se o 

conhecimento que construíram para a organização pode ser usado de outras 

maneiras (F p DGC 125.2). 

 

R DGC 170 – O sistema deverá verificar se participam de grupos de pesquisa sobre 

os ramos de negócios para ajudar a decidir se necessitam adquirir conhecimento novo 

(F p DGC 126.1). 

 

R DGC 171 – O sistema deverá verificar se quando os grupos encontram maneiras 

de trabalhar com menos pessoas, eles imaginam como perseguir atividades de valor 

mais alto em vez de demitir as pessoas (F p DGC 127.1). 

 

R DGC 172 – O sistema deverá verificar se podem recusar trabalhar para um cliente 

se tal trabalho não constrói conhecimento que podem utilizar de outras maneiras (F p 

DGC 128.1). 

 

R DGC 173 – O sistema deverá verificar se quando descartam negócios, tratam as 

pessoas afetadas com dignidade e respeito (F p DGC 129.1). 

 

R DGC 174 – O sistema deverá verificar se quando descartam grupos de pessoas, 

tratam as pessoas afetadas com dignidade e respeito (F p DGC 129.2). 

 

R DGC 175 – O sistema deverá verificar se regularmente, reveem as práticas de 

promoção para certificar de que não estão perdendo pessoas com conhecimento 

estrategicamente importante (F p DGC 130.1). 

 

R DGC 176 – O sistema deverá verificar se colocam o pessoal como aprendizes em 

outras organizações para determinar se necessitam adquirir novos conhecimentos (F 

p DGC 131.1). 

 

R DGC 177 – O sistema deverá verificar se colocam o pessoal como aprendizes em 

outras organizações para determinar se necessitam adquirir novos [as] expertise [s] 

(F p DGC 131.2). 

 

R DGC 178 – O sistema deverá verificar se formalizam alianças com organizações 

que complementam os conjuntos de habilidades como uma alternativa de fazer tudo 

por conta própria (F p DGC 132.1). 

 

R DGC 179 – O sistema deverá verificar se quando despojam de ativos tangíveis, 

estão conscientes dos componentes de conhecimento que eles contêm (F p DGC 

133.1). 
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R DGC 180 – O sistema deverá verificar se despojam o conhecimento de uma maneira 

planejada, deliberada (F p DGC 134.1). 

 

R DGC 181 – O sistema deverá verificar se terceirizam habilidades que não sustentam 

as competências essenciais (F p DGC 135.1). 

 

R DGC 182 – O sistema deverá verificar se terceirizam expertise [s] que não 

sustentam as competências essenciais (F p DGC 135.2). 

 

R DGC 183 – O sistema deverá verificar se rotineiramente, examinam se estão 

sustentando o conhecimento estratégico às custas do conhecimento estrategicamente 

importante (F p DGC 136.1). 

 

R DGC 184 – O sistema deverá verificar se antes de demitir pessoas, tentam 

determinar se as suas habilidades podem ser utilizadas em outro lugar (F p DGC 

137.1). 

 

R DGC 185 – O sistema deverá verificar se antes de demitir pessoas, tentam 

determinar se as suas expertises podem ser utilizadas em outro lugar (F p DGC 

137.2). 

 

R DGC 186 – O sistema deverá verificar se preferem utilizar os recursos que tem 

localmente, quando testam uma ideia de negócios nova (F p DGC 138.1). 

 

R DGC 187 – O sistema deverá verificar se preferem utilizar as habilidades que tem 

localmente, quando testam uma ideia de negócios nova (F p DGC 138.2). 

 

R DGC 188 – O sistema deverá verificar se fazem uso de relacionamentos informais 

com negócios relacionados à área, para manter a base de conhecimento atualizada 

(F p DGC 139.1). 

 

R DGC 189 – O sistema deverá verificar se a organização leva em conta o impacto 

que tem sobre a lealdade, o fato de deixar as pessoas irem embora (F p DGC 140.1). 

 

R DGC 190 – O sistema deverá verificar se a organização leva em conta o impacto 

que tem sobre a contribuição, o fato de deixar as pessoas irem embora (F p DGC 

140.2). 

 

R DGC 191 – O sistema deverá verificar se a organização leva em conta o impacto 

que tem sobre a compromisso, o fato de deixar as pessoas irem embora (F p DGC 

140.3). 
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4.2.3 Requisitos Funcionais 7DIM 

 
R 7DIM 1 – O sistema deverá verificar se existe elevado nível de consenso sobre 
quais são as core competences da empresa, ou seja, sobre quais são os pontos fortes 
da empresa em tem de habilidades (F p 7DIM 1.1/F s 7DIM 1.1.1). 
 

R 7DIM 2 – O sistema deverá verificar se existe elevado nível de consenso sobre 
quais são as core competences da empresa, ou seja, sobre quais são os pontos fortes 
da empresa em tem de competências (F p 7DIM 1.1/F s 7DIM 1.1.2). 
 
R 7DIM 3 – O sistema deverá verificar se a macro estratégia da empresa é 
comunicada amplamente para todos os níveis organizacionais (F p 7DIM 2.1). 
 
R 7DIM 4 – O sistema deverá verificar se a alta administração estabelece 
frequentemente metas desafiadoras para a mudança da realidade em direção a uma 
visão estabelecida (F p 7DIM 3.1). 
 
R 7DIM 5 – O sistema deverá verificar se a alta administração estabelece 
frequentemente um sentido de urgência para mudança da realidade em direção a uma 
visão estabelecida (F p 7DIM 3.2). 
 
R 7DIM 6 – O sistema deverá verificar se a missão da empresa [é promovida], de 
forma consistente, por atos simbólicos (F p 7DIM 4.1/F s 7DIM 4.1.1). 
 
R 7DIM 7 – O sistema deverá verificar se a missão da empresa [é promovida], de 
forma consistente, por ações (F p 7DIM 4.1/F s 7DIM 4.1.2). 
 
R 7DIM 8 – O sistema deverá verificar se os valores da empresa são promovidos, de 
forma consistente, por atos simbólicos (F p 7DIM 4.2/F s 7DIM 4.2.1). 
 
R 7DIM 9 – O sistema deverá verificar se os valores da empresa são promovidos, de 
forma consistente, por ações (F p 7DIM 4.2/F s 7DIM 4.2.2). 
 
R 7DIM 10 – O sistema deverá verificar se há um elevado sentimento de confiança 
entre empresa e colaboradores (F p 7DIM 5.1). 
 
R 7DIM 11 – O sistema deverá verificar se sentem grande orgulho em trabalhar para 
a empresa (F p 7DIM 5.2). 
 
R 7DIM 12 – O sistema deverá verificar se as pessoas não estão focadas apenas no 
curto prazo (F p 7DIM 6.1). 
 
R 7DIM 13 – O sistema deverá verificar se estimulasse a experimentação (F p 7DIM 
7.1). 
 
R 7DIM 14 – O sistema deverá verificar se há liberdade de tentar e falhar (F p 7DIM 
7.2). 
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R 7DIM 15 – O sistema deverá verificar se existe uma grande honestidade intelectual 
na empresa, ou seja, as pessoas são autênticas e deixam evidente aquilo que 
conhecem e também o que não conhecem (F p 7DIM 8.1). 
 
R 7DIM 16 – O sistema deverá verificar se as pessoas estão preocupadas com toda 
a organização e não apenas com sua área de trabalho, ou seja, buscam uma 
otimização conjunta (F p 7DIM 9.1). 
 
R 7DIM 17 – O sistema deverá verificar se reconhecesse que tempo é um recurso 
importante para o processo de inovação (F p 7DIM 10.1). 
 
R 7DIM 18 – O sistema deverá verificar se novas ideias são valorizadas (F p 7DIM 
11.1). 
 
R 7DIM 19 – O sistema deverá verificar se há permissão para discutir ideias “bobas” 
(F p 7DIM 11.2). 
 
R 7DIM 20 – O sistema deverá verificar se as realizações importantes são 
comemoradas (F p 7DIM 12.1). 
 
R 7DIM 21 – O sistema deverá verificar se há grande tolerância para piadas e humor 
(F p 7DIM 13.1). 
 
R 7DIM 22 – O sistema deverá verificar se realizam-se, com frequência, reuniões 
informais, fora do local de trabalho, para a realização de brainstormings (tempestade 
de ideias) (F p 7DIM 14.1). 
 
R 7DIM 23 – O sistema deverá verificar se os layouts são condizentes à troca informal 
de informação (uso de espaços abertos e salas de reunião) (F p 7DIM 15.1). 
 
R 7DIM 24 – O sistema deverá verificar se são poucos os símbolos hierárquicos e de 
status (F p 7DIM 15.2). 
 
R 7DIM 25 – O sistema deverá verificar se há um uso constante de equipes 
multidisciplinares e formais que se sobrepõem a estrutura formal tradicional e 
hierárquica (F p 7DIM 16.1). 
 
R 7DIM 26 – O sistema deverá verificar se há um uso constante de equipes ad hoc ou 
temporárias, com grande autonomia, totalmente dedicadas a projetos inovadores (F p 
7DIM 17.1). 
 
R 7DIM 27 – O sistema deverá verificar se pequenas reorganizações ocorrem com 
frequência, de forma natural, para se adaptar às demandas do ambiente competitivo 
(F p 7DIM 18.1). 
 
R 7DIM 28 – O sistema deverá verificar se as decisões são tomadas no nível mais 
baixo possível (F p 7DIM 19.1). 
 
R 7DIM 29 – O sistema deverá verificar se o processo decisório é ágil, e a burocracia 
é mínima (F p 7DIM 19.2). 
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R 7DIM 30 – O sistema deverá verificar se o processo de seleção é bastante rigoroso 
(F p 7DIM 20.1). 
 
R 7DIM 31 – O sistema deverá verificar se há uma busca de diversidade 
(personalidades, experiências, cultura, educação formal etc.) e aumento da 
criatividade por meio do recrutamento (F p 7DIM 21.1). 
 
R 7DIM 32 – O sistema deverá verificar se o planejamento de carreira dota os 
funcionários de diferentes perspectivas e experiências (F p 7DIM 22.1). 
 
R 7DIM 33 – O sistema deverá verificar se o escopo das responsabilidades dos cargos 
é, em geral, bastante abrangente (F p 7DIM 23.1). 

 
R 7DIM 34 – O sistema deverá verificar se há um elevado investimento ao treinamento 
e desenvolvimento profissional dos funcionários (F p 7DIM 24.1/F s 7DIM 24.1.1). 
 
R 7DIM 35 – O sistema deverá verificar se há um elevado investimento ao treinamento 
e desenvolvimento pessoal dos funcionários (F p 7DIM 24.1/F s 7DIM 24.1.2). 
 
R 7DIM 36 – O sistema deverá verificar se há um elevado incentivo ao treinamento e 
desenvolvimento profissional dos funcionários (F p 7DIM 24.2/F s 7DIM 24.2.1). 
 
R 7DIM 37 – O sistema deverá verificar se há um elevado investimento ao treinamento 
e desenvolvimento pessoal dos funcionários (F p 7DIM 24.2/F s 7DIM 24.2.2). 
 
R 7DIM 38 – O sistema deverá verificar se estimulam-se treinamentos que levam ao 
autoconhecimento (F p 7DIM 24.3). 
 
R 7DIM 39 – O sistema deverá verificar se o aprendizado [é estimulado] pela 
ampliação dos contatos e interações com outras pessoas de dentro da empresa (F p 
7DIM 25.1). 
 
R 7DIM 40 – O sistema deverá verificar se o aprendizado [é estimulado] pela 
ampliação dos contatos e interações com outras pessoas de fora da empresa (F p 
7DIM 25.2). 
 
R 7DIM 41 – O sistema deverá verificar se o treinamento está associado às 
necessidades da área imediata de trabalho do funcionário (F p 7DIM 26.1). 
 
R 7DIM 42 – O sistema deverá verificar se o treinamento está associado às 
necessidades estratégicas da empresa (F p 7DIM 26.2). 
 
R 7DIM 43 – O sistema deverá verificar se há um baixo turnover (número de pessoas 
que se demitem ou são demitidos) na empresa em comparação a outras empresas do 
mesmo setor (F p 7DIM 27.1). 
 
R 7DIM 44 – O sistema deverá verificar se a evolução dos salários está associada, 
principalmente, à aquisição de competências e não ao cargo ocupado (F p 7DIM 28.1). 
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R 7DIM 45 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de premiação por 
resultados (F p 7DIM 29.1/F s 7DIM 29.1.1). 
 
R 7DIM 46 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de premiação por 
contribuições extraordinárias (F p 7DIM 29.1/F s 7DIM 29.1.2). 
 
R 7DIM 47 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de reconhecimento por 
resultados (F p 7DIM 29.2/F s 7DIM 29.2.1). 
 
R 7DIM 48 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de reconhecimento por 
contribuições extraordinárias (F p 7DIM 29.2/F s 7DIM 29.2.2). 
 
R 7DIM 49 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de pagamentos 
associados ao desempenho da equipe (e não apenas ao desempenho individual) (F 
p 7DIM 30.1). 
 
R 7DIM 50 – O sistema deverá verificar se os créditos são compartilhados (F p 7DIM 
30.2). 
 
R 7DIM 51 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de participação nos 
lucros envolvendo a maior parte dos funcionários (F p 7DIM 31.1). 
 
R 7DIM 52 – O sistema deverá verificar se existem esquemas de participação 
societária envolvendo a maior parte dos funcionários (F p 7DIM 32.1). 
 
R 7DIM 53 – O sistema deverá verificar se a comunicação é eficiente em todos os 
sentidos (de cima para baixo, de baixo para cima e entre áreas distintas) (F p 7DIM 
33.1). 
 
R 7DIM 54 – O sistema deverá verificar se as informações são compartilhadas (F p 
7DIM 34.1). 
 
R 7DIM 55 – O sistema deverá verificar se existe amplo acesso, por parte de todos os 
funcionários, à base de dados e conhecimento da organização (F p 7DIM 34.2). 
 
R 7DIM 56 – O sistema deverá verificar há grande disciplina para documentação do 
conhecimento existente na empresa (F p 7DIM 35.1/F s 7DIM 35.1.1). 
 
R 7DIM 57 – O sistema deverá verificar há grande disciplina para documentação do 
know-how existente na empresa (F p 7DIM 35.1/F s 7DIM 35.1.2). 
 
R 7DIM 58 – O sistema deverá verificar há grande eficiência para documentação do 
conhecimento existente na empresa (F p 7DIM 35.2/F s 7DIM 35.2.1). 
 
R 7DIM 59 – O sistema deverá verificar há grande eficiência para documentação do 
know-how existente na empresa (F p 7DIM 35.2/F s 7DIM 35.2.2). 
 
R 7DIM 60 – O sistema deverá verificar há grande incentivo para documentação do 
conhecimento existente na empresa (F p 7DIM 35.3/F s 7DIM 35.3.1). 
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R 7DIM 61 – O sistema deverá verificar há grande incentivo para documentação do 
know-how existente na empresa (F p 7DIM 35.3/F s 7DIM 35.3.2). 
 
R 7DIM 62 – O sistema deverá verificar existe uma grande preocupação em medir 
resultados [financeiros] (F p 7DIM 36.1). 
 
R 7DIM 63 – O sistema deverá verificar Existe uma grande preocupação em medir 
resultados operacionais (F p 7DIM 36.2). 
 
R 7DIM 64 – O sistema deverá verificar existe uma grande preocupação em medir 
resultados [estratégicos] (F p 7DIM 36.3). 
 
R 7DIM 65 – O sistema deverá verificar existe uma grande preocupação em medir 
resultados [de] aquisição do conhecimento (F p 7DIM 36.4). 
 
R 7DIM 66 – O sistema deverá verificar os resultados da empresa são amplamente 
divulgados internamente (F p 7DIM 37.1). 
 
R 7DIM 67 – O sistema deverá verificar a empresa aprende muito com seus clientes. 
Existem vários mecanismos formais e informais bem estabelecidos para essa 
finalidade (F p 7DIM 38.1). 
 
R 7DIM 68 – O sistema deverá verificar a empresa tem habilidade na gestão de 
parcerias com outras empresas (F p 7DIM 39.1). 
 
R 7DIM 69 – O sistema deverá verificar a empresa tem habilidade na gestão de 
parcerias com universidades e institutos de pesquisa (contratação de pesquisa 
externa) (F p 7DIM 40.1). 
 
R 7DIM 70 – O sistema deverá verificar a decisão de realizar alianças está, 
frequentemente, relacionada a decisões estratégicas. Os funcionários da empresa 
percebem, muito claramente, esse objetivo de aprendizado (F p 7DIM 41.1/F s 7DIM 
41.1.1). 
 
R 7DIM 71 – O sistema deverá verificar a decisão de realizar alianças está, 
frequentemente, relacionada a decisões de aprendizados importantes. Os 
funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse objetivo de aprendizado 
(F p 7DIM 41.2/F s 7DIM 41.2.1). 
 

4.2.4 Requisitos Funcionais OKA 

 
 A construção dos requisitos baseados na ferramenta OKA, foram abalizados 

nas questões de 1 a 16, correspondentes a primeira parte do questionário denominado 

“Características Organizacionais”. A razão se dá, pois acredita-se de ampla 

importância para levantamento estatísticos futuros que informações da organização e 

do usuário respondente sejam guardadas para futuras análises. Como arguido 

anteriormente, não se usou totalmente as questões da ferramenta OKA, uma vez que 
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a ferramenta é um tanto robusta e que poderia apresentar dificuldades para ser 

respondida em organizações de pequeno e médio porte. Como não era objetivo desse 

estudo criar requisitos para ferramentas de pequeno e médio porte, buscou-se 

ferramentas menos pujantes, uma vez que uma das ferramentas estudadas e 

utilizadas, no caso a da APO, foi desenvolvida com o objetivo atender esse nicho de 

organizações. Por fim, como os outros autores não tiveram preocupações nesse 

sentido, os requisitos de identificação da organização e usuário poderão ser 

ampliados ou reduzidos conforme o desejo dos stakeholders o que é recomendável 

para atender outros objetivos não previstos por Fonseca (2006).    

R OKA 1 - O sistema deverá checar qual é a principal área de atuação da organização. 

R OKA 2 - O sistema deverá checar qual é a taxa de mudança da área de atuação 

primária da organização ou de seu ambiente competitivo. 

R OKA 3 - O sistema deverá checar qual o grau de importância de ter a informação 

mais atualizada para as organizações desta área de atuação se manterem 

competitivas. 

R OKA 4 - O sistema deverá checar em quantos países a organização opera. 

R OKA 5 - O sistema deverá checar quantos escritórios / representações / filiais (com 

3 ou mais pessoas) a organização possui. 

R OKA 6 - O sistema deverá checar quantas unidades operacionais / de negócios a 

organização possui além das funções de apoio centralizado (tais como contabilidade, 

orçamento, finanças, recursos humanos, serviços de TI, etc.). 

R OKA 7 - O sistema deverá checar quantos funcionários a organização emprega 

direta ou indiretamente (inclui terceirizados e consultores) 

R OKA 8 - O sistema deverá checar qual é a proporção estimada da força de trabalho 

(empregados, terceirizados e consultores externos) da organização que possui nível 

superior ou maior. 

R OKA 9 - O sistema deverá checar qual a proporção estimada de funcionários que 

tem permanecido na organização por mais de 5 anos (ou desde da criação da 

organização para aquelas organizações com menos de 5 anos de existência). 

R OKA 10 - O sistema deverá checar qual a taxa de rotatividade de funcionários 

(turnover) da organização (a proporção de funcionários que a deixam todo ano). 

R OKA 11 - O sistema deverá checar qual a proporção estimada de funcionários que 

tomam decisões de negócios como parte de seu trabalho diário. 

R OKA 12 - O sistema deverá checar qual é a sua posição na organização. 

R OKA 13 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a atividade de 
Coleta de conhecimento técnico (“know-how”) 
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R OKA 14 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a atividade de 
Coleta de conhecimento sobre projeto de produtos 
 
R OKA 15 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a atividade de 
Marketing de produtos e serviços 
 
R OKA 16 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a atividade de 
Conhecimento sobre os clientes 
 
R OKA 17 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a atividade de 
Criatividade pessoal Criação e difusão da inovação 
 
R OKA 18 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a função do 
Gerenciamento da mudança e adaptação 
 
R OKA 19 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a atividade de 
Pesquisa e análise do ambiente externo 
 
R OKA 20 - O sistema deverá checar como [o usuário] classifica a Capacidade de 
absorção de conhecimento dos funcionários 
 
R OKA 21 - O sistema deverá checar em que grau sua organização apresenta os 

seguintes comportamentos. 

R OKA 22 - O sistema deverá checar em que medida [o usuário] se considera 

familiarizado em relação aos processos de negócio e as unidades funcionais de sua 

organização. 

R OKA 23 - O sistema deverá checar se a organização possui um Programa de Gestão 

do Conhecimento formal/definido. 

 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

De início, é importante ressaltar que uma das principais contribuições dessa 

pesquisa está relacionada ao seu aspecto interdisciplinar, uma vez que este estudo 

abrangeu as áreas de Gestão do Conhecimento e Engenharia de Software, no caso 

da última, ainda mais especificamente a Engenharia de Requisitos. 

Utilizou-se do método de Sampaio, Primo e Martino (2005) para elaboração de 

requisitos, como sustentação inicial para o estudo, porém, após algumas tentativas, 

percebeu-se que para manter-se ainda mais fiel à literatura e na busca por 

necessidades mais claras e específicas, optou-se pela extração dos features de cada 

questão, o que contrapõe o método desses autores que parte inicialmente da extração 

das necessidades, e de forma ciclica. Porém, uma vez que os features foram 
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extraídos, o agrupamento natural dos features baseado nas palavras chaves 

encontradas em cada uma das questões, geraram novas necessidades, permitindo 

assim unir os três autores principais em torno de temáticas comuns em todas elas, o 

que era não era possível de se fazer somente levando em consideração a 

nomenclatura das dimensões de cada uma delas. Foram encontradas 21 

Necessidades relacionas a Pessoas, sendo uma primária, 6 secundárias e 14 

terciárias. Isso quer dizer que uma Necessidade relacionada a Pessoas é comum 

entre as três ferramentas, 6 delas foram encontradas em dois autores e 14 em apenas 

um dos autores. Foram também encontradas 77 Necessidades relacionadas a 

Processos, sendo 20 delas primárias, 27 secundárias e 30 terciárias. Por fim, foram 

encontradas 7 necessidades relacionadas a Tecnologias, sendo que nesse caso, 

foram encontradas apenas necessidades secundárias (3) e terciárias (4). No total, 

foram obtidos 21 Necessidades Primárias, 36 Necessidades Secundárias e 48 

Necessidade Terciárias. É importante ressaltar que apesar da classificação, não se 

pode dizer que uma Necessidade, ainda que secundária ou terciária é de menor 

importância para avaliações de Gestão do Conhecimento.  

Também, os resultados obtidos foram extraídos usando-se todas as questões 

das ferramentas que fazem o diagnóstico da Gestão do Conhecimento da APO (2009), 

Bukowitz e Williams (2002) e Terra (2001), e parcialmente das questões elaboradas 

por Fonseca (2000). Por si só, a soma das questões resulta em 250, sendo, como já 

enunciado, 42 da APO, 140 da DGC, 52 das Setes Dimensões da GC e 16 da OKA. 

Como em cada questão, gerou-se pelo menos um feature, e como cada feature, gerou 

no mínimo um requisito, por razões lógicas, esse estudo apresentaria no mínimo 250 

requisitos, contudo, o resultado obtido foi ainda maior, com 422 requisitos, sendo 137 

da APO, 191 da DGC, 71 das Setes Dimensões da GC e 23 da OKA. Apesar da APO 

ter menos assertivas que as Sete Dimensões da GC, o sobconjunto de features 

secundários colaborou para que o número de requisitos fosse maior na primeira 

ferramenta do que na segunda. 

Conforme manifestou-se anteriormente, ferramentas com número excessivo de 

questões podem ser maçantes para usuários responderem, podendo a quantidade de 

questões afetar o resultado do tentame. Nesse sentido, o primeiro cuidado que 

analistas de sistemas, engenheiros de software, programadores e outros profissionais 

da TIC devem ter, é o de não desenvolver ferramentas de diagnóstico com 

questionários muito extenso. Nesse sentido, desenvolvedores que queiram realizar 
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reduções das questões das ferramentas existentes, ou criar novas ferramentas de 

avaliação, poderão fazer uso dessa pesquisa, uma vez que, ao apontar quais 

necessidades são cernes entre os autores estudados, é possível conhecer quais são 

as principais temáticas que esses autores já consagrados na área, acreditam ser 

importantes que um sistema que faça o diagnóstico da GC em organizações avalie.  

Um exemplo prático seria no caso de desenvolvedores que desejem criar uma 

ferramenta para empresas de pequeno e médio porte, pois, seus esforços no tocante 

aos requisitos podem ser focados apenas nas necessidades primárias, que como 

visto, estão presentes em todos os autores. 

Um aspecto negativo desse estudo, é que objetivando manter-se fiel a literatura 

produzida pelos autores, os requisitos encontravam-se basicamente prontos, uma vez 

que os features foram extraídos e a produção intelectual foi minima. Por fim, nenhuma 

validação foi possível de ser realizada, uma vez que, somente será possível validar o 

estudo depois de implementar e aplicar o método em um sistema ainda a ser 

desenvolvido.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Quanto mais nosso conhecimento aumenta, 
mais nossa ignorância se revela”. 

 
     Kennedy (1964, p. 669-670, grifo nosso)55  

 

Essa dissertação de mestrado assumiu como objetivo, propor requisitos de 

software funcionais para desenvolvimento de plataformas digitais informacionais, que 

sejam capazes de diagnosticar os processos de GC nas organizações. 

Em primeiro lugar, realizou-se uma revisão de literatura, onde apresentou-se 

os conceitos basilares sobre ativos intangíveis e capital intelectual, que foram 

importantes para um melho entendimento dos requisitos propostos, e que dizem 

respeito ao primeiro objetivo específico desse estudo.  

Além disso, buscando atender o segundo objetivo específico, foi apresentada 

uma ampla revisão dos principais conceitos de Gestão do Conhecimento, 

relacionados ao diagnóstico do nível de maturidade nas organizações. O estudo 

realizado sobre as principais ferramentas de diagnóstico da Gestão do Conhecimento 

utilizadas em pesquisas no território nacional, serviu de ponto crucial para a decisão 

de quais ferramentas seriam comparadas, e de onde os requisitos seriam extraídos, 

assim apresenta conformidade no atendimento do terceiro objetivo específico. 

Este estudo apresenta, também, um estudo sobre os features presente nas 

questões das principais ferramentas de diagnóstico, frameworks e modelos de 

maturidade uresusados na GC, e identifica também as principais necessidades, ou 

preocupações cernes, das ferramentas de diagnóstico usadas no contexto nacional.  

Por fim, foi estabelecida a proposta de um conjunto de requisitos funcionais 

necessários para a mensuração do nível de maturidade de GC nas organizações. 

Como fora mencionado, no intuito de manter-se fiel a literatura produzida pelos 

autores, uma vez que dos features foram extraídos os requisitos, estes encontravam-

se basicamente prontos. Não obstante, a partir desse estudo, outros requisitos 

poderão ser desenvolvidos, melhorados e adequados para outras situações que não 

tinham por objetivo a fidelidade aos autores estudados. 

                                            

55 A citação é extraída de um discurso do 35º presidente estadounidense John F. Kennedy (1914 – 

1963), para alunos e professores da Universidade Rice, em Houston, Texas, no dia 12 de setembro de 
1962, enquanto tratava a temática da corrida ao espaço.   
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Apesar das escolhas e da consciente delimitação do escopo deste estudo, 

recomenda–se futuros trabalhos que possam incluir ainda outros autores e outras 

ferramentas, no sentido dos requisitos a serem elaborados, sejam ainda mais 

completos e as necessidades confirmadas.  

Também, no caso da utilização de uma ferramenta na Gestão do 

Conhecimento, conforme fora afirmado, faria muito sentido que fatores, como: buscar 

visualizar na organização a sua capacidade de inovação, seu tamanho, seu contexto 

geográfico e social, seu faturamento, número de empregados, setor ou indústria, 

tempo de mercado, número de trabalhadores do conhecimento, práticas de GC, e 

outras variáveis possíveis de mensuração e que afetariam diretamente o resultado da 

pesquisa fossem encontrados. Nenhum dos autores apresentaram preocupações 

relativas a estes aspectos, e há de se admitir que todos eles não deixam de ser 

importantes. Nesse sentido então, recomenda-se que as ferramentas informacionais 

geradas com a ajuda desse estudo, tenham essa preocupação. 

 Plataformas informacionais são criadas de maneira cliclica e com melhorias 

constantes. É comum que sistemas tenham várias versões, que podem ser distanciar 

grandemente daquilo que fora um dia em um primeiro momento. Nesse intuito, 

recomenda-se a construção de um módulo de teste, ou seja, uma plataforma digital 

experimental, para que muitos dos requisitos apresentados sejam avaliados e 

validados. 

Por fim, é importante salientar a percepção de que quanto maior o número de 

questões, maior também será a dificuldade de qualquer ferramenta ser respondida, 

podendo a fadiga afetar negativamente os resultados perseguidos, logo, é importante 

que para desenvolvedores que buscam desenvolver plataformas para organizações, 

especialmente as de pequeno e médio porte, que os questionários não sejam 

exaustivos.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1- Relação de perguntas APO, 7 DIM e DGC, e as features extraídas. 

 

  LEGENDA 
N – Necessidade 
 
F – Feature 
 
R – Requisito 

p – primário 
 
s – secundário 
  
t – terciário 

APO – Asian 
Productivity 
Organization, da APO 
(2009) 
 
DGC – Diagnóstico da 
Gestão do 
Conhecimento, de 
Bukowitz e Williams 
(2002) 
 
7DIM – Sete 
Dimensões da GC, de 
Terra (2001) 

PESS – Pessoas 
 
PROC – Processos 
 
TECN – Tecnologias 

 

1 - Perguntas e Features APO 

APO 

CATEGORIA 1.0: GC LIDERANÇA 

1) A organização tem compartilhado Conhecimento (F p APO 1.1), Visão (F p APO 1.2) e 
Estratégia (F p APO 1.3) fortemente ligada à cultura organizacional, missão e objetivos. 

 
F p APO 1.1 – A organização tem compartilhado Conhecimento, fortemente ligada à: 

F s APO 1.1.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.1.2 – missão; 
F s APO 1.1.3 – objetivos; 
 

F p APO 1.2 – A organização tem compartilhado Visão, fortemente ligada à: 
F s APO 1.2.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.2.2 – missão; 
F s APO 1.2.3 – objetivos; 
 

F p APO 1.3 – A organização tem compartilhado Estratégia, fortemente ligada à: 
F s APO 1.3.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.3.2 – missão; 
F s APO 1.3.3 – objetivos; 
 

APO 

CATEGORIA 1.0: GC LIDERANÇA 

2) Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC (F p APO 
2.1) (ou seja, uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação, conhecimento/informação documentada, equipe de TIC, equipes 
de melhoria da qualidade/comunidades de prática, redes de conhecimento). 

 
F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 

F s APO 2.1.1 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação; 
F s APO 2.1.2 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação documentada; 
F s APO 2.1.3 – equipe de TIC; 
F s APO 2.1.4 – equipes de melhoria da qualidade/comunidades de prática; 
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F s APO 2.1.5 – redes de conhecimento; 
 

APO 

CATEGORIA 1.0: GC LIDERANÇA 

3) São alocados recursos financeiros para iniciativas de GC (F p APO 3.1). 

 
F p APO 3.1 – São alocados recursos financeiros para iniciativas de GC. 
 

APO 

CATEGORIA 1.0: GC LIDERANÇA 

4) A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento (F p APO 4.1) (ou 
seja, direitos autorais, patentes, GC, segurança do conhecimento). 

 
F p APO 4.1 – A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento [como]: 

F s APO 4.1.1 – direitos autorais; 
F s APO 4.1.2 – patentes; 
F s APO 4.1.3 – GC; 
F s APO 4.1.4 – segurança do conhecimento; 

 

APO 

CATEGORIA 1.0: GC LIDERANÇA 

5) O papel dos Gerentes é de partilhar os valores, o conhecimento e o trabalho colaborativo 
(F p APO 5.1). Eles passam mais tempo na divulgação de informações aos seus 
funcionários (F p APO 5.2) e facilitam o fluxo horizontal de informações entre o seu pessoal 
e com o pessoal de outros departamentos / divisões / unidades (F p APO 5.3). 

 
F p APO 5.1 – O papel dos Gerentes é de partilhar: 

F s APO 5.1.1 – os valores; 
F s APO 5.1.2 – o conhecimento; 
F s APO 5.1.3 – o trabalho colaborativo; 
 

F p APO 5.2 – [Os gerentes] passam mais tempo na divulgação de informações aos seus 
funcionários; 
 
F p APO 5.3 – [Os gerentes] facilitam o fluxo horizontal de informações entre o seu pessoal e 
com o pessoal de outros departamentos / divisões / unidades  
 

APO 

CATEGORIA 1.0: GC LIDERANÇA 

6) A gestão promove (F p APO 6.1), reconhece (F p APO 6.2) e premia (F p APO 6.3) a 
melhoria do desempenho, a aprendizagem organizacional e de empregado, a partilha de 
conhecimento e a criação de conhecimento e inovação. 

 
F p APO 6.1 – A gestão promove: 

F s APO 6.1.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.1.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.1.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.1.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.1.5 – a inovação; 

 
F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 

F s APO 6.2.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.2.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.2.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.2.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.2.5 – a inovação; 

 
F p APO 6.3 – A gestão premia: 

F s APO 6.3.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.3.2 – a aprendizagem de empregado; 
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F s APO 6.3.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.3.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.3.5 – a inovação; 

 

APO 

CATEGORIA 2.0: PROCESSOS 

7) A organização determina suas competências essenciais (capacidades estrategicamente 
importantes que fornecem uma vantagem competitiva) (F p APO 7.1), harmonizando-a com 
sua missão e objetivos estratégicos. 

 
F p APO 7.1 – A organização determina suas competências essenciais (capacidades 
estrategicamente importantes que fornecem uma vantagem competitiva): 

F s APO 7.1.1 – harmonizando-a com sua missão; 
F s APO 7.1.2 – harmonizando-a com [os] objetivos estratégicos; 
 

APO 

CATEGORIA 2.0: PROCESSOS 

8) A organização desenvolve seus sistemas de trabalho e processos-chave (F p APO 8.1) 
para criar valor para os clientes e atingir a excelência do desempenho. 

 
F p APO 8.1 – A organização desenvolve seus sistemas de trabalho e processos-chave: 

F s APO 8.1.1 – para criar valor para os clientes; 
F s APO 8.1.2 – para atingir a excelência do desempenho; 

 

APO 

CATEGORIA 2.0: PROCESSOS 

9) Novas tecnologias, conhecimento compartilhado na organização, flexibilidade, eficiência e 
eficácia são tidas em conta no desenho de processos (F p APO 9.1). 

 
F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 

F s APO 9.1.1 – novas tecnologias; 
F s APO 9.1.2 – conhecimento compartilhado na organização; 
F s APO 9.1.3 – flexibilidade;  
F s APO 9.1.4 – eficiência; 
F s APO 9.1.5 – eficácia. 

 

APO 

CATEGORIA 2.0: PROCESSOS 

10) A organização tem um sistema organizado para a gestão de situações de crise ou de 
acontecimentos imprevistos que garante operações ininterruptas, prevenção e recuperação 
(F p APO 10.1). 

 
F p APO 10.1 – A organização tem um sistema organizado para a gestão de situações de crise 
ou de acontecimentos imprevistos que garante: 

F s APO 10.1.1 – operações ininterruptas; 
F s APO 10.1.2 – prevenção; 
F s APO 10.1.3 – recuperação. 
 

APO 

CATEGORIA 2.0: PROCESSOS 

11) A organização implementa (F p APO 11.1) e gerencia (F p APO 11.2) seus processos-
chave para garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas e os resultados dos 
negócios sejam sustentados. 

 
F p APO 11.1 – A organização implementa seus processos-chave para garantir: 

F s APO 11.1.1 – as necessidades dos clientes sejam atendidas; 
F s APO 11.1.2 – os resultados dos negócios sejam sustentados. 

 
F p APO 11.2 – A organização gerencia seus processos-chave para garantir que: 

F s APO 11.1.1 – as necessidades dos clientes sejam atendidas; 



179 
 

F s APO 11.1.2 – os resultados dos negócios sejam sustentados. 
 

APO 

CATEGORIA 2.0: PROCESSOS 

12) A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho para atingir 
um melhor desempenho, para reduzir variações, para melhorar os produtos e serviços, e 
para ser atualizado com as mais recentes tendências em negócios, desenvolvimentos e 
direções (F p APO 12.1). 

 
F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.1 – atingir um melhor desempenho; 
F s APO 12.1.2 – reduzir variações; 
F s APO 12.1.3 – melhorar os produtos; 
F s APO 12.1.4 – melhorar os serviços;  
F s APO 12.1.5 – ser atualizado com as mais recentes tendências em negócios; 
F s APO 12.1.6 – ser atualizado com as mais recentes tendências em 
desenvolvimentos; 
F s APO 12.1.7 – ser atualizado com as mais recentes tendências em direções. 
 

APO 

CATEGORIA 3.0: PESSOAS 

13) Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da organização 
transforma o conhecimento dos funcionários, habilidades e capacidades, defende o 
cumprimento dos objetivos globais, e contribui para a alta performance (F p APO 13.1). 

 
F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – transforma o conhecimento dos funcionários; 
F s APO 13.1.2 – [transforma] habilidades e capacidades; 
F s APO 13.1.3 – defende o cumprimento dos objetivos globais; 
F s APO 13.1.4 – contribui para a alta performance. 

 

APO 

CATEGORIA 3.0: PESSOAS 

14) A organização tem um processo de introdução sistemática para novos funcionários, que 
inclui a familiaridade com GC e seus benefícios, o sistema de GC, e ferramentas de GC (F p 
APO 14.1). 

 
F p APO 14.1 – A organização tem um processo de introdução sistemática para novos 
funcionários, que inclui: 

F s APO 14.1.1 – a familiaridade com GC e seus benefícios; 
F s APO 14.1.2 – o sistema de GC; 
F s APO 14.1.3 – [as] ferramentas de GC; 

 

APO 

CATEGORIA 3.0: PESSOAS 

15) A organização tem mentoring formal (F p APO 15.1), coaching (F p APO 15.2) e tutoria 
de processos (F p APO 15.3). 

 
F p APO 15.1 – A organização tem mentoring formal; 
F p APO 15.2 – A organização tem coaching;  
F p APO 15.3 – A organização tem tutoria de processos. 
 

APO 

CATEGORIA 3.0: PESSOAS 

16) A organização tem um banco de dados de competências do pessoal (F p APO 16.1). 

 
F p APO 16.1 – A organização tem um banco de dados de competências do pessoal. 
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APO 

CATEGORIA 3.0: PESSOAS 

17) Compartilhamento de conhecimento (F p APO 17.1) e colaboração (F p APO 17.2) é 
ativamente encorajado e recompensado/corrigido. 

 
F p APO 17.1 – Compartilhamento de conhecimento é ativamente:  

F s APO 17.1.1 – encorajado; 
F s APO 17.1.2 – recompensado/corrigido. 

F p APO 17.2 – Colaboração é ativamente 
F s APO 17.2.1 – encorajado; 
F s APO 17.2.2 – recompensado/corrigido. 
 

APO 

CATEGORIA 3.0: PESSOAS 

18) Os funcionários são organizados em pequenas equipes/grupos (ou seja, círculos de 
qualidade, equipes de melhoria de trabalho, equipes multifuncionais, comunidades de 
prática) para responder a problemas/interesses do local de trabalho (F p APO 18.1). 

 
F p APO 18.1 – Os funcionários são organizados em pequenas equipes/grupos (ou seja, 
círculos de qualidade, equipes de melhoria de trabalho, equipes multifuncionais, comunidades 
de prática) para responder a problemas/interesses do local de trabalho. 
 

APO 

CATEGORIA 4.0: TECNOLOGIA 

19) A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e website) (F p 
APO 19.1) e desenvolveu capacidades para facilitar uma GC eficaz (F p APO 19.2). 

 
F p APO 19.1 – A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e 
website) para facilitar uma GC eficaz. 
F p APO 19.2 – A direção desenvolveu capacidades para facilitar uma GC eficaz. 
 

APO 

CATEGORIA 4.0: TECNOLOGIA 

20) A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de GC da organização (F p APO 20.1). 

 
F p APO 20.1 – A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de GC da organização. 
 

APO 

CATEGORIA 4.0: TECNOLOGIA 

21) Todo mundo tem acesso a um computador (F p APO 21.1). 

 
F p APO 21.1 – Todo mundo tem acesso a um computador. 
 

APO 

CATEGORIA 4.0: TECNOLOGIA 

22) Todo mundo tem acesso à Internet/intranet (F p APO 22.1) e um endereço de e-mail (F p 
APO 22.2). 

 
F p APO 22.1 – Todo mundo tem à Internet/intranet; 
F p APO 22.2 – Todo mundo tem a um endereço de e-mail. 
 

APO 

CATEGORIA 4.0: TECNOLOGIA 

23) Informações fornecidas no site (F p APO 23.1)/intranet (F p APO 23.2) são atualizadas 
de forma regular. 

 
F p APO 23.1 – Informações fornecidas no site são atualizadas de forma regular. 
F p APO 23.2 – Informações fornecidas [na] intranet são atualizadas de forma regular. 
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APO 

CATEGORIA 4.0: TECNOLOGIA 

24) Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de comunicação de 
toda a organização para apoiar a transferência de conhecimento (F p APO 24.1) ou 
compartilhamento de informações (F p APO 24.2). 

 
F p APO 24.1 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar a transferência de conhecimento; 
F p APO 24.2 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar [o] compartilhamento de informações; 
 

APO 

CATEGORIA 5.0: PROCESSOS DE CONHECIMENTO 

25) A organização possui processos sistemáticos para identificar (F p APO 25.1), criar (F p 
APO 25.2), armazenar (F p APO 25.3), compartilhar (F p APO 25.4) e aplicar (F p APO 25.5) 
conhecimento. 

 
F p APO 25.1 – A organização possui processos sistemáticos para identificar conhecimento; 
F p APO 25.2 – A organização possui processos sistemáticos para criar conhecimento; 
F p APO 25.3 – A organização possui processos sistemáticos para armazenar conhecimento; 
F p APO 25.4 – A organização possui processos sistemáticos para compartilhar conhecimento; 
F p APO 25.5 – A organização possui processos sistemáticos para aplicar conhecimento; 
 

APO 

CATEGORIA 5.0: PROCESSOS DE CONHECIMENTO 

26) A organização mantém um inventário de conhecimento que identifica (F p APO 26.1) e 
localizam (F p APO 26.2) ativos ou recursos de conhecimento de toda a organização. 

 
F p APO 26.1 – A organização mantém um inventário de conhecimento que identifica [o] 
conhecimento de toda a organização; 
F p APO 26.2 – A organização mantém um inventário de conhecimento que localizam ativos ou 
recursos de conhecimento de toda a organização. 
 

APO 

CATEGORIA 5.0: PROCESSOS DE CONHECIMENTO 

27) Conhecimento acumulado de tarefas ou projetos concluídos é documentado (F p APO 
27.1) e compartilhado (F p APO 27.2). 

 
F p APO 27.1 – Conhecimento acumulado de tarefas ou projetos concluídos é documentado; 
F p APO 27.2 – Conhecimento acumulado de tarefas ou projetos concluídos é compartilhado. 
 

APO 

CATEGORIA 5.0: PROCESSOS DE CONHECIMENTO 

28) Conhecimentos essenciais de empregados que deixam a organização são mantidos (F p 
APO 28.1).  

 
F p APO 28.1 – Conhecimentos essenciais de empregados que deixam a organização são 
mantidos; 
 

APO 

CATEGORIA 5.0: PROCESSOS DE CONHECIMENTO 

29) As melhores práticas e lições aprendidas em toda a organização são organizadas, de 
modo que não há o reinventar constante e as duplicações de trabalho (F p APO 29.1). 

 
F p APO 29.1 – As melhores práticas e lições aprendidas em toda a organização são 
organizadas, de modo que não há o reinventar constante e as duplicações de trabalho. 
 

APO 

CATEGORIA 5.0: PROCESSOS DE CONHECIMENTO 
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30) Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas dentro (F p APO 
30.1) e fora (F p APO 30.2) da organização, cujos resultados são utilizados para melhorar o 
desempenho organizacional e criar novos conhecimentos. 

 
F p APO 30.1 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas dentro da 
organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.1.1 – o desempenho organizacional; 
F s APO 30.1.2 – criar novos conhecimentos. 

F p APO 30.2 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas fora da 
organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.2.1 – o desempenho organizacional; 
F s APO 30.2.2 – criar novos conhecimentos. 
 

APO 

CATEGORIA 6.0: APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

31) A organização articula (F p APO 31.1) e continuamente reforça (F p APO 30.2) os 
valores da aprendizagem e inovação. 

 
F p APO 31.1 – A organização articula os valores da: 

F s APO 31.1.1 – aprendizagem; 
F s APO 31.1.2 – inovação. 

F p APO 31.2 – A organização continuamente reforça os valores da: 
F s APO 31.2.1 – aprendizagem; 
F s APO 31.2.2 – inovação. 
 

APO 

CATEGORIA 6.0: APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

32) A organização se refere ao risco de tomar (F p APO 32.1) ou cometer (F p APO 32.1) 
erros como oportunidades de aprendizagem, desde que eles não sejam executados 
repetidamente. 

 
F p APO 32.1 – A organização se refere ao risco de tomar erros como oportunidades de 
aprendizagem. 

F s APO 32.1.1 – desde que eles não sejam executados repetidamente; 
F p APO 32.2 – A organização se refere ao risco de cometer erros como oportunidades de 
aprendizagem. 

F s APO 32.2.1 – desde que eles não sejam executados repetidamente. 
 

APO 

CATEGORIA 6.0: APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

33) Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar os problemas (F p APO 
33.1)/preocupações (F p APO 33.2) que atravessam as diferentes unidades da organização. 

 
F p APO 33.1 – Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar os problemas que 
atravessam as diferentes unidades da organização. 
F p APO 33.2 – Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar [as] preocupações que 
atravessam as diferentes unidades da organização. 
 

APO 

CATEGORIA 6.0: APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

34) As pessoas se sentem capacitadas (F p APO 34.1) e que suas ideias e contribuições 
são geralmente valorizadas pela organização (F p APO 34.2). 

 
F p APO 34.1 – As pessoas se sentem capacitadas. 
F p APO 34.2 – As pessoas sentem que suas ideias e contribuições são geralmente valorizadas 
pela organização. 
 

APO 

CATEGORIA 6.0: APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 
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35) Gestão está disposta a experimentar novos instrumentos (F p APO 35.1) e métodos (F p 
APO 35.2). 

 
F p APO 35.1 – Gestão está disposta a experimentar novos instrumentos; 
F p APO 35.2 – Gestão está disposta a experimentar novos métodos. 
 

APO 

CATEGORIA 6.0: APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

36) Os indivíduos são incentivados para trabalharem juntos (F p APO 36.1) e 
compartilharem informações (F p APO 36.2). 

 
F p APO 36.1 – Os indivíduos são incentivados para trabalharem juntos; 
F p APO 36.2 – Os indivíduos são incentivados para compartilharem informações. 
 

APO 

CATEGORIA 7.0: RESULTADOS DA GC 

37) A organização tem uma história (F p APO 37.1) (e mantém medidas) (F p APO 37.2) da 
implementação com êxito de outras iniciativas de mudança e GC. 

 
F p APO 37.1 – A organização tem uma história da implementação com êxito de: 

F s APO 37.1.1 – outras iniciativas de mudança; 
F s APO 37.1.2 – GC; 

F p APO 37.2 – A organização mantém medidas da implementação com êxito de: 
F s APO 37.2.1 – outras iniciativas de mudança; 
F s APO 37.2.2 – GC; 

 

APO 

CATEGORIA 7.0: RESULTADOS DA GC 

38) Ações estão em vigor para avaliar o impacto das contribuições e iniciativas de 
conhecimento (F p APO 38.1). 

 
F p APO 38.1 – Ações estão em vigor para avaliar o impacto das contribuições e iniciativas de 
conhecimento. 
 

APO 

CATEGORIA 7.0: RESULTADOS DA GC 

39) A organização alcançou maior produtividade através da redução do tempo de ciclo, 
maiores economias de custos, maior eficácia, do uso mais eficiente dos recursos (incluindo o 
conhecimento), da melhoria da tomada de decisão e aumentou a velocidade de inovação (F 
p APO 39.1). 

 
F p APO 39.1 – A organização alcançou maior produtividade através:  
 F s APO 39.1.1 – da redução do tempo de ciclo; 
  F s APO 39.1.2 – [de] maiores economias de custos; 

F s APO 39.1.3 – [de] maior eficácia; 
F s APO 39.1.4 – do uso mais eficiente dos recursos (incluindo o conhecimento); 
F s APO 39.1.5 – da melhoria da tomada de decisão; 
F s APO 39.1.6 – [do aumento da] velocidade de inovação. 
 

APO 

CATEGORIA 7.0: RESULTADOS DA GC 

40) A organização aumentou a sua rentabilidade, como resultado de melhorias de 
produtividade, qualidade e satisfação dos clientes (F p APO 40.1). 

 
F p APO 40.1 – A organização aumentou a sua rentabilidade, como resultado de:  
 F s APO 40.1.1 – melhorias de produtividade; 
  F s APO 40.1.2 – qualidade; 
 F s APO 40.1.3 – satisfação dos clientes. 
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APO 

CATEGORIA 7.0: RESULTADOS DA GC 

41) A organização tem melhorado a qualidade de seus produtos (F p APO 41.1) e/ou 
serviços (F p APO 41.2) como resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os 
processos de negócios ou relacionamentos com os clientes. 

 
F p APO 41.1 – A organização tem melhorado a qualidade de seus produtos como resultados 
da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  
 F s APO 41.1.1 – negócios 
  F s APO 41.1.2 – relacionamentos com os clientes; 
F p APO 41.2 – A organização tem melhorado a qualidade de seus serviços como resultados da 
aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  
 F s APO 41.2.1 – negócios 
  F s APO 41.2.2 – relacionamentos com os clientes. 
 

APO 

CATEGORIA 7.0: RESULTADOS DA GC 

42) A organização tem mantido o seu crescimento como resultado de uma maior 
produtividade, maior rentabilidade e melhor produto de qualidade e serviços (F p APO 42.1). 

 
F p APO 42.1 – A organização tem mantido o seu crescimento como resultado de:  
 F s APO 42.1.1 – uma maior produtividade; 
  F s APO 42.1.2 – maior rentabilidade; 
 F s APO 42.1.3 – melhor produto de qualidade e serviços. 
 
 

2 Perguntas e Features 7DIM 

 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 1 - Visão Estratégica Alta Administração 

1) Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da empresa, ou 
seja, sobre quais são os pontos fortes da empresa em termos de habilidades e 
competências (F p 7DIM 1.1). 

 
F p 7DIM 1.1 – Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da 
empresa, ou seja, sobre quais são os pontos fortes da empresa em termos de: 

F s 7DIM 1.1.1 – habilidades; 
F s 7DIM 1.1.2 – competências; 

 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 1 - Visão Estratégica Alta Administração 

2) A macro estratégia da empresa é comunicada amplamente para todos os níveis 
organizacionais (F p 7DIM 2.1). 

 
F p 7DIM 2.1 – A macro estratégia da empresa é comunicada amplamente para todos os níveis 
organizacionais. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 1 - Visão Estratégica Alta Administração 

3) A alta administração estabelece frequentemente metas desafiadoras (F p 7DIM 3.1) e um 
sentido de urgência (F p 7DIM 3.2) para a mudança da realidade em direção a uma visão 
estabelecida. 

 
F p 7DIM 3.1 – A alta administração estabelece frequentemente metas desafiadoras para a 
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 
 
F p 7DIM 3.2 – A alta administração estabelece frequentemente um sentido de urgência para a 
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 
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7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

4) A missão (F p 7DIM 4.1) e os valores (F p 7DIM 4.2) da empresa são promovidos, de 
forma consistente, por atos simbólicos e ações. 

 
F p 7DIM 4.1 – A missão da empresa [é promovida], de forma consistente, por: 

F s 7DIM 4.1.1 – atos simbólicos; 
F s 7DIM 4.1.2 – ações. 

 
F p 7DIM 4.2 – Os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por: 

F s 7DIM 4.2.1 – atos simbólicos; 
F s 7DIM 4.2.2 – ações. 

 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

5) Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e colaboradores (F p 7DIM 5.1). 
Você sente grande orgulho em trabalhar para a empresa (F p 7DIM 5.2). 

 
F p 7DIM 5.1 – Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e colaboradores;  
 
F p 7DIM 5.2 – Você sente grande orgulho em trabalhar para a empresa. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

6) As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo (F p 7DIM 6.1). 

 
F p 7DIM 6.1 – As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

7) Estimula-se a experimentação (F p 7DIM 7.1). Há liberdade de tentar e falhar (F p 7DIM 
7.2). 

 
F p 7DIM 7.1 – Estimula-se a experimentação;  
 
F p 7DIM 7.2 – Há liberdade de tentar e falhar. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

8) Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são 
autênticas e deixam evidente aquilo que conhecem e também o que não conhecem (F p 
7DIM 8.1). 

 
F p 7DIM 8.1 – Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas são 
autênticas e deixam evidente aquilo que conhecem e também o que não conhecem. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

9) As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com sua área de 
trabalho, ou seja, buscam uma otimização conjunta (F p 7DIM 9.1). 

 
F p 7DIM 9.1 – As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com sua 
área de trabalho, ou seja, buscam uma otimização conjunta. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

10) Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de inovação (F p 
7DIM 10.1). 
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F p 7DIM 10.1 – Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de 
inovação. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

11) Novas ideias são valorizadas (F p 7DIM 11.1). Há permissão para discutir ideias “bobas” 
(F p 7DIM 11.2). 

 
F p 7DIM 11.1 – Novas ideias são valorizadas. 
 
F p 7DIM 11.2 – Há permissão para discutir ideias “bobas”. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

12) As realizações importantes são comemoradas (F p 7DIM 12.1). 

 
F p 7DIM 12.1 – As realizações importantes são comemoradas. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

13) Há grande tolerância para piadas e humor (F p 7DIM 13.1). 

 
F p 7DIM 13.1 – Há grande tolerância para piadas e humor. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

14) Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do local de trabalho, para a 
realização de brainstormings (tempestade de ideias). 

 
F p 7DIM 14.1 – Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do local de trabalho, 
para a realização de brainstormings (tempestade de ideias) (F p 7DIM 14.1). 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 2 - Cultura Organizacional 

15) Os layouts são condizentes à troca informal de informação (uso de espaços abertos e 
salas de reunião) (F p 7DIM 15.1). São poucos os símbolos hierárquicos e de status (F p 
7DIM 15.2).  

 
F p 7DIM 15.1 – Os layouts são condizentes à troca informal de informação (uso de espaços 
abertos e salas de reunião); 
 
F p 7DIM 15.2 – São poucos os símbolos hierárquicos e de status. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 3 – Estrutura Organizacional 

16) Há um uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se sobrepõem a 
estrutura formal tradicional e hierárquica (F p 7DIM 16.1). 

 
F p 7DIM 16.1 – Há um uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se 
sobrepõem a estrutura formal tradicional e hierárquica. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 3 – Estrutura Organizacional 

17) Há um uso constante de equipes ad hoc ou temporárias, com grande autonomia, 
totalmente dedicadas a projetos inovadores (F p 7DIM 17.1). 

 
F p 7DIM 17.1 – Há um uso constante de equipes ad hoc ou temporárias, com grande 
autonomia, totalmente dedicadas a projetos inovadores. 
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7 Dimensões da GC 

Dimensão 3 - Estrutura Organizacional 

18) Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma natural, para se adaptar às 
demandas do ambiente competitivo. 

 
F p 7DIM 18.1 – Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma natural, para se 
adaptar às demandas do ambiente competitivo. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 3 - Estrutura Organizacional 

19) As decisões são tomadas no nível mais baixo possível (F p 7DIM 19.1). O processo 
decisório é ágil (F p 7DIM 19.2), e a burocracia é mínima (F p 7DIM 19.3). 

 
F p 7DIM 19.1 – As decisões são tomadas no nível mais baixo possível;  
 
F p 7DIM 19.2 – O processo decisório é ágil; 
 
F p 7DIM 19.3 – A burocracia é mínima. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

20) O processo de seleção é bastante rigoroso (F p 7DIM 20.1). 

 
F p 7DIM 20.1 – O processo de seleção é bastante rigoroso. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

21) Há uma busca de diversidade (personalidades, experiências, cultura, educação formal 
etc.) (F p 7DIM 21.1) e aumento da criatividade por meio do recrutamento (F p 7DIM 21.2). 

 
F p 7DIM 21.1 – Há uma busca de diversidade (personalidades, experiências, cultura, educação 
formal etc.);  
 
F p 7DIM 21.2 – [Busca-se] aumento da criatividade por meio do recrutamento. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

22) O planejamento de carreira dota os funcionários de diferentes perspectivas e 
experiências (F p 7DIM 22.1). 

 
F p 7DIM 22.1 – O planejamento de carreira dota os funcionários de: 

F s 7DIM 22.1.1 – diferentes perspectivas; 
F s 7DIM 22.2.1 – diferentes experiências. 

 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

23) O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente (F p 7DIM 
23.1). 

 
F p 7DIM 23.1 – O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante abrangente. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

24) Há um elevado investimento (F p 7DIM 24.1) e incentivo (F p 7DIM 24.2) ao treinamento 
e desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários. Estimulam-se treinamentos que 
levam ao autoconhecimento (F p 7DIM 24.3). 

 
F p 7DIM 24.1 – Há um elevado investimento ao treinamento e desenvolvimento:  

F s 7DIM 24.1.1 – profissional dos funcionários; 



188 
 

F s 7DIM 24.1.2 – pessoal dos funcionários; 
 
F p 7DIM 24.2 – Há um elevado incentivo ao treinamento e desenvolvimento:  

F s 7DIM 24.2.1 – profissional dos funcionários; 
F s 7DIM 24.2.2 – pessoal dos funcionários; 

 
F p 7DIM 24.3 – Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

25) Estimula-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com outras 
pessoas de dentro (F p 7DIM 25.1) e fora (F p 7DIM 25.2) da empresa. 

 
F p 7DIM 25.1 – Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 
outras pessoas de dentro da empresa. 
 
F p 7DIM 25.2 – Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 
outras pessoas de fora da empresa. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

26) O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho do 
funcionário (F p 7DIM 26.1) e/ou às necessidades estratégicas da empresa (F p 7DIM 26.2). 

 
F p 7DIM 26.1 – O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho 
do funcionário; 
 
F p 7DIM 26.2 – O treinamento está associado às necessidades estratégicas da empresa. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

27) Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são demitidos) na 
empresa em comparação a outras empresas do mesmo setor (F p 7DIM 27.1). 

 
F p 7DIM 27.1 – Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são demitidos) 
na empresa em comparação a outras empresas do mesmo setor. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

28) A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de competências e 
não ao cargo ocupado (F p 7DIM 28.1). 

 
F p 7DIM 28.1 – A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de 
competências e não ao cargo ocupado. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

29) Existem esquemas de premiação (F p 7DIM 29.1) e reconhecimento (F p 7DIM 29.2) por 
resultados e contribuições extraordinárias. 

 
F p 7DIM 29.1 – Existem esquemas de premiação por: 

F s 7DIM 29.1.1 – resultados; 
F s 7DIM 29.1.2 – contribuições extraordinárias. 

 
F p 7DIM 29.2 – Existem esquemas de reconhecimento por: 

F s 7DIM 29.2.1 – resultados; 
F s 7DIM 29.2.2 – contribuições extraordinárias. 

 

7 Dimensões da GC 
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Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

30) Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e não 
apenas ao desempenho individual) (F p 7DIM 30.1). Os créditos são compartilhados (F p 
7DIM 30.2). 

 
F p 7DIM 30.1 – Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e 
não apenas ao desempenho individual). 
 
F p 7DIM 30.2 – Os créditos são compartilhados. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

31) Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos funcionários 
(F p 7DIM 31.1). 

 
F p 7DIM 31.1 – Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos 
funcionários. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 4 – Administração de Recursos Humanos 

32) Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior parte dos funcionários 
(F p 7DIM 32.1). 

 
F p 7DIM 32.1 – Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior parte dos 
funcionários. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 5 - Sistemas de Informação 

33) A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo para cima 
e entre áreas distintas) (F p 7DIM 33.1). 

 
F p 7DIM 33.1 – A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de baixo 
para cima e entre áreas distintas). 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 5 - Sistemas de Informação 

34) As informações são compartilhadas (F p 7DIM 34.1). Existe amplo acesso, por parte de 
todos os funcionários, à base de dados e conhecimento da organização (F p 7DIM 34.2). 

 
F p 7DIM 34.1 – As informações são compartilhadas;  
 
F p 7DIM 34.2 – Existe amplo acesso, por parte de todos os funcionários, à base de dados e 
conhecimento da organização; 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 5 - Sistemas de Informação 

35) Há grande disciplina (F p 7DIM 35.1), eficiência (F p 7DIM 35.2) e incentivo (F p 7DIM 
35.3) para a documentação do conhecimento e know-how existente na empresa. 

 
F p 7DIM 35.1 – Há grande disciplina para: 

F s 7DIM 35.1.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 
F s 7DIM 35.1.2 – documentação do know-how existente na empresa. 

 
F p 7DIM 35.2 – Há grande eficiência para: 

F s 7DIM 35.2.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 
F s 7DIM 35.2.2 – documentação do know-how existente na empresa. 

 
F p 7DIM 35.3 – Há grande incentivo para: 

F s 7DIM 35.3.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 
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F s 7DIM 35.3.2 – documentação do know-how existente na empresa. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 6 - Mensuração de Resultados 

36) Existe uma grande preocupação em medir resultados sob várias perspectivas 
(financeiras (F p 7DIM 36.1), operacionais (F p 7DIM 36.2), estratégicas (F p 7DIM 36.3), 
aquisição de conhecimento (F p 7DIM 36.4)). 

 
F p 7DIM 36.1 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [financeiros]; 
 
F p 7DIM 36.2 – Existe uma grande preocupação em medir resultados operacionais; 
 
F p 7DIM 36.3 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [estratégicos]; 
 
F p 7DIM 36.4 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [de] aquisição de 
conhecimento; 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 6 - Mensuração de Resultados 

37) Os resultados da empresa são amplamente divulgados internamente (F p 7DIM 37.1). 

 
F p 7DIM 37.1 – Os resultados da empresa são amplamente divulgados internamente. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 7 - Aprendizado com o Ambiente 

38) A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos formais e 
informais bem estabelecidos para essa finalidade (F p 7DIM 38.1). 

 
F p 7DIM 38.1 – A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos 
formais e informais bem estabelecidos para essa finalidade. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 7 - Aprendizado com o Ambiente 

39) A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas (F p 7DIM 39.1). 

 
F p 7DIM 39.1 – A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas. 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 7 - Aprendizado com o Ambiente 

40) A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com universidades e institutos de 
pesquisa (contratação de pesquisa externa) (F p 7DIM 40.1). 

 
F p 7DIM 40.1 – A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com universidades e 
institutos de pesquisa (contratação de pesquisa externa). 
 

7 Dimensões da GC 

Dimensão 7 - Aprendizado com o Ambiente 

41) A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões estratégicas 
(F p 7DIM 41.1) e de aprendizados importantes (F p 7DIM 41.2). Os funcionários da 
empresa percebem, muito claramente, esse objetivo de aprendizado. 

 
F p 7DIM 41.1 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
estratégicas. 
 
F p 7DIM 41.2 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões de 
aprendizados importantes. 

F s 7DIM 41.2.1 – Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse 
objetivo de aprendizado. 
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3 Perguntas e features DGC 

 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

1) As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam informações (F p 
DGC 1.1). 

 
F p DGC 1.1 – As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam informações.  
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

2) Os grupos (F p DGC 2.1) e os indivíduos (F p DGC 2.2) documentam (F p DGC 2.3) 
e compartilham (F p DGC 2.4) informação sobre as suas expertises rotineiramente. 

 
F p DGC 2.1 – Os grupos documentam informação sobre as suas expertises rotineiramente; 
F p DGC 2.2 – Os grupos compartilham informação sobre as suas expertises rotineiramente; 
F p DGC 2.3 – Os indivíduos documentam informação sobre as suas expertises rotineiramente; 
F p DGC 2.4 – Os indivíduos compartilham informação sobre as suas expertises rotineiramente. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

3) Nós fazemos distinção entre papéis de gestão do conhecimento, que são 
primordialmente administrativos por natureza, e aqueles que são mais focalizados para 
os conteúdos (F p DGC 3.1). 

 
F p DGC 3.1 – Nós fazemos distinção entre papéis de gestão do conhecimento, que são 
primordialmente administrativos por natureza, e aqueles que são mais focalizados para os 
conteúdos. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

4) As pessoas são capazes de tornar rotineiro o seu ambiente informacional (F p DGC 
4.1). 

 
F p DGC 4.1 – As pessoas são capazes de tornar rotineiro o seu ambiente informacional. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

5) Os meios eletrônicos (F p DGC 5.1) e físicos (F p DGC 5.2) onde armazenamos o 
nosso conhecimento são mantidos atualizados. 

 
F p DGC 5.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 
atualizados; 
F p DGC 5.2 – Os meios físicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 
atualizados. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

6) A organização aloca recursos para comunidades de especialistas que desejam 
gerenciar o conhecimento delas (F p DGC 6.1). 

 
F p DGC 6.1 – A organização aloca recursos para comunidades de especialistas que desejam 
gerenciar o conhecimento delas. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 
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7) O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 
utilizadas para melhorar a qualidade (F p DGC 7.1) e a eficiência (F p DGC 7.2) da 
forma como as pessoas trabalham. 

 
F p DGC 7.1 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 
utilizadas para melhorar a qualidade da forma como as pessoas trabalham; 
F p DGC 7.2 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 
utilizadas para melhorar a eficiência da forma como as pessoas trabalham. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

8) As pessoas só solicitam informação quando realmente necessitam dela (F p DGC 
8.1). 

 
F p DGC 8.1 – As pessoas só solicitam informação quando realmente necessitam dela. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

9) As pessoas distinguem a informação que desejam que a organização remeta 
automaticamente para as suas mesas daquela que desejam procurar com base em 
uma necessidade hipotética (F p DGC 9.1). 

 
F p DGC 9.1 – As pessoas distinguem a informação que desejam que a organização remeta 
automaticamente para as suas mesas daquela que desejam procurar com base em uma 
necessidade hipotética. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

10) As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro para 
os demais aonde ir em busca de informação específica (F p DGC 10.1). 

 
F p DGC 10.1 – As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro 
para os demais aonde ir em busca de informação específica. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

11) As solicitações de informação enviadas para a intranet (F p DGC 11.1) ou fóruns 
de discussão (F p DGC 11.1) são fáceis de se identificar, geralmente. 

 
F p DGC 11.1 – As solicitações de informação enviadas para a intranet são fáceis de se 
identificar, geralmente; 
F p DGC 11.2 – As solicitações de informação enviadas para [os] fóruns de discussão são 
fáceis de se identificar, geralmente. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

12) Os indivíduos específicos identificam (F p DGC 12.1), coletam (F p DGC 12.2), 
classificam (F p DGC 12.3), resumem (F p DGC 12.4) e disseminam (F p DGC 12.5) o 
conhecimento organizacional. 

 
F p DGC 12.1 – Os indivíduos específicos identificam o conhecimento organizacional. 
F p DGC 12.2 – Os indivíduos específicos coletam o conhecimento organizacional. 
F p DGC 12.3 – Os indivíduos específicos classificam o conhecimento organizacional. 
F p DGC 12.4 – Os indivíduos específicos resumem o conhecimento organizacional. 
F p DGC 12.5 – Os indivíduos específicos disseminam o conhecimento organizacional. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 
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13) Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de 
informação para outros usuários (F p DGC 13.1). 

 
F p DGC 13.1 – Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de 
informação para outros usuários. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

14) Os meios eletrônicos (F p DGC 14.1 ) e físicos (F p DGC 14.2) onde armazenamos 
o nosso conhecimento contêm a melhor informação disponível sobre um amplo leque 
de tópicos necessários. 

 
F p DGC 14.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento contêm a 
melhor informação disponível sobre um amplo leque de tópicos necessários; 
F p DGC 14.2 – Os meios físicos onde armazenamos o nosso conhecimento contêm a melhor 
informação disponível sobre um amplo leque de tópicos necessários. 
  

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

15) Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar informação, são capazes de 
realizá-la (F p DGC 15.1). 

 
F p DGC 15.1 – Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar informação, são capazes 
de realizá-la. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

16) As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de aplicações 
(F p DGC 16.1) e bases de dados (F p DGC 16.2). 

 
F p DGC 16.1 – As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de 
aplicações; 
F p DGC 16.2 – As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de bases 
de dados. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

17) A organização criou instrumentos eletrônicos (F p DGC 17.1) e gráficos (F p DGC 
17.2) que dirigem as pessoas para os recursos disponíveis. 

 
F p DGC 17.1 – A organização criou instrumentos eletrônicos que dirigem as pessoas para os 
recursos disponíveis; 
F p DGC 17.2 – A organização criou instrumentos gráficos que dirigem as pessoas para os 
recursos disponíveis. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

18) Os especialistas em informação da empresa ajudam as pessoas a utilizar 
instrumentos on-line, incluindo internet (F p DGC 18.1). 

 
F p DGC 18.1 – Os especialistas em informação da empresa ajudam as pessoas a utilizar 
instrumentos on-line, incluindo internet. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

19) Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem (F p DGC 19.1) e 
compartilharem (F p DGC 19.2) informação. 

 
F p DGC 19.1 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem informação; 
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F p DGC 19.2 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas compartilharem informação. 
 

DGC 

Dimensão 1 – Obter 

20) Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada centralmente e 
aquela em que todos deveriam ser livres para documentar (F p DGC 20.1) e 
compartilhar (F p DGC 20.2). 

 
F p DGC 20.1 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada centralmente 
e aquela em que todos deveriam ser livres para documentar; 
F p DGC 20.2 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada centralmente 
e aquela em que todos deveriam ser livres para compartilhar. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

21) Os relacionamentos hierárquicos não interferem com a busca de informação que 
as pessoas necessitam (F p DGC 21.1). 

 
F p DGC 21.1 – Os relacionamentos hierárquicos não interferem com a busca de informação 
que as pessoas necessitam. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

22) O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de status (F p DGC 22.1) 
ou superioridade (F p DGC 22.2) na nossa organização. 

 
F p DGC 22.1 – O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de status na nossa 
organização; 
F p DGC 22.2 – O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de superioridade na 
nossa organização. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

23) As pessoas poderiam dizer que as mudanças no espaço de trabalho são baseadas 
tanto na necessidade de trabalhar em conjunto quanto na de cortar custos (F p DGC 
23.1). 

 
F p DGC 23.1 – As pessoas poderiam dizer que as mudanças no espaço de trabalho são 
baseadas tanto na necessidade de trabalhar em conjunto quanto na de cortar custos. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

24) Todos podem descrever como as suas decisões podem afetar o desempenho 
organizacional geral (F p DGC 24.1). 

 
F p DGC 24.1 – Todos podem descrever como as suas decisões podem afetar o desempenho 
organizacional geral. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

25) Todos falam se têm uma opinião (F p DGC 25.1) ou uma ideia (F p DGC 25.2) 
para oferecer. 

 
F p DGC 25.1 – Todos falam se têm uma opinião para oferecer; 
F p DGC 25.2 – Todos falam se têm uma ideia para oferecer. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 
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26) Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos com 
seriedade o que outros poderiam chamar de ideias malucas (F p DGC 26.1) ou 
estranhas (F p DGC 26.2). 

 
F p DGC 26.1 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos com 
seriedade o que outros poderiam chamar de ideias malucas; 
F p DGC 26.2 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos com 
seriedade o que outros poderiam chamar de ideias estranhas. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

27) Vemos a colaboração com os concorrentes, para fortalecer o setor, como uma 
atitude boa a ser tomada (F p DGC 27.1). 

 
F p DGC 27.1 – Vemos a colaboração com os concorrentes, para fortalecer o setor, como uma 
atitude boa a ser tomada. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

28) Levamos todas as ideias promissoras em consideração, não importa de quem elas 
venham (F p DGC 28.1). 

 
F p DGC 28.1 – Levamos todas as ideias promissoras em consideração, não importa de quem 
elas venham. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

29) Fazemos questão de não estruturar algumas das nossas reuniões porque isso 
ajuda-nos a pensar mais criativamente sobre a resolução do problema (F p DGC 29.1). 

 
F p DGC 29.1 – Fazemos questão de não estruturar algumas das nossas reuniões porque isso 
ajuda-nos a pensar mais criativamente sobre a resolução do problema. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

30) Envolver os nossos clientes no processo de criar (F p DGC 30.1) e desenvolver (F 
p DGC 30.2) produtos e serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 
organização. 

 
F p DGC 30.1 – Envolver os nossos clientes no processo de criar:  

F s DGC 30.1.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 
organização; 
 F s DGC 30.1.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 
organização; 

F p DGC 30.2 – Envolver os nossos clientes no processo de desenvolver:  
F s DGC 30.2.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 
organização; 
 F s DGC 30.2.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 
organização. 

 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

31) O nosso espaço de trabalho propicia a flexibilidade de levar a nossa atividade 
aonde precisemos com pouco esforço (F p DGC 31.1). 

 
F p DGC 31.1 – O nosso espaço de trabalho propicia a flexibilidade de levar a nossa atividade 
aonde precisemos com pouco esforço. 
 

DGC 
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Dimensão 2 – Usar 

32) Qualquer um que tenha uma boa ideia pode conseguir apoio para prosseguir nela 
(F p DGC 32.1). 

 
F p DGC 32.1 – Qualquer um que tenha uma boa ideia pode conseguir apoio para prosseguir 
nela. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

33) As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés de rígida (F 
p DGC 33.1). 

 
F p DGC 33.1 – As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés de 
rígida. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

34) Temos o nível correto de protocolos de segurança para informação confidencial (F 
p DGC 34.1). 

 
F p DGC 34.1 – Temos o nível correto de protocolos de segurança para informação 
confidencial. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

35) Todos na nossa organização podem explicar o básico sobre as nossas finanças (F 
p DGC 35.1). 

 
F p DGC 35.1 – Todos na nossa organização podem explicar o básico sobre as nossas 
finanças. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

36) Com frequência fazemos parcerias com os fornecedores para favorecer o cliente 
(F p DGC 36.1). 

 
F p DGC 36.1 – Com frequência fazemos parcerias com os fornecedores para favorecer o 
cliente. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

37) O nosso espaço de trabalho é planejado para promover o fluxo de ideias entre 
grupos de trabalho (F p DGC 37.1). 

 
F p DGC 37.1 – O nosso espaço de trabalho é planejado para promover o fluxo de ideias entre 
grupos de trabalho. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

38) Na nossa organização as pessoas podem utilizar a informação que obtêm para 
melhorar o seu trabalho (F p DGC 38.1). 

 
F p DGC 38.1 – Na nossa organização as pessoas podem utilizar a informação que obtêm para 
melhorar o seu trabalho. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

39) Ajustamos os nossos relacionamentos hierárquicos com base no trabalho que as 
pessoas necessitam fazer (F p DGC 39.1). 
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F p DGC 39.1 – Ajustamos os nossos relacionamentos hierárquicos com base no trabalho que 
as pessoas necessitam fazer. 
 

DGC 

Dimensão 2 – Usar 

40) Utilizamos abordagens que as pessoas chamariam de lúcidas, como parte do 
nosso processo de resolução de problemas (F p DGC 40.1). 

 
F p DGC 40.1 – Utilizamos abordagens que as pessoas chamariam de lúcidas, como parte do 
nosso processo de resolução de problemas. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

41) Antes que as pessoas tratem dos problemas, elas consideram o contexto geral no 
qual o problema ocorreu (F p DGC 41.1). 

 
F p DGC 41.1 – Antes que as pessoas tratem dos problemas, elas consideram o contexto geral 
no qual o problema ocorreu. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

42) Construímos modelos, para os nossos sistemas de tomada de decisões, para 
entender melhor por que os fatos acontecem daquela maneira (F p DGC 42.1). 

 
F p DGC 42.1 – Construímos modelos, para os nossos sistemas de tomada de decisões, para 
entender melhor por que os fatos acontecem daquela maneira. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

43) As equipes engajam-se em experiências de aprendizagem fora do local de trabalho 
para encontrarem maneiras melhores de trabalharem juntas (F p DGC 43.1). 

 
F p DGC 43.1 – As equipes engajam-se em experiências de aprendizagem fora do local de 
trabalho para encontrarem maneiras melhores de trabalharem juntas. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

44) Utilizamos jogos (F p DGC 44.1) e simulações (F p DGC 44.2) relacionados com o 
trabalho para pensar mais claramente sobre as nossas situações de negócios. 

 
F p DGC 44.1 – Utilizamos jogos relacionados com o trabalho para pensar mais claramente 
sobre as nossas situações de negócios; 
F p DGC 44.2 – Utilizamos simulações relacionados [as] com o trabalho para pensar mais 
claramente sobre as nossas situações de negócios. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

45) Refletir sobre as lições aprendidas com as experiências de trabalho é uma prática 
estabelecida na nossa organização (F p DGC 45.1). 

 
F p DGC 45.1 – Refletir sobre as lições aprendidas com as experiências de trabalho é uma 
prática estabelecida na nossa organização. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

46) As pessoas aplicam o que aprenderam fora da organização ao seu trabalho (F p 
DGC 46.1). 
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F p DGC 46.1 – As pessoas aplicam o que aprenderam fora da organização ao seu trabalho. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

47) Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 
necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que deu errado (F p DGC 
47.1) e o que poderia (F p DGC 47.2) ter sido melhor. 

 
F p DGC 47.1 – Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 
necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que deu errado; 
F p DGC 47.2 – Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 
necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que poderia ter sido melhor. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

48) O nosso processo de planejamento inclui olhar para uma série de cenários, de 
modo que possamos pensar em como responder em situações diferentes (F p DGC 
48.1). 

 
F p DGC 48.1 – O nosso processo de planejamento inclui olhar para uma série de cenários, de 
modo que possamos pensar em como responder em situações diferentes. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

49) Com frequência, o nosso processo de aprendizagem inclui obter o retorno dos 
clientes (F p DGC 49.1). 

 
F p DGC 49.1 – Com frequência, o nosso processo de aprendizagem inclui obter o retorno dos 
clientes. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

50) Quando ocorre uma falha, a nossa primeira resposta é não determinar a culpa (F p 
DGC 50.1). 

 
F p DGC 50.1 – Quando ocorre uma falha, a nossa primeira resposta é não determinar a culpa. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

51) Na nossa organização, as pessoas exibem uma curiosidade natural (F p DGC 
51.1). 

 
F p DGC 51.1 – Na nossa organização, as pessoas exibem uma curiosidade natural. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

52) As pessoas admitem quando falham (F p DGC 52.1). 

 
F p DGC 52.1 – As pessoas admitem quando falham. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

53) As pessoas aplicam as ideias que desenvolveram em trabalhos anteriores às 
situações novas (F p DGC 53.1). 

 
F p DGC 53.1 – As pessoas aplicam as ideias que desenvolveram em trabalhos anteriores às 
situações novas 
 

DGC 
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Dimensão 3 – Aprenda 

54) Quando temos um grande sucesso, conversamos sobre o que fizemos certo (F p 
DGC 54.1). 

 
F p DGC 54.1 – Quando temos um grande sucesso, conversamos sobre o que fizemos certo. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

55) Na nossa organização, o fracasso é considerado uma oportunidade para aprender 
(F p DGC 55.1). 

 
F p DGC 55.1 – Na nossa organização, o fracasso é considerado uma oportunidade para 
aprender. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

56) A nossa organização apoia atividades de grupo que promovem a aprendizagem 
mútua (F p DGC 56.1). 

 
F p DGC 56.1 – A nossa organização apoia atividades de grupo que promovem a 
aprendizagem mútua. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

57) Em uma ocasião ou em outra, todos na nossa organização “põem as mãos na 
massa” para ter a experiência em primeira mão das consequências das suas decisões 
(F p DGC 57.1). 

 
F p DGC 57.1 – Em uma ocasião ou em outra, todos na nossa organização “põem as mãos na 
massa” para ter a experiência em primeira mão das consequências das suas decisões. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

58) Aprender com as falhas está incorporado a como conduzimos o trabalho 
subsequente (F p DGC 58.1). 

 
F p DGC 58.1 – Aprender com as falhas está incorporado a como conduzimos o trabalho 
subsequente. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

59) Tentamos assegurar que as pessoas tenham algumas responsabilidades em 
comum, de modo que seja mais fácil aprender uns com os outros (F p DGC 58.1). 

 
F p DGC 59.1 – Tentamos assegurar que as pessoas tenham algumas responsabilidades em 
comum, de modo que seja mais fácil aprender uns com os outros. 
 

DGC 

Dimensão 3 – Aprenda 

60) Tratamos as discordâncias como oportunidades para aprender com os outros (F p 
DGC 60.1). 

 
F p DGC 60.1 – Tratamos as discordâncias como oportunidades para aprender com os outros. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

61) As funções de dedicação exclusiva, como gerente de conhecimento (F p DGC 
61.1) ou coordenador de conhecimento (F p DGC 61.2), sustentarão o processo de 
compartilhamento do conhecimento. 
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F p DGC 61.1 – As funções de dedicação exclusiva, como gerente de conhecimento, 
sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 
F p DGC 61.2 – As funções de dedicação exclusiva, como coordenador de conhecimento, 
sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

62) A organização determinou onde o compartilhamento de conhecimento entre grupos 
produzirá os maiores benefícios mútuos (F p DGC 62.1). 

 
F p DGC 62.1 – A organização determinou onde o compartilhamento de conhecimento entre 
grupos produzirá os maiores benefícios mútuos. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

63) Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, vinculando-a 
ao nome do autor original (F p DGC 63.1). 

 
F p DGC 63.1 – Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, vinculando-
a ao nome do autor original. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

64) As interações físicas são utilizadas para reforçar as comunicações eletrônicas (F p 
DGC 64.1). 

 
F p DGC 64.1 – As interações físicas são utilizadas para reforçar as comunicações eletrônicas. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

65) As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o valor do indivíduo 
para a organização (F p DGC 65.1). 

 
F p DGC 65.1 – As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o valor do 
indivíduo para a organização. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

66) As pessoas são membros de múltiplas comunidades, tornando mais fácil transferir 
conhecimento para a organização (F p DGC 66.1). 

 
F p DGC 66.1 – As pessoas são membros de múltiplas comunidades, tornando mais fácil 
transferir conhecimento para a organização. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

67) As pessoas que se recusam a compartilhar conhecimento não obtêm certos 
benefícios organizacionais (F p DGC 67.1). 

 
F p DGC 67.1 – As pessoas que se recusam a compartilhar conhecimento não obtêm certos 
benefícios organizacionais. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

68) Nós ligamos as pessoas por meio de unidades organizacionais (F p DGC 68.1) e 
grupos funcionais tradicionais (F p DGC 68.2) para promover o compartilhamento de 
conhecimento. 
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F p DGC 68.1 – Nós ligamos as pessoas por meio de unidades organizacionais para promover 
o compartilhamento de conhecimento; 
F p DGC 68.2 – Nós ligamos as pessoas por meio de grupos funcionais tradicionais para 
promover o compartilhamento de conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

69) Os profissionais moderadores (F p DGC 69.1) e os facilitadores (F p DGC 69.2) 
ajudam as pessoas a expressarem melhor o que elas sabem, de modo que os outros 
as possam entender. 

 
F p DGC 69.1 – Os profissionais moderadores ajudam as pessoas a expressarem melhor o que 
elas sabem, de modo que os outros as possam entender; 
F p DGC 69.2 – Os facilitadores ajudam as pessoas a expressarem melhor o que elas sabem, 
de modo que os outros as possam entender. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

70) Os espaços eletrônico (F p DGC 70.1) e físico (F p DGC 70.2) onde armazenamos 
o nosso conhecimento têm uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas 
contribuições. 

 
F p DGC 70.1 – Os espaços eletrônico [s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm uma 
estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições; 
F p DGC 70.2 – Os espaços físico [s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm uma 
estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

71) As pessoas têm voz ativa no que acontece com as ideias (F p DGC 71.1) e 
expertise (F p DGC 71.2) que compartilham com as outras. 

 
F p DGC 71.1 – As pessoas têm voz ativa no que acontece com as ideias que compartilham 
com as outras; 
F p DGC 71.2 – As pessoas têm voz ativa no que acontece com as expertise [s] que 
compartilham com as outras. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

72) O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao sistema 
de avaliação de desempenho (F p DGC 72.1). 

 
F p DGC 72.1 – O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao 
sistema de avaliação de desempenho. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

73) As interações físicas são utilizadas para transferir o conhecimento “implícito” difícil 
de articular (F p DGC 73.1). 

 
F p DGC 73.1 – As interações físicas são utilizadas para transferir o conhecimento “implícito” 
difícil de articular. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

74) A nossa organização procura maneiras de remover as barreiras impostas ao 
compartilhamento de conhecimento (F p DGC 74.1). 
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F p DGC 74.1 – A nossa organização procura maneiras de remover as barreiras impostas ao 
compartilhamento de conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

75) Os processos para contribuir com conhecimento para a organização são 
normalmente integrados nas atividades de trabalho (F p DGC 75.1). 

 
F p DGC 75.1 – Os processos para contribuir com conhecimento para a organização são 
normalmente integrados nas atividades de trabalho. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

76) As pessoas podem identificar as outras, na organização, que poderiam se 
beneficiar do seu conhecimento (F p DGC 76.1). 

 
F p DGC 76.1 – As pessoas podem identificar as outras, na organização, que poderiam se 
beneficiar do seu conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

77) O compartilhamento de conhecimento é reconhecido publicamente (F p DGC 
77.1). 

 
F p DGC 77.1 – O compartilhamento de conhecimento é reconhecido publicamente. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

78) A organização legitimou o compartilhamento de conhecimento, dando tempo às 
pessoas para que o façam (F p DGC 78.1). 

 
F p DGC 78.1 – A organização legitimou o compartilhamento de conhecimento, dando tempo às 
pessoas para que o façam. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

79) As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de conhecimento 
nas informações importantes para a missão (F p DGC 79.1). 

 
F p DGC 79.1 – As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de 
conhecimento nas informações importantes para a missão. 
 

DGC 

Dimensão 4 – Contribua 

80) As pessoas trabalham sob o pressuposto de que, quando utilizam o conhecimento 
com que outros contribuíram na organização, são obrigadas a contribuir com o seu 
próprio conhecimento em algum ponto (F p DGC 80.1). 

 
F p DGC 80.1 – As pessoas trabalham sob o pressuposto de que, quando utilizam o 
conhecimento com que outros contribuíram na organização, são obrigadas a contribuir com o 
seu próprio conhecimento em algum ponto. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

81) Reconhecemos que o conhecimento é parte da base de recursos da qual a nossa 
organização gera valor (F p DGC 81.1). 

 
F p DGC 81.1 – Reconhecemos que o conhecimento é parte da base de recursos da qual a 
nossa organização gera valor. 
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DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

82) Frequentemente, os membros da equipe de gerência sênior conversam sobre a 
gestão do conhecimento, quando fazem relatos sobre a situação da organização (F p 
DGC 82.1). 

 
F p DGC 82.1 – Frequentemente, os membros da equipe de gerência sênior conversam sobre a 
gestão do conhecimento, quando fazem relatos sobre a situação da organização. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

83) O processo de mensuração do conhecimento ajuda-nos a entender melhor o que é 
que estamos tentando gerir (F p DGC 83.1). 

 
F p DGC 83.1 – O processo de mensuração do conhecimento ajuda-nos a entender melhor o 
que é que estamos tentando gerir. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

84) Nós medimos o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados (F p 
DGC 84.1). 

 
F p DGC 84.1 – Nós medimos o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

85) Publicamos um documento de circulação externa que relata a qualidade com que 
gerimos o conhecimento (F p DGC 85.1). 

 
F p DGC 85.1 – Publicamos um documento de circulação externa que relata a qualidade com 
que gerimos o conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

86) Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados mensuráveis 
(F p DGC 86.1). 

 
F p DGC 86.1 – Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados 
mensuráveis. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

87) As pessoas conhecem que medida é utilizada para monitorar o processo de gestão 
do conhecimento e os seus resultados (F p DGC 87.1). 

 
F p DGC 87.1 – As pessoas conhecem que medida é utilizada para monitorar o processo de 
gestão do conhecimento e os seus resultados. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

88) Conversamos sobre medir o conhecimento de maneira que as pessoas possam 
entender prontamente (F p DGC 88.1). 

 
F p DGC 88.1 – Conversamos sobre medir o conhecimento de maneira que as pessoas possam 
entender prontamente. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 
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89) Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 
conhecimento aos resultados estratégicos (F p DGC 89.1). 

 
F p DGC 89.1 – Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 
conhecimento aos resultados estratégicos. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

90) Dispomos de uma carta esquemática que descreve com as diferentes formas de 
conhecimento da nossa organização interagem umas com as outras para criar valor (F 
p DGC 90.1). 

 
F p DGC 90.1 – Dispomos de uma carta esquemática que descreve com as diferentes formas 
de conhecimento da nossa organização interagem umas com as outras para criar valor. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

91) Fazemos experiências com maneiras diferentes de medir a qualidade com que 
gerimos o conhecimento (F p DGC 91.1). 

 
F p DGC 91.1 – Fazemos experiências com maneiras diferentes de medir a qualidade com que 
gerimos o conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

92) Publicamos um documento interno que relata a qualidade com que fazemos a 
gestão do conhecimento (F p DGC 92.1). 

 
F p DGC 92.1 – Publicamos um documento interno que relata a qualidade com que fazemos a 
gestão do conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

93) Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma mescla 
de fatos sólidos (F p DGC 93.1), números (F p DGC 93.2) e informações não-
mensuráveis (F p DGC 93.3). 

 
F p DGC 93.1 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 
mescla de fatos sólidos; 
F p DGC 93.2 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 
mescla de números; 
F p DGC 93.3 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 
mescla de informações não-mensuráveis. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

94) A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido quando ela 
aloca recursos (F p DGC 94.1). 

 
F p DGC 94.1 – A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido quando 
ela aloca recursos. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

95) A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 
desempenho organizacional geral (F p DGC 95.1). 

 
F p DGC 95.1 – A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 
desempenho organizacional geral. 
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DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

96) Há algum tempo temos praticado a gestão do conhecimento sem dar esse nome a 
ela (F p DGC 96.1). 

 
F p DGC 96.1 – Há algum tempo temos praticado a gestão do conhecimento sem dar esse 
nome a ela. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

97) Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação (F p 
DGC 97.1), mensuração (F p DGC 97.2) e operação (F p DGC 97.3) para avaliar o 
nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 

 
F p DGC 97.1 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação para 
avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 
F p DGC 97.2 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em mensuração 
para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 
F p DGC 97.3 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em operação para 
avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

98) Mapeamos o fluxo do processo das atividades de gestão do conhecimento (F p 
DGC 98.1). 

 
F p DGC 98.1 – Mapeamos o fluxo do processo das atividades de gestão do conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

99) As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a remuneração de 
desempenho (F p DGC 99.1). 

 
F p DGC 99.1 – As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a remuneração de 
desempenho. 
 

DGC 

Dimensão 5 – Avalie 

100) Utilizamos tanto medidas qualitativas quanto quantitativas para dimensionar a 
efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados (F p 
DGC 100.1). 

 
F p DGC 100.1 – Utilizamos tanto medidas qualitativas quanto quantitativas para dimensionar a 
efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

101) Rotineiramente, perguntamo-nos como podemos alavancar o nosso 
conhecimento para outras áreas (F p DGC 101.1). 

 
F p DGC 101.1 – Rotineiramente, perguntamo-nos como podemos alavancar o nosso 
conhecimento para outras áreas. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

102) Não importa qual grupo propôs uma ideia (F p DGC 102.1) ou tecnologia (F p 
DGC 102.2), qualquer um na empresa pode utilizá-la. 
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F p DGC 102.1 – Não importa qual grupo propôs uma ideia, qualquer um na empresa pode 
utilizá-la; 
F p DGC 102.2 – Não importa qual grupo propôs uma tecnologia, qualquer um na empresa 
pode utilizá-la. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

103) Acreditamos que a gestão do conhecimento é um assunto de todos (F p DGC 
103.1). 

 
F p DGC 103.1 – Acreditamos que a gestão do conhecimento é um assunto de todos. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

104) Encorajamos as pessoas a pensarem sobre como as suas atividades não 
relacionadas com o trabalho poderiam beneficiar a organização (F p DGC 104.1). 

 
F p DGC 104.1 – Encorajamos as pessoas a pensarem sobre como as suas atividades não 
relacionadas com o trabalho poderiam beneficiar a organização. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

105) Os nossos sistemas de TI conectam-nos com as fontes de informação de que 
necessitamos para fazer o nosso trabalho (F p DGC 105.1). 

 
F p DGC 105.1 – Os nossos sistemas de TI conectam-nos com as fontes de informação de que 
necessitamos para fazer o nosso trabalho. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

106) Os nossos valores formais (F p DGC 106.1) e informais (F p DGC 106.2) estão 
alinhados. 

 
F p DGC 106.1 – Os nossos valores formais estão alinhados; 
F p DGC 106.2 – Os nossos valores informais estão alinhados. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

107) Os nossos executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem a 
gestão do conhecimento nos seus planos de negócios (F p DGC 107.1). 

 
F p DGC 107.1 – Os nossos executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem a 
gestão do conhecimento nos seus planos de negócios. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

108) O nosso processo de desenvolvimento de produto inclui os nossos clientes 
explicitamente (F p DGC 108.1). 

 
F p DGC 108.1 – O nosso processo de desenvolvimento de produto inclui os nossos clientes 
explicitamente. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

109) A nossa organização trata as pessoas com fontes de valor ao invés de custos (F 
p DGC 109.1). 

 
F p DGC 109.1 – A nossa organização trata as pessoas com fontes de valor ao invés de custos. 
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DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

110) Lançamos um grupo (F p DGC 110.1) ou indicamos uma pessoa (F p DGC 110.2) 
para liderar o nosso esforço de gestão do conhecimento. 

 
F p DGC 110.1 – Lançamos um grupo para liderar o nosso esforço de gestão do conhecimento. 
F p DGC 110.2 – Lançamos uma pessoa para liderar o nosso esforço de gestão do 
conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

111) Geralmente, as pessoas confiam na informação que encontram nos nossos 
sistemas de TI (F p DGC 111.1). 

 
F p DGC 111.1 – Geralmente, as pessoas confiam na informação que encontram nos nossos 
sistemas de TI. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

112) Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 
estratégicas (F p DGC 112.1) ou parcerias (F p DGC 112.2), para levar produtos 
inovadores para o mercado. 

 
F p DGC 112.1 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 
estratégicas, para levar produtos inovadores para o mercado; 
F p DGC 112.2 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em parcerias, 
para levar produtos inovadores para o mercado. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

113) Vemos a tecnologia de informação como um instrumento para ajudar-nos a fazer 
o nosso trabalho (F p DGC 113.1). 

 
F p DGC 113.1 – Vemos a tecnologia de informação como um instrumento para ajudar-nos a 
fazer o nosso trabalho. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

114) Tivemos ideias vitoriosas de produtos novos que vieram dos interesses não 
funcionais dos empregados (F p DGC 114.1). 

 
F p DGC 114.1 – Tivemos ideias vitoriosas de produtos novos que vieram dos interesses não 
funcionais dos empregados. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

115) Os nossos produtos (F p DGC 115.1) ou serviços (F p DGC 115.2) rendem um 
valor muito mais alto como resultado do conhecimento que eles contêm. 

 
F p DGC 115.1 – Os nossos produtos rendem um valor muito mais alto como resultado do 
conhecimento que eles contêm; 
F p DGC 115.2 – Os nossos serviços rendem um valor muito mais alto como resultado do 
conhecimento que eles contêm. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

116) Empenhamo-nos para manter as pessoas que possuem capacidades 
indispensáveis para a missão (F p DGC 116.1). 
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F p DGC 116.1 – Empenhamo-nos para manter as pessoas que possuem capacidades 
indispensáveis para a missão. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

117) Os nossos sistemas de TI promovem a formação de diferentes redes de pessoas 
(F p DGC 117.1). 

 
F p DGC 117.1 – Os nossos sistemas de TI promovem a formação de diferentes redes de 
pessoas. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

118) Temos uma política formal que assegura que compartilhemos a tecnologia (F p 
DGC 118.1) e as ideias (F p DGC 118.2) entre as unidades e além das fronteiras dos 
grupos. 

 
F p DGC 118.1 – Temos uma política formal que assegura que compartilhemos a tecnologia: 
 F s DGC 118.1.1 - entre as unidades; 
 F s DGC 118.1.2 - além das fronteiras dos grupos; 
F p DGC 118.2 – Temos uma política formal que assegura que compartilhemos as ideias: 
 F s DGC 118.2.1 - entre as unidades; 
 F s DGC 118.2.2 - além das fronteiras dos grupos. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

119) As pessoas sabem quando não é apropriado compartilhar o conhecimento 
externamente (F p DGC 119.1). 

 
F p DGC 119.1 – As pessoas sabem quando não é apropriado compartilhar o conhecimento 
externamente. 
 

DGC 

Dimensão 6 – Construa/Sustente 

120) Vemos os nossos produtos (F p DGC 120.1) e serviços (F p DGC 120.2) como 
tendo tanto uma dimensão tangível como intangível ou baseada no conhecimento. 

 
F p DGC 120.1 – Vemos os nossos produtos como tendo tanto uma dimensão tangível como 
intangível ou baseada no conhecimento; 
F p DGC 120.2 – Vemos os nossos serviços como tendo tanto uma dimensão tangível como 
intangível ou baseada no conhecimento. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

121) A nossa decisão de adquirir conhecimento é baseada em quanto podemos 
alavanca-lo (F p DGC 121.1). 

 
F p DGC 121.1 – A nossa decisão de adquirir conhecimento é baseada em quanto podemos 
alavanca-lo. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

122) Quando surge uma nova oportunidade, tentamos reinstrumentar as nossas 
habilidades existentes antes de empregarmos um novo grupo de pessoas (F p DGC 
122.1). 

 
F p DGC 122.1 – Quando surge uma nova oportunidade, tentamos reinstrumentar as nossas 
habilidades existentes antes de empregarmos um novo grupo de pessoas. 
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DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

123) Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas na importância 
estratégica do capital intelectual (F p DGC 123.2) e nas projeções financeiras (F p 
DGC 123.2). 

 
F p DGC 123.1 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas na 
importância estratégica do capital intelectual; 
F p DGC 123.2 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas nas 
projeções financeiras. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

124) Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes de 
automatizarmos (F p DGC 124.1) as tarefas e substituirmos (F p DGC 124.2) o contato 
pessoa-a-pessoa pelo contato pessoa-computador. 

 
F p DGC 124.1 – Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes de 
automatizarmos as tarefas; 
F p DGC 124.2 – Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes de 
substituirmos o contato pessoa-a-pessoa pelo contato pessoa-computador. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

125) Antes de aceitarmos projetos (F p DGC 125.1) ou pedidos novos (F p DGC 
125.2), pensamos se o conhecimento que construímos para a nossa organização pode 
ser usado de outras maneiras. 

 
F p DGC 125.1 – Antes de aceitarmos projetos, pensamos se o conhecimento que construímos 
para a nossa organização pode ser usado de outras maneiras; 
F p DGC 125.2 – Antes de aceitarmos pedidos novos, pensamos se o conhecimento que 
construímos para a nossa organização pode ser usado de outras maneiras. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

126) Participamos de grupos de pesquisa sobre o nosso ramos de negócios para 
ajudarmos a decidir se necessitamos adquirir conhecimento novo (F p DGC 126.1). 

 
F p DGC 126.1 – Participamos de grupos de pesquisa sobre o nosso ramos de negócios para 
ajudarmos a decidir se necessitamos adquirir conhecimento novo. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

127) Quando os grupos encontram maneiras de trabalhar com menos pessoas, eles 
imaginam como perseguir atividades de valor mais alto em vez de demitir as pessoas 
(F p DGC 127.1). 

 
F p DGC 127.1 – Quando os grupos encontram maneiras de trabalhar com menos pessoas, 
eles imaginam como perseguir atividades de valor mais alto em vez de demitir as pessoas. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

128) Podemos recusar trabalhar para um cliente se tal trabalho não constrói 
conhecimento que podemos utilizar de outras maneiras (F p DGC 128.1). 

 
F p DGC 128.1 – Podemos recusar trabalhar para um cliente se tal trabalho não constrói 
conhecimento que podemos utilizar de outras maneiras. 
 

DGC 
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Dimensão 7 – Despoje  

129) Quando descartamos negócios (F p DGC 129.1) ou grupos de pessoas (F p DGC 
129.2), tratamos as pessoas afetadas com dignidade e respeito. 

 
F p DGC 129.1 – Quando descartamos negócios, tratamos as pessoas afetadas com dignidade 
e respeito; 
F p DGC 129.2 – Quando descartamos grupos de pessoas, tratamos as pessoas afetadas com 
dignidade e respeito. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

130) Regularmente, revemos as nossas práticas de promoção para nos certificarmos 
de que não estamos perdendo pessoas com conhecimento estrategicamente 
importante (F p DGC 130.1). 

 
F p DGC 130.1 – Regularmente, revemos as nossas práticas de promoção para nos 
certificarmos de que não estamos perdendo pessoas com conhecimento estrategicamente 
importante. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

131) Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 
determinar se necessitamos adquirir novos conhecimentos (F p DGC 131.1) ou 
expertise (F p DGC 131.2). 

 
F p DGC 131.1 – Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 
determinar se necessitamos adquirir novos conhecimentos; 
F p DGC 131.2 – Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 
determinar se necessitamos adquirir novos [as] expertise [s]. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

132) Formamos alianças com organizações que complementam os nossos conjuntos 
de habilidades como uma alternativa de fazer tudo por nós mesmos (F p DGC 132.1). 

 
F p DGC 132.1 – Formamos alianças com organizações que complementam os nossos 
conjuntos de habilidades como uma alternativa de fazer tudo por nós mesmos. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

133) Quando nos despojamos de ativos tangíveis, estamos conscientes dos 
componentes de conhecimento que eles contêm (F p DGC 133.1). 

 
F p DGC 133.1 – Quando nos despojamos de ativos tangíveis, estamos conscientes dos 
componentes de conhecimento que eles contêm. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

134) Despojamos o conhecimento de uma maneira planejada, deliberada (F p DGC 
134.1). 

 
F p DGC 134.1 – Despojamos o conhecimento de uma maneira planejada, deliberada. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

135) Terceirizamos habilidades (F p DGC 135.1) e expertise (F p DGC 135.2) que não 
sustentam as nossas competências essenciais. 
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F p DGC 135.1 – Terceirizamos habilidades que não sustentam as nossas competências 
essenciais; 
F p DGC 135.2 – Terceirizamos expertise [s] que não sustentam as nossas competências 
essenciais. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

136) Rotineiramente, examinamos se estamos sustentando o nosso conhecimento 
estratégico às custas do conhecimento estrategicamente importante (F p DGC 136.1). 

 
F p DGC 136.1 – Rotineiramente, examinamos se estamos sustentando o nosso conhecimento 
estratégico às custas do conhecimento estrategicamente importante. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

137) Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas habilidades (F p DGC 
137.1) e expertises (F p DGC 137.2) podem ser utilizadas em outro lugar. 

 
F p DGC 137.1 – Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas habilidades podem 
ser utilizadas em outro lugar; 
F p DGC 137.2 – Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas expertises podem 
ser utilizadas em outro lugar. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

138) Preferimos utilizar os recursos (F p DGC 138.1) e as habilidades (F p DGC 138.2) 
que temos localmente, quando testamos uma ideia de negócios nova. 

 
F p DGC 138.1 – Preferimos utilizar os recursos que temos localmente, quando testamos uma 
ideia de negócios nova; 
F p DGC 138.2 – Preferimos utilizar as habilidades que temos localmente, quando testamos 
uma ideia de negócios nova. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

139) Fazemos uso de relacionamentos informais com negócios relacionados à nossa 
área, para manter nossa base de conhecimento atualizada (F p DGC 139.1). 

 
F p DGC 139.1 – Fazemos uso de relacionamentos informais com negócios relacionados à 
nossa área, para manter nossa base de conhecimento atualizada. 
 

DGC 

Dimensão 7 – Despoje  

140) A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre a lealdade (F p 
DGC 140.1), a contribuição (F p DGC 140.2) e o compromisso (F p DGC 140.3), o fato 
de deixar as pessoas irem embora. 

 
F p DGC 140.1 – A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre a lealdade, o 
fato de deixar as pessoas irem embora; 
F p DGC 140.2 – A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre a contribuição, o 
fato de deixar as pessoas irem embora; 
F p DGC 140.3 – A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre o compromisso, 
o fato de deixar as pessoas irem embora. 
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Apendice 2 - Relação das necessidades extraídas e as features que serviram para 

validá-las. 

 

  LEGENDA 
N – Necessidade 
 
F – Feature 
 
R – Requisito 

p – primário 
 
s – secundário 
  
t – terciário 

APO – Asian 
Productivity 
Organization, da APO 
(2009) 
 
DGC – Diagnóstico da 
Gestão do 
Conhecimento, de 
Bukowitz e Williams 
(2002) 
 
7DIM – Sete 
Dimensões da GC, de 
Terra (2001) 

PESS – Pessoas 
 
PROC – Processos 
 
TECN – Tecnologias 

 
1 Necessidades - Pessoas 

N p PESS 1 – Relacionadas a Contribuição (APO/7DIM/DGC): 

 

F p APO 34.2 – As pessoas sentem que suas ideias e contribuições são geralmente 
valorizadas pela organização. 
 
F p 7DIM 29.1 – Existem esquemas de premiação por: 

F s 7DIM 29.1.2 – contribuições extraordinárias; 
F p 7DIM 29.2 – Existem esquemas de reconhecimento por: 

F s 7DIM 29.2.2 – contribuições extraordinárias; 
 

F p DGC 63.1 – Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, 

vinculando-a ao nome do autor original; 

 

F p DGC 70.1 – Os espaços eletrônico[s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm 

uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições; 

F p DGC 70.2 – Os espaços físico[s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm uma 

estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições; 

 
F p DGC 75.1 – Os processos para contribuir com conhecimento para a organização são 

normalmente integrados nas atividades de trabalho; 

 

F p DGC 80.1 – As pessoas trabalham sob o pressuposto de que, quando utilizam o 

conhecimento com que outros contribuíram na organização, são obrigadas a contribuir com o 

seu próprio conhecimento em algum ponto; 

 
N p PESS 2 – Relacionados à Informação (APO/DGC): 
 

F p APO 36.2 – Os indivíduos são incentivados para compartilharem informações. 
 

F p DGC 1.1 – As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam informações; 

 

F p DGC 2.1 – Os grupos documentam informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

F p DGC 2.2 – Os grupos compartilham informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

F p DGC 2.3 – Os indivíduos documentam informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 
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F p DGC 2.4 – Os indivíduos compartilham informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 

 

F p DGC 4.1 – As pessoas são capazes de tornar rotineiro o seu ambiente informacional; 

 

F p DGC 8.1 – As pessoas só solicitam informação quando realmente necessitam dela; 

 

F p DGC 9.1 – As pessoas distinguem a informação que desejam que a organização remeta 

automaticamente para as suas mesas daquela que desejam procurar com base em uma 

necessidade hipotética; 

 

F p DGC 10.1 – As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro 

para os demais aonde ir em busca de informação específica; 

 

F p DGC 13.1 – Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de 

informação para outros usuários; 

 

F p DGC 15.1 – Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar informação, são capazes 

de realizá-la; 

 

F p DGC 16.1 – As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de 

aplicações; 

F p DGC 16.2 – As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de bases 

de dados; 

 

F p DGC 18.1 – Os especialistas em informação da empresa ajudam as pessoas a utilizar 

instrumentos on-line, incluindo internet; 

 

F p DGC 19.1 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem informação; 

F p DGC 19.2 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas compartilharem informação; 

 

F p DGC 20.1 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para documentar; 

F p DGC 20.2 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para compartilhar; 

 

F p DGC 38.1 – Na nossa organização as pessoas podem utilizar a informação que obtêm 

para melhorar o seu trabalho; 

 

F p DGC 111.1 – Geralmente, as pessoas confiam na informação que encontram nos nossos 

sistemas de TI. 

 
N p PESS 3 – Relacionados a Compartilhar Informação (APO/DGC): 
 

F p APO 36.2 – Os indivíduos são incentivados para compartilharem informações. 
 

F p DGC 2.2 – Os grupos compartilham informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

 

F p DGC 2.4 – Os indivíduos compartilham informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 

 

F p DGC 19.2 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas compartilharem informação; 

 

F p DGC 20.2 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para compartilhar; 
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N p PESS 4 – Relacionados a Ideias (APO/DGC): 

 

F p APO 34.2 – As pessoas sentem que suas ideias e contribuições são geralmente 
valorizadas pela organização. 
 

F p DGC 25.2 – Todos falam se têm uma ideia para oferecer; 

 

F p DGC 32.1 – Qualquer um que tenha uma boa ideia pode conseguir apoio para prosseguir 

nela; 

 

F p DGC 53.1 – As pessoas aplicam as ideias que desenvolveram em trabalhos anteriores às 

situações novas; 

 

F p DGC 71.1 – As pessoas têm voz ativa no que acontece com as ideias que compartilham 

com as outras; 

 

F p DGC 102.1 – Não importa qual grupo propôs uma ideia, qualquer um na empresa pode 

utilizá-la. 

 

N p PESS 5 – Relacionadas a Capacitação (APO/DGC): 

 

F p APO 34.1 – As pessoas se sentem capacitadas. 
 

F p DGC 116.1 – Empenhamo-nos para manter as pessoas que possuem capacidades 

indispensáveis para a missão. 

 

N p PESS 6 – Relacionados a Valor (APO/DGC): 

 

F p APO 34.2 – As pessoas sentem que suas ideias e contribuições são geralmente 
valorizadas pela organização. 
 

F p DGC 127.1 – Quando os grupos encontram maneiras de trabalhar com menos pessoas, 

eles imaginam como perseguir atividades de valor mais alto em vez de demitir as pessoas. 

 

 N p PESS 7 – Relacionados a Falhas, Erros e Fracassos (7DIM/DGC): 

 

F p 7DIM 7.2 – Há liberdade de tentar e falhar; 
 

F p DGC 47.1 – Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 

necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que deu errado; 

 

F p DGC 50.1 – Quando ocorre uma falha, a nossa primeira resposta é não determinar a 

culpa; 

  

F p DGC 52.1 – As pessoas admitem quando falham; 

 

F p DGC 55.1 – Na nossa organização, o fracasso é considerado uma oportunidade para 

aprender; 

 

F p DGC 58.1 – Aprender com as falhas está incorporado a como conduzimos o trabalho 

subsequente. 

 
N p PESS 8 – Relacionados ao Trabalho Conjunto (APO) 
 

F p APO 36.1 – Os indivíduos são incentivados para trabalharem juntos; 
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N p PESS 9 – Relacionados a Otimização Conjunta (7DIM): 
 
F p 7DIM 9.1 – As pessoas estão preocupadas com toda a organização e não apenas com 
sua área de trabalho, ou seja: 

  F s 7DIM 9.1.1 – [as pessoas] buscam uma otimização conjunta. 
 
N p PESS 10 – Relacionados a Honestidade Intelectual e Compartilhamento dos Créditos 
(7DIM): 
 

F p 7DIM 8.1 – Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja: 
F s 7DIM 8.1.1 – as pessoas são autênticas;  
F s 7DIM 8.1.2 – [as pessoas] deixam evidente aquilo que conhecem e também o que 
não conhecem. 

 
F p 7DIM 30.2 – Os créditos são compartilhados. 

 
N p PESS 11 – Relacionados ao Conhecimento (DGC): 

 

F p DGC 12.1 – Os indivíduos específicos identificam o conhecimento organizacional; 

F p DGC 12.2 – Os indivíduos específicos coletam o conhecimento organizacional; 

F p DGC 12.3 – Os indivíduos específicos classificam o conhecimento organizacional; 

F p DGC 12.4 – Os indivíduos específicos resumem o conhecimento organizacional; 

F p DGC 12.5 – Os indivíduos específicos disseminam o conhecimento organizacional; 

 

F p DGC 65.1 – As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o valor do 

indivíduo para a organização; 

 

F p DGC 66.1 – As pessoas são membros de múltiplas comunidades, tornando mais fácil 

transferir conhecimento para a organização; 

 

F p DGC 67.1 – As pessoas que se recusam a compartilhar conhecimento não obtêm certos 

benefícios organizacionais; 

 

F p DGC 76.1 – As pessoas podem identificar as outras, na organização, que poderiam se 

beneficiar do seu conhecimento; 

 

F p DGC 80.1 – As pessoas trabalham sob o pressuposto de que, quando utilizam o 

conhecimento com que outros contribuíram na organização, são obrigadas a contribuir com o 

seu próprio conhecimento em algum ponto; 

 

F p DGC 94.1 – A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido 

quando ela aloca recursos. 

 
N p PESS 12 – Relacionados a Transferir / Compartilhar Conhecimento (DGC): 

 

F p DGC 65.1 – As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o valor do 

indivíduo para a organização; 

 

F p DGC 66.1 – As pessoas são membros de múltiplas comunidades, tornando mais fácil 

transferir conhecimento para a organização; 

 

F p DGC 79.1 – As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de 

conhecimento nas informações importantes para a missão; 

 

F p DGC 119.1 – As pessoas sabem quando não é apropriado compartilhar o conhecimento 

externamente. 
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N p PESS 13 – Relacionados a Documentação (DGC): 

 
F p DGC 2.1 – Os grupos documentam informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

F p DGC 2.3 – Os indivíduos documentam informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 

 

F p DGC 19.1 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem informação; 

 

F p DGC 20.1 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para documentar. 

 
N p PESS 14 – Relacionados ao Ambiente (DGC): 

 

F p DGC 4.1 – As pessoas são capazes de tornar rotineiro o seu ambiente informacional; 

 

F p DGC 23.1 – As pessoas poderiam dizer que as mudanças no espaço de trabalho são 

baseadas tanto na necessidade de trabalhar em conjunto quanto na de cortar custos; 

 

F p DGC 43.1 – As equipes engajam-se em experiências de aprendizagem fora do local de 

trabalho para encontrarem maneiras melhores de trabalharem juntas; 

 

F p DGC 46.1 – As pessoas aplicam o que aprenderam fora da organização ao seu trabalho; 

 

F p DGC 22.1 – O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de status na nossa 

organização; 

F p DGC 22.2 – O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de superioridade na 

nossa organização; 

 

F p DGC 31.1 – O nosso espaço de trabalho propicia a flexibilidade de levar a nossa 

atividade aonde precisemos com pouco esforço. 

F p DGC 37.1 – O nosso espaço de trabalho é planejado para promover o fluxo de ideias 

entre grupos de trabalho; 

 

F p DGC 51.1 – Na nossa organização, as pessoas exibem uma curiosidade natural. 

 

N p PESS 15 – Relacionados a Identificação (DGC): 

 

F p DGC 10.1 – As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro 

para os demais aonde ir em busca de informação específica; 

 

F p DGC 13.1 – Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de 

informação para outros usuários; 

 

F p DGC 12.1 – Os indivíduos específicos identificam o conhecimento organizacional; 

 

F p DGC 76.1 – As pessoas podem identificar as outras, na organização, que poderiam se 

beneficiar do seu conhecimento. 

 

N p PESS 16 – Relacionados à Coleta, Classificação, Disseminação e Resumo do 

Conhecimento (DGC): 

 

F p DGC 12.2 – Os indivíduos específicos coletam o conhecimento organizacional. 

 

F p DGC 12.3 – Os indivíduos específicos classificam o conhecimento organizacional. 

 

F p DGC 12.4 – Os indivíduos específicos resumem o conhecimento organizacional. 
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F p DGC 12.5 – Os indivíduos específicos disseminam o conhecimento organizacional. 

 

N p PESS 17 – Relacionados a Descrições / Opiniões / Expertises (DGC): 

 

F p DGC 24.1 – Todos podem descrever como as suas decisões podem afetar o 

desempenho organizacional geral; 

 

F p DGC 25.1 – Todos falam se têm uma opinião para oferecer; 

 

F p DGC 33.1 – As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés de 

rígida; 

 

F p DGC 71.2 – As pessoas têm voz ativa no que acontece com as expertise[s] que 

compartilham com as outras; 

 

N p PESS 18 – Relacionadas a Análise, Aprendizagem / Entendimento (DGC): 

 

F p DGC 47.1 – Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 

necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que deu errado; 

F p DGC 47.2 – Geralmente, quando as pessoas terminam projetos, elas tomam o tempo 

necessário para reunir-se com a sua equipe e analisar o que poderia ter sido melhor. 

 

F p DGC 59.1 – Tentamos assegurar que as pessoas tenham algumas responsabilidades em 

comum, de modo que seja mais fácil aprender uns com os outros; 

 

F p DGC 69.1 – Os profissionais moderadores ajudam as pessoas a expressarem melhor o 

que elas sabem, de modo que os outros as possam entender; 

F p DGC 69.2 – Os facilitadores ajudam as pessoas a expressarem melhor o que elas sabem, 

de modo que os outros as possam entender. 

 

N p PESS 19 – Relacionados a Missão (DGC): 

 

F p DGC 79.1 – As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de 

conhecimento nas informações importantes para a missão; 

 

F p DGC 116.1 – Empenhamo-nos para manter as pessoas que possuem capacidades 

indispensáveis para a missão. 

 

N p PESS 20 – Relacionados a GC (DGC): 

 

F p DGC 82.1 – Frequentemente, os membros da equipe de gerência sênior conversam 

sobre a gestão do conhecimento, quando fazem relatos sobre a situação da organização; 

 

F p DGC 87.1 – As pessoas conhecem que medida é utilizada para monitorar o processo de 

gestão do conhecimento e os seus resultados; 

 

F p DGC 107.1 – Os nossos executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem 

a gestão do conhecimento nos seus planos de negócios; 

 

F p DGC 110.1 – Lançamos um grupo para liderar o nosso esforço de gestão do 

conhecimento; 

F p DGC 110.2 – Lançamos uma pessoa para liderar o nosso esforço de gestão do 

conhecimento. 
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N p PESS 21 – Relacionadas Avaliação / Remuneração / Benefício (DGC): 

 

F p DGC 72.1 – O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao 

sistema de avaliação de desempenho; 

 

F p DGC 95.1 – A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 

desempenho organizacional geral; 

 

F p DGC 97.1 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.2 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em mensuração 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.3 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em operação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 

 

F p DGC 99.1 – As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a remuneração 

de desempenho; 

 

F p DGC 104.1 – Encorajamos as pessoas a pensarem sobre como as suas atividades não 

relacionadas com o trabalho poderiam beneficiar a organização. 

 
 
2 Necessidades - Processos 

 
N p PROC 1 – Relacionados à Missão (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 1.1 – A organização tem compartilhado Conhecimento, fortemente ligada à: 
F s APO 1.1.2 – missão; 

F p APO 1.2 – A organização tem compartilhado Visão, fortemente ligada à: 
F s APO 1.2.2 – missão; 

F p APO 1.3 – A organização tem compartilhado Estratégia, fortemente ligada à: 
F s APO 1.3.2 – missão; 

 
F p APO 7.1 – A organização determina suas competências essenciais (capacidades 
estrategicamente importantes que fornecem uma vantagem competitiva): 

F s APO 7.1.1 – harmonizando-a com sua missão; 
 

F p 7DIM 4.1 – A missão da empresa [é promovida], de forma consistente, por: 
F s 7DIM 4.1.1 – atos simbólicos; 
F s 7DIM 4.1.2 – ações; 

 
F p DGC 79.1 – As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de 

conhecimento nas informações importantes para a missão; 

 
F p DGC 116.1 – Empenhamo-nos para manter as pessoas que possuem capacidades 

indispensáveis para a missão. 

 
N p PROC 2 – Relacionados à Estratégia (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 1.3 – A organização tem compartilhado Estratégia, fortemente ligada à: 
F s APO 1.3.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.3.2 – missão; 
F s APO 1.3.3 – objetivos; 

 
F p APO 7.1 – A organização determina suas competências essenciais (capacidades 
estrategicamente importantes que fornecem uma vantagem competitiva): 

F s APO 7.1.2 – harmonizando-a com [os] objetivos estratégicos; 
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F p APO 20.1 – A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de GC da organização; 
 

F p 7DIM 2.1 – A macro estratégia da empresa é comunicada amplamente para todos os 
níveis organizacionais; 

 
F p 7DIM 26.2 – O treinamento está associado às necessidades estratégicas da empresa; 

 
F p 7DIM 36.3 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [estratégicos]; 
 
F p 7DIM 41.1 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
estratégicas; 

 
F p DGC 89.1 – Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 

conhecimento aos resultados estratégicos; 

 

F p DGC 112.1 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 

estratégicas, para levar produtos inovadores para o mercado; 

 

F p DGC 123.1 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas na 

importância estratégica do capital intelectual; 

 

F p DGC 130.1 – Regularmente, revemos as nossas práticas de promoção para nos 

certificarmos de que não estamos perdendo pessoas com conhecimento estrategicamente 

importante; 

 

F p DGC 136.1 – Rotineiramente, examinamos se estamos sustentando o nosso 
conhecimento estratégico às custas do conhecimento estrategicamente importante. 

 
N p PROC 3 – Relacionados a Recursos (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 3.1 – São alocados recursos financeiros para iniciativas de GC; 
 

F p APO 26.2 – A organização mantém um inventário de conhecimento que localizam ativos 
ou recursos de conhecimento de toda a organização; 

 
F p APO 39.1 – A organização alcançou maior produtividade através:  

F s APO 39.1.4 – do uso mais eficiente dos recursos (incluindo o 
conhecimento); 

 
F p 7DIM 10.1 – Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de 
inovação; 

 
F p DGC 6.1 – A organização aloca recursos para comunidades de especialistas que 

desejam gerenciar o conhecimento delas; 

 

F p DGC 17.1 – A organização criou instrumentos eletrônicos que dirigem as pessoas para os 

recursos disponíveis; 

F p DGC 17.2 – A organização criou instrumentos gráficos que dirigem as pessoas para os 

recursos disponíveis; 

 

F p DGC 81.1 – Reconhecemos que o conhecimento é parte da base de recursos da qual a 

nossa organização gera valor; 

 

F p DGC 94.1 – A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido 

quando ela aloca recursos; 

 

F p DGC 138.1 – Preferimos utilizar os recursos que temos localmente, quando testamos 

uma ideia de negócios nova. 
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N p PROC 4 – Relacionados à Gestão / Liderança (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 5.1 – O papel dos Gerentes é de partilhar: 
F s APO 5.1.1 – os valores; 
F s APO 5.1.2 – o conhecimento; 
F s APO 5.1.3 – o trabalho colaborativo; 

F p APO 5.2 – [Os gerentes] passam mais tempo na divulgação de informações aos seus 
funcionários; 
F p APO 5.3 – [Os gerentes] facilitam o fluxo horizontal de informações entre o seu pessoal e 
com o pessoal de outros departamentos / divisões / unidades.; 

 
F p APO 6.1 – A gestão promove: 

F s APO 6.1.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.1.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.1.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.1.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.1.5 – a inovação; 

F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 
F s APO 6.2.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.2.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.2.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.2.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.2.5 – a inovação; 

F p APO 6.3 – A gestão premia: 
F s APO 6.3.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.3.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.3.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.3.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.3.5 – a inovação; 

 
F p APO 19.1 – A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e 
website) para facilitar uma GC eficaz; 
F p APO 19.2 – A direção desenvolveu capacidades para facilitar uma GC eficaz; 

 
F p 7DIM 3.1 – A alta administração estabelece frequentemente metas desafiadoras para a 
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 
F p 7DIM 3.2 – A alta administração estabelece frequentemente um sentido de urgência para 
a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 

 
F p DGC 61.1 – As funções de dedicação exclusiva, como gerente de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 

F p DGC 61.2 – As funções de dedicação exclusiva, como coordenador de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 

 
F p DGC 107.1 – Os nossos executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem 

a gestão do conhecimento nos seus planos de negócios; 

 
F p DGC 110.1 – Lançamos um grupo para liderar o nosso esforço de gestão do 

conhecimento; 

F p DGC 110.2 – Lançamos uma pessoa para liderar o nosso esforço de gestão do 

conhecimento. 

 
N p PROC 5 – Relacionados à Inovação (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 6.1 – A gestão promove: 
F s APO 6.1.5 – a inovação; 

F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 
F s APO 6.2.5 – a inovação; 

F p APO 6.3 – A gestão premia: 
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F s APO 6.3.5 – a inovação; 
 

F p APO 31.1 – A organização articula os valores da: 
F s APO 31.1.2 – inovação. 

F p APO 31.2 – A organização continuamente reforça os valores da: 
F s APO 31.1.2 – inovação. 

 
F p APO 35.1 – Gestão está disposta a experimentar novos instrumentos; 
F p APO 35.2 – Gestão está disposta a experimentar novos métodos. 

 
F p APO 37.1 – A organização tem uma história da implementação com êxito de: 

F s APO 37.1.1 – outras iniciativas de mudança; 
F p APO 37.2 – A organização mantém medidas da implementação com êxito de: 

F s APO 37.2.1 – outras iniciativas de mudança; 
 
F p APO 39.1 – A organização alcançou maior produtividade através:  

  F s APO 39.1.6 – [do aumento da] velocidade de inovação. 
 
F p 7DIM 10.1 – Reconhece-se que tempo é um recurso importante para o processo de 
inovação; 

 
F p 7DIM 17.1 – Há um uso constante de equipes ad hoc ou temporárias, com grande 
autonomia, totalmente dedicadas a projetos inovadores; 

 
F p DGC 112.1 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 

estratégicas, para levar produtos inovadores para o mercado; 

F p DGC 112.2 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em parcerias, 

para levar produtos inovadores para o mercado. 

 
N p PROC 6 – Relacionados a Valores [virtudes / normas] (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 5.1 – O papel dos Gerentes é de partilhar: 
F s APO 5.1.1 – os valores; 

 
F p APO 31.1 – A organização articula os valores da: 

F s APO 31.1.1 – aprendizagem; 
F s APO 31.1.2 – inovação. 

F p APO 31.2 – A organização continuamente reforça os valores da: 
F s APO 31.1.1 – aprendizagem; 
F s APO 31.1.2 – inovação. 

 
F p 7DIM 4.2 – Os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por: 

F s 7DIM 4.2.1 – atos simbólicos; 
F s 7DIM 4.2.2 – ações; 

 

F p DGC 65.1 – As pessoas diriam que compartilhar conhecimento não diminui o valor do 

indivíduo para a organização; 

 
F p DGC 106.1 – Os nossos valores formais estão alinhados; 

F p DGC 106.2 – Os nossos valores informais estão alinhados; 

 
F p DGC 109.1 – A nossa organização trata as pessoas com fontes de valor ao invés de 

custos. 

 
N p PROC 7 – Relacionados à Informação (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 
F s APO 2.1.1 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação; 
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F s APO 2.1.2 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação documentada; 

 
F p APO 5.2 – [Os gerentes] passam mais tempo na divulgação de informações aos seus 
funcionários; 
F p APO 5.3 – [Os gerentes] facilitam o fluxo horizontal de informações entre o seu pessoal e 
com o pessoal de outros departamentos / divisões / unidades; 

 
F p APO 23.1 – Informações fornecidas no site são atualizadas de forma regular; 
F p APO 23.2 – Informações fornecidas [na] intranet são atualizadas de forma regular; 
 
F p APO 24.2 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar [o] compartilhamento de informações; 

 
F p 7DIM 15.1 – Os layouts são condizentes à troca informal de informação (uso de espaços 
abertos e salas de reunião); 

 
F p 7DIM 16.1 – Os layouts são condizentes à troca informal de informação (uso de espaços 
abertos e salas de reunião); 

 
F p 7DIM 34.1 – As informações são compartilhadas; 
 

F p DGC 1.1 – As pessoas fornecem explicações completas quando solicitam informações; 

 

F p DGC 2.1 – Os grupos documentam informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

F p DGC 2.2 – Os grupos compartilham informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

F p DGC 2.3 – Os indivíduos documentam informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 

F p DGC 2.4 – Os indivíduos compartilham informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 

 

F p DGC 4.1 – As pessoas são capazes de tornar rotineiro o seu ambiente informacional; 

 

F p DGC 8.1 – As pessoas só solicitam informação quando realmente necessitam dela; 

 

F p DGC 9.1 – As pessoas distinguem a informação que desejam que a organização remeta 

automaticamente para as suas mesas daquela que desejam procurar com base em uma 

necessidade hipotética; 

 

F p DGC 10.1 – As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro 

para os demais aonde ir em busca de informação específica; 

 

F p DGC 13.1 – Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de 

informação para outros usuários; 

 

F p DGC 15.1 – Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar informação, são capazes 

de realizá-la; 

 

F p DGC 16.1 – As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de 

aplicações; 

F p DGC 16.2 – As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de bases 

de dados; 

 

F p DGC 18.1 – Os especialistas em informação da empresa ajudam as pessoas a utilizar 

instrumentos on-line, incluindo internet; 

 

F p DGC 19.1 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem informação; 

F p DGC 19.2 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas compartilharem informação; 
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F p DGC 20.1 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para documentar; 

F p DGC 20.2 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para compartilhar; 

 

F p DGC 21.1 – Os relacionamentos hierárquicos não interferem com a busca de informação 

que as pessoas necessitam; 

 

F p DGC 34.1 – Temos o nível correto de protocolos de segurança para informação 

confidencial; 

 

F p DGC 38.1 – Na nossa organização as pessoas podem utilizar a informação que obtêm 

para melhorar o seu trabalho; 

 

F p DGC 79.1 – As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de 

conhecimento nas informações importantes para a missão; 

 

F p DGC 93.3 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de informações não-mensuráveis; 

 

F p DGC 111.1 – Geralmente, as pessoas confiam na informação que encontram nos nossos 

sistemas de TI. 

 
N p PROC 8 – Relacionados a Conhecimento e Competências Essenciais / Capacidades / 
Habilidades (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 7.1 – A organização determina suas competências essenciais (capacidades 
estrategicamente importantes que fornecem uma vantagem competitiva): 

F s APO 7.1.1 – harmonizando-a com sua missão; 
F s APO 7.1.2 – harmonizando-a com [os] objetivos estratégicos; 

 
F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – transforma habilidades e capacidades; 
 
F p APO 19.2 – A direção desenvolveu capacidades para facilitar uma GC eficaz; 

 
F p APO 28.1 – Conhecimentos essenciais de empregados que deixam a organização são 
mantidos; 

 
F p 7DIM 1.1 – Existe elevado nível de consenso sobre quais são as core competences da 
empresa, ou seja, sobre quais são os pontos fortes da empresa em termos de: 

F s 7DIM 1.1.1 – habilidades; 
F s 7DIM 1.1.2 – competências; 

 
F p 7DIM 28.1 – A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de 
competências e não ao cargo ocupado; 
 
F p 7DIM 39.1 – A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas; 

 
F p 7DIM 40.1 – A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com universidades e 
institutos de pesquisa (contratação de pesquisa externa); 
 

F p DGC 122.1 – Quando surge uma nova oportunidade, tentamos reinstrumentar as nossas 

habilidades existentes antes de empregarmos um novo grupo de pessoas; 
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F p DGC 132.1 – Formamos alianças com organizações que complementam os nossos 

conjuntos de habilidades como uma alternativa de fazer tudo por nós mesmos; 

 
F p DGC 135.1 – Terceirizamos habilidades que não sustentam as nossas competências 

essenciais; 

F p DGC 135.2 – Terceirizamos expertise[s] que não sustentam as nossas competências 

essenciais; 

 
F p DGC 137.1 – Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas habilidades 

podem ser utilizadas em outro lugar; 

 
F p DGC 138.2 – Preferimos utilizar as habilidades que temos localmente, quando testamos 

uma ideia de negócios nova. 

 
N p PROC 9 – Relacionados a Desempenho (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 8.1 – A organização desenvolve seus sistemas de trabalho e processos-chave: 
F s APO 8.1.2 – para atingir a excelência do desempenho; 

 
F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.1 – atingir um melhor desempenho; 
 

F p APO 30.1 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas dentro 
da organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.1.1 – o desempenho organizacional; 
F p APO 30.2 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas fora da 
organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.2.1 – o desempenho organizacional; 
 

F p 7DIM 30.1 – Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e 
não apenas ao desempenho individual); 

 
F p DGC 24.1 – Todos podem descrever como as suas decisões podem afetar o 

desempenho organizacional geral; 

 
F p DGC 72.1 – O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao 

sistema de avaliação de desempenho; 

 

F p DGC 95.1 – A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 

desempenho organizacional geral; 

 

F p DGC 99.1 – As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a remuneração 

de desempenho. 

 

N p PROC 10 – Relacionados à Flexibilidade (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 
F s APO 9.1.3 – flexibilidade; 

 
F p 7DIM 18.1 – Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma natural, para 
se adaptar às demandas do ambiente competitivo; 

 
F p DGC 31.1 – O nosso espaço de trabalho propicia a flexibilidade de levar a nossa 

atividade aonde precisemos com pouco esforço; 

 
F p DGC 33.1 – As pessoas descreveriam a nossa organização como flexível, ao invés de 

rígida. 
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N p PROC 11 – Relacionados à Eficiência (APO/7DIM/DGC) 
 

F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 
F s APO 9.1.4 – eficiência; 

 
F p 7DIM 33.1 – A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de 
baixo para cima e entre áreas distintas); 
 
F p 7DIM 35.2 – Há grande eficiência para: 

F s 7DIM 35.2.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 
F s 7DIM 35.2.2 – documentação do know-how existente na empresa; 

 

F p DGC 7.2 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a eficiência da forma como as pessoas trabalham; 

 
N p PROC 12 – Relacionados à Promoção (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 6.1 – A gestão promove: 
F s APO 6.1.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.1.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.1.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.1.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.1.5 – a inovação; 

 
F p APO 17.1 – Compartilhamento de conhecimento é ativamente:  

F s APO 17.1.1 – encorajado; 
 

F p 7DIM 4.1 – A missão da empresa [é promovida], de forma consistente, por: 
F s 7DIM 4.1.1 – atos simbólicos; 
F s 7DIM 4.1.2 – ações; 

 
F p 7DIM 4.2 – Os valores da empresa são promovidos, de forma consistente, por: 

F s 7DIM 4.2.1 – atos simbólicos; 
F s 7DIM 4.2.2 – ações; 

 
F p DGC 37.1 – O nosso espaço de trabalho é planejado para promover o fluxo de ideias 

entre grupos de trabalho; 

 

F p DGC 56.1 – A nossa organização apoia atividades de grupo que promovem a 

aprendizagem mútua; 

 

F p DGC 68.1 – Nós ligamos as pessoas por meio de unidades organizacionais para 

promover o compartilhamento de conhecimento; 

F p DGC 68.2 – Nós ligamos as pessoas por meio de grupos funcionais tradicionais para 

promover o compartilhamento de conhecimento; 

 

F p DGC 117.1 – Os nossos sistemas de TI promovem a formação de diferentes redes de 

pessoas; 

 

F p DGC 130.1 – Regularmente, revemos as nossas práticas de promoção para nos 

certificarmos de que não estamos perdendo pessoas com conhecimento estrategicamente 

importante. 

 

N p PROC 13 – Relacionados a Reconhecimento (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 
F s APO 6.2.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.2.2 – a aprendizagem de empregado; 
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F s APO 6.2.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.2.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.2.5 – a inovação; 

 
F p 7DIM 29.2 – Existem esquemas de reconhecimento por: 

F s 7DIM 29.2.1 – resultados; 
F s 7DIM 29.2.2 – contribuições extraordinárias; 

 
F p DGC 63.1 – Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, 

vinculando-a ao nome do autor original; 

 

F p DGC 77.1 – O compartilhamento de conhecimento é reconhecido publicamente. 

 
N p PROC 14 – Relacionados a Aprendizagem (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 6.1 – A gestão promove: 
F s APO 6.1.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.1.2 – a aprendizagem de empregado; 

F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 
F s APO 6.2.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.2.2 – a aprendizagem de empregado; 

F p APO 6.3 – A gestão premia: 
F s APO 6.3.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.3.2 – a aprendizagem de empregado; 

 
F p APO 29.1 – As melhores práticas e lições aprendidas em toda a organização são 
organizadas, de modo que não há o reinventar constante e as duplicações de trabalho; 
 
F p APO 31.1 – A organização articula os valores da: 

F s APO 31.1.1 – aprendizagem; 
F p APO 31.2 – A organização continuamente reforça os valores da: 

F s APO 31.1.1 – aprendizagem; 
 
F p APO 32.1 – A organização se refere ao risco de tomar erros como oportunidades de 
aprendizagem. 

F s APO 32.1.1 – desde que eles não sejam executados repetidamente; 
F p APO 32.2 – A organização se refere ao risco de cometer erros como oportunidades 
de aprendizagem. 

F s APO 32.2.1 – desde que eles não sejam executados repetidamente. 
 
F p 7DIM 25.1 – Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 
outras pessoas de dentro da empresa; 
F p 7DIM 25.2 – Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 
outras pessoas de fora da empresa; 

 
F p 7DIM 38.1 – A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos 
formais e informais bem estabelecidos para essa finalidade; 

 
F p 7DIM 41.2 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
de aprendizados importantes: 

F s 7DIM 41.2.1 – Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse 
objetivo de aprendizado; 

 

F p DGC 43.1 – As equipes engajam-se em experiências de aprendizagem fora do local de 

trabalho para encontrarem maneiras melhores de trabalharem juntas; 

 

F p DGC 45.1 – Refletir sobre as lições aprendidas com as experiências de trabalho é uma 

prática estabelecida na nossa organização; 

 

F p DGC 46.1 – As pessoas aplicam o que aprenderam fora da organização ao seu trabalho; 
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F p DGC 49.1 – Com frequência, o nosso processo de aprendizagem inclui obter o retorno 

dos clientes; 

 

F p DGC 55.1 – Na nossa organização, o fracasso é considerado uma oportunidade para 

aprender; 

 

F p DGC 56.1 – A nossa organização apoia atividades de grupo que promovem a 

aprendizagem mútua; 

 

F p DGC 58.1 – Aprender com as falhas está incorporado à como conduzimos o trabalho 

subsequente; 

 

F p DGC 59.1 – Tentamos assegurar que as pessoas tenham algumas responsabilidades em 

comum, de modo que seja mais fácil aprender uns com os outros; 

 

F p DGC 60.1 – Tratamos as discordâncias como oportunidades para aprender com os 

outros; 

 

F p DGC 88.1 – Conversamos sobre medir o conhecimento de maneira que as pessoas 

possam entender prontamente; 

 

F p DGC 131.1 – Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 

determinar se necessitamos adquirir novos conhecimentos; 

F p DGC 131.2 – Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 

determinar se necessitamos adquirir novos [as] expertise[s]. 

 
N p PROC 15 – Relacionados a Desenvolvimento [conhecimento / profissional e pessoal / 
processos] (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.6 – ser atualizado com as mais recentes tendências em 
desenvolvimentos; 

 
F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – transforma o conhecimento dos funcionários; 
F s APO 13.1.1 – [transforma] habilidades e capacidades; 
F s APO 13.1.1 – defende o cumprimento dos objetivos globais; 
F s APO 13.1.1 – contribui para a alta performance; 

 
F p 7DIM 24.1 – Há um elevado investimento ao treinamento e desenvolvimento:  

F s 7DIM 24.1.1 – profissional dos funcionários; 
F s 7DIM 24.1.2 – pessoal dos funcionários. 

F p 7DIM 24.2 – Há um elevado incentivo ao treinamento e desenvolvimento:  
F s 7DIM 24.2.1 – profissional dos funcionários; 
F s 7DIM 24.2.2 – pessoal dos funcionários; 

 

F p DGC 94.1 – A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido 

quando ela aloca recursos. 

 
N p PROC 16 – Relacionados a Comunicação (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 24.1 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar a transferência de conhecimento; 
F p APO 24.2 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar [o] compartilhamento de informações; 
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F p 7DIM 2.1 – A macro estratégia da empresa é comunicada amplamente para todos os 
níveis organizacionais; 

 
F p 7DIM 33.1 – A comunicação é eficiente em todos os sentidos (de cima para baixo, de 
baixo para cima e entre áreas distintas); 

 
F p 7DIM 37.1 – Os resultados da empresa são amplamente divulgados internamente; 
 

F p DGC 64.1 – As interações físicas são utilizadas para reforçar as comunicações 

eletrônicas; 

 
N p PROC 17 – Relacionados aos Clientes (APO/7DIM/DGC): 

 
F p APO 8.1 – A organização desenvolve seus sistemas de trabalho e processos-chave: 

F s APO 8.1.1 – para criar valor para os clientes; 
 
F p APO 11.1 – A organização implementa seus processos-chave para garantir: 

F s APO 11.1.1 – as necessidades dos clientes sejam atendidas; 
F p APO 11.2 – A organização gerencia seus processos-chave para garantir que: 

F s APO 11.2.1 – as necessidades dos clientes sejam atendidas; 
 

F p APO 40.1 – A organização aumentou a sua rentabilidade, como resultado de:  
  F s APO 40.1.3 – satisfação dos clientes. 
 

F p APO 41.1 – A organização tem melhorado a qualidade de seus produtos como 
resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  

  F s APO 41.1.2 – relacionamentos com os clientes; 
F p APO 41.2 – A organização tem melhorado a qualidade de seus serviços como 
resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  

  F s APO 41.2.2 – relacionamentos com os clientes. 
 

F p 7DIM 38.1 – A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos 
formais e informais bem estabelecidos para essa finalidade; 

 
F p DGC 30.1 – Envolver os nossos clientes no processo de criar:  

F s DGC 30.1.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

F s DGC 30.1.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

F p DGC 30.2 – Envolver os nossos clientes no processo de desenvolver:  

F s DGC 30.2.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

F s DGC 30.2.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

 

F p DGC 36.1 – Com frequência fazemos parcerias com os fornecedores para favorecer o 

cliente; 

 

F p DGC 49.1 – Com frequência, o nosso processo de aprendizagem inclui obter o retorno 

dos clientes; 

 

F p DGC 108.1 – O nosso processo de desenvolvimento de produto inclui os nossos clientes 

explicitamente; 

 

F p DGC 128.1 – Podemos recusar trabalhar para um cliente se tal trabalho não constrói 

conhecimento que podemos utilizar de outras maneiras. 
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N p PROC 18 – Relacionados aos Resultados (APO/7DIM/DGC): 
 

F p APO 11.1 – A organização implementa seus processos-chave para garantir: 
F s APO 11.1.2 – os resultados dos negócios sejam sustentados; 

F p APO 11.2 – A organização gerencia seus processos-chave para garantir que: 
F s APO 11.2.2 – os resultados dos negócios sejam sustentados; 

 
F p APO 30.1 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas dentro 
da organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.1.1 – o desempenho organizacional; 
F s APO 30.1.2 – criar novos conhecimentos; 

F p APO 30.2 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas fora da 
organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.2.1 – o desempenho organizacional; 
F s APO 30.2.2 – criar novos conhecimentos; 

 
F p 7DIM 29.1 – Existem esquemas de premiação por: 

F s 7DIM 29.1.1 – resultado; 
F p 7DIM 29.2 – Existem esquemas de reconhecimento por: 

F s 7DIM 29.2.1 – resultados; 
 

F p 7DIM 36.1 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [financeiros]; 
F p 7DIM 36.2 – Existe uma grande preocupação em medir resultados operacionais; 
F p 7DIM 36.3 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [estratégicos]; 
F p 7DIM 36.4 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [de] aquisição de 
conhecimento; 

 
F p 7DIM 37.1 – Os resultados da empresa são amplamente divulgados internamente; 

 
F p DGC 84.1 – Nós medimos o nosso processo de gestão do conhecimento e seus 

resultados; 

 

F p DGC 86.1 – Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados 

mensuráveis; 

 

F p DGC 89.1 – Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 

conhecimento aos resultados estratégicos; 

 

F p DGC 97.1 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.2 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em mensuração 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.3 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em operação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

 

F p DGC 100.1 – Utilizamos tantas medidas qualitativas quanto quantitativas, para 

dimensionar a efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

 

F p DGC 115.1 – Os nossos produtos rendem um valor muito mais alto como resultado do 

conhecimento que eles contêm; 

F p DGC 115.2 – Os nossos serviços rendem um valor muito mais alto como resultado do 

conhecimento que eles contêm. 

 

N p PROC 19 – Relacionados a Decisões (APO/7DIM/DGC): 
 
F p APO 39.1 – A organização alcançou maior produtividade através:  

  F s APO 39.1.5 – da melhoria da tomada de decisão; 
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F p 7DIM 19.1 – As decisões são tomadas no nível mais baixo possível; 
 

F p 7DIM 19.2 – O processo decisório é ágil; 
 

F p 7DIM 41.1 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
estratégicas; 
F p 7DIM 41.2 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
de aprendizados importantes: 

F s 7DIM 41.2.1 – Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse 
objetivo de aprendizado; 

 

F p DGC 42.1 – Construímos modelos, para os nossos sistemas de tomada de decisões, para 

entender melhor por que os fatos acontecem daquela maneira; 

 
F p DGC 57.1 – Em uma ocasião ou em outra, todos na nossa organização “põem as mãos 

na massa” para ter a experiência em primeira mão das consequências das suas decisões; 

 

F p DGC 93.1 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de fatos sólidos; 

F p DGC 93.2 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de números; 

F p DGC 93.3 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de informações não-mensuráveis; 

 

F p DGC 121.1 – A nossa decisão de adquirir conhecimento é baseada em quanto podemos 

alavanca-lo; 

 

F p DGC 123.1 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas na 

importância estratégica do capital intelectual; 

F p DGC 123.2 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas nas 

projeções financeiras; 

 

F p DGC 126.1 – Participamos de grupos de pesquisa sobre o nosso ramos de negócios para 

ajudarmos a decidir se necessitamos adquirir conhecimento novo. 

 

N p PROC 20 – Relacionados a Mensurar (APO/7DIM/DGC): 
 
F p APO 37.2 – A organização mantém medidas da implementação com êxito de: 

F s APO 37.2.1 – outras iniciativas de mudança; 
F s APO 37.2.2 – GC; 

 
F p 7DIM 36.1 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [financeiros]; 
F p 7DIM 36.2 – Existe uma grande preocupação em medir resultados operacionais; 
F p 7DIM 36.3 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [estratégicos]; 
F p 7DIM 36.4 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [de] aquisição de 
conhecimento; 

 
F p DGC 83.1 – O processo de mensuração do conhecimento ajuda-nos a entender melhor o 

que é que estamos tentando gerir; 

 

F p DGC 84.1 – Nós medimos o nosso processo de gestão do conhecimento e seus 

resultados; 

 

F p DGC 86.1 – Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados 

mensuráveis; 

 

F p DGC 88.1 – Conversamos sobre medir o conhecimento de maneira que as pessoas 

possam entender prontamente; 
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F p DGC 91.1 – Fazemos experiências com maneiras diferentes de medir a qualidade com 

que gerimos o conhecimento; 

 

F p DGC 95.1 – A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 

desempenho organizacional geral; 

 

F p DGC 100.1 – Utilizamos tantas medidas qualitativas quanto quantitativas para 

dimensionar a efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados. 

 
N p PROC 21 – Relacionados a Premiação (APO/7DIM): 
 

F p APO 6.3 – A gestão premia: 
F s APO 6.3.1 – a aprendizagem organizacional; 
F s APO 6.3.2 – a aprendizagem de empregado; 
F s APO 6.3.3 – a partilha de conhecimento; 
F s APO 6.3.4 – a criação de conhecimento; 
F s APO 6.3.5 – a inovação; 

 
F p 7DIM 29.1 – Existem esquemas de premiação por: 

F s 7DIM 29.1.1 – resultados; 
F s 7DIM 29.1.2 – contribuições extraordinárias. 

 
N p PROC 22 – Relacionados a Visão (APO/7DIM): 
 

F p APO 1.2 – A organização tem compartilhado Visão, fortemente ligada à: 
F s APO 1.2.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.2.2 – missão; 
F s APO 1.2.3 – objetivos; 

 
F p 7DIM 3.1 – A alta administração estabelece frequentemente metas desafiadoras para a 
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 
F p 7DIM 3.2 – A alta administração estabelece frequentemente um sentido de urgência para 
a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida. 

 
N p PROC 23 – Relacionados ao Compartilhamento da Informação (APO/7DIM): 
 

F p APO 24.2 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar [o] compartilhamento de informações; 

 
F p 7DIM 34.1 – As informações são compartilhadas. 

 
N p PROC 24 – Relacionados aos Objetivos e Metas (APO/7DIM): 
 

F p APO 1.1 – A organização tem compartilhado Conhecimento, fortemente ligada à: 
F s APO 1.1.3 – objetivos; 

F p APO 1.2 – A organização tem compartilhado Visão, fortemente ligada à: 
F s APO 1.2.3 – objetivos; 

F p APO 1.3 – A organização tem compartilhado Estratégia, fortemente ligada à: 
F s APO 1.3.3 – objetivos; 

 
F p APO 7.1 – A organização determina suas competências essenciais (capacidades 
estrategicamente importantes que fornecem uma vantagem competitiva): 

F s APO 7.1.2 – harmonizando-a com [os] objetivos estratégicos; 
 

F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – defende o cumprimento dos objetivos globais; 
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F p 7DIM 3.1 – A alta administração estabelece frequentemente metas desafiadoras para a 
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida. 

 
N p PROC 25 – Relacionados a Documentação do Conhecimento (APO/7DIM): 
 

F p APO 27.1 – Conhecimento acumulado de tarefas ou projetos concluídos é documentado; 
 

F p 7DIM 35.1 – Há grande disciplina para: 
F s 7DIM 35.1.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 

F p 7DIM 35.2 – Há grande eficiência para: 
F s 7DIM 35.2.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 

F p 7DIM 35.3 – Há grande incentivo para: 
F s 7DIM 35.3.1 – documentação do conhecimento existente na empresa. 

 
N p PROC 26 – Relacionados a Carreira (APO/7DIM): 
 

F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – transforma o conhecimento dos funcionários; 
F s APO 13.1.1 – [transforma] habilidades e capacidades; 
F s APO 13.1.1 – defende o cumprimento dos objetivos globais; 
F s APO 13.1.1 – contribui para a alta performance; 

 
F p 7DIM 22.1 – O planejamento de carreira dota os funcionários de: 

F s 7DIM 22.1.1 – diferentes perspectivas; 
F s 7DIM 22.2.1 – diferentes experiências. 

 
N p PROC 27 – Relacionados à Segurança do Conhecimento / Informação (APO/DGC): 
 

F p APO 4.1 – A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento [como]: 
F s APO 4.1.4 – segurança do conhecimento; 

 

F p DGC 34.1 – Temos o nível correto de protocolos de segurança para informação 

confidencial. 

 

N p PROC 28 – Relacionados a Desenvolvimento [produtos e serviços] (APO/DGC): 
 

F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.6 – ser atualizado com as mais recentes tendências em 
desenvolvimentos; 

 
F p DGC 30.2 – Envolver os nossos clientes no processo de desenvolver:  

F s DGC 30.2.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

F s DGC 30.2.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

 

F p DGC 108.1 – O nosso processo de desenvolvimento de produto inclui os nossos clientes 

explicitamente. 

 
N p PROC 29 – Relacionados a Autoria (APO/DGC): 
 

F p APO 4.1 – A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento [como]: 
F s APO 4.1.1 – direitos autorais; 

 

F p DGC 63.1 – Reconhecemos a contribuição individual para a nossa organização, 

vinculando-a ao nome do autor original. 
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N p PROC 30 – Relacionados à Valores [financeiros] (APO/DGC): 
 

F p APO 8.1 – A organização desenvolve seus sistemas de trabalho e processos-chave: 
F s APO 8.1.1 – para criar valor para os clientes; 

 

F p DGC 81.1 – Reconhecemos que o conhecimento é parte da base de recursos da qual a 

nossa organização gera valor; 

 

F p DGC 90.1 – Dispomos de uma carta esquemática que descreve com as diferentes formas 

de conhecimento da nossa organização interagem umas com as outras para criar valor; 

 
F p DGC 109.1 – A nossa organização trata as pessoas com fontes de valor ao invés de 

custos; 

 

F p DGC 115.1 – Os nossos produtos rendem um valor muito mais alto como resultado do 

conhecimento que eles contêm; 

F p DGC 115.2 – Os nossos serviços rendem um valor muito mais alto como resultado do 

conhecimento que eles contêm; 

 

F p DGC 127.1 – Quando os grupos encontram maneiras de trabalhar com menos pessoas, 

eles imaginam como perseguir atividades de valor mais alto em vez de demitir as pessoas. 

 

N p PROC 31 – Relacionados à Colaboração (APO/DGC): 
 

F p APO 5.1 – O papel dos Gerentes é de partilhar: 
F s APO 5.1.3 – o trabalho colaborativo; 

 
F p APO 17.2 – Colaboração é ativamente 

F s APO 17.2.1 – encorajado; 
F s APO 17.2.2 – recompensado/corrigido; 

 
F p APO 18.1 – Os funcionários são organizados em pequenas equipes/grupos (ou seja, 
círculos de qualidade, equipes de melhoria de trabalho, equipes multifuncionais, comunidades 
de prática) para responder a problemas/interesses do local de trabalho; 
 

F p DGC 27.1 – Vemos a colaboração com os concorrentes, para fortalecer o setor, como 

uma atitude boa a ser tomada. 

 
N p PROC 32 – Relacionados ao Armazenamento do Conhecimento (APO/DGC): 
 

F p APO 25.3 – A organização possui processos sistemáticos para armazenar conhecimento; 
 

F p DGC 5.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 

atualizados; 

F p DGC 5.2 – Os meios físicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 

atualizados; 

 

F p DGC 14.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento contêm a 

melhor informação disponível sobre um amplo leque de tópicos necessários; 

F p DGC 14.2 – Os meios físicos onde armazenamos o nosso conhecimento contêm a melhor 

informação disponível sobre um amplo leque de tópicos necessários; 

 

F p DGC 70.1 – Os espaços eletrônico[s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm 

uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições; 

F p DGC 70.2 – Os espaços físico[s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm uma 

estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições. 

 
N p PROC 33 – Relacionados a GC (APO/DGC): 
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F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 

F s APO 2.1.1 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação; 
F s APO 2.1.2 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação documentada; 
F s APO 2.1.3 – equipe de TIC; 
F s APO 2.1.4 – equipes de melhoria da qualidade/comunidades de prática; 
F s APO 2.1.5 – redes de conhecimento; 

 
F p APO 3.1 – São alocados recursos financeiros para iniciativas de GC; 

 
F p APO 4.1 – A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento [como]: 

F s APO 4.1.3 – GC; 
 

F p APO 14.1 – A organização tem um processo de introdução sistemática para novos 
funcionários, que inclui: 

F s APO 14.1.1 – a familiaridade com GC e seus benefícios; 
F s APO 14.1.2 – o sistema de GC; 
F s APO 14.1.3 – [as] ferramentas de GC; 

 
F p APO 19.1 – A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e 
website) para facilitar uma GC eficaz; 
F p APO 19.2 – A direção desenvolveu capacidades para facilitar uma GC eficaz; 

 
F p APO 20.1 – A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de GC da organização; 

 
F p APO 37.1 – A organização tem uma história da implementação com êxito de: 
F s APO 37.1.2 – GC; 
F p APO 37.2 – A organização mantém medidas da implementação com êxito de: 
F s APO 37.2.2 – GC; 

 
F p DGC 3.1 – Nós fazemos distinção entre papéis de gestão do conhecimento, que são 

primordialmente administrativos por natureza, e aqueles que são mais focalizados para os 

conteúdos; 

 
F p DGC 6.1 – A organização aloca recursos para comunidades de especialistas que 

desejam gerenciar o conhecimento delas; 

 
F p DGC 61.1 – As funções de dedicação exclusiva, como gerente de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 

 
F p DGC 82.1 – Frequentemente, os membros da equipe de gerência sênior conversam 

sobre a gestão do conhecimento, quando fazem relatos sobre a situação da organização; 

 

F p DGC 84.1 – Nós medimos o nosso processo de gestão do conhecimento e seus 

resultados; 

 

F p DGC 85.1 – Publicamos um documento de circulação externa que relata a qualidade com 

que gerimos o conhecimento; 

 

F p DGC 86.1 – Podemos vincular atividades de gestão do conhecimento a resultados 

mensuráveis; 

 

F p DGC 87.1 – As pessoas conhecem que medida é utilizada para monitorar o processo de 

gestão do conhecimento e os seus resultados; 

 

F p DGC 89.1 – Desenvolvemos um esquema que vincula as atividades de gestão do 

conhecimento aos resultados estratégicos; 
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F p DGC 91.1 – Fazemos experiências com maneiras diferentes de medir a qualidade com 

que gerimos o conhecimento; 

 

F p DGC 92.1 – Publicamos um documento interno que relata a qualidade com que fazemos 

a gestão do conhecimento; 

 

F p DGC 93.1 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de fatos sólidos; 

F p DGC 93.2 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de números; 

F p DGC 93.3 – Para tomar decisões de gestão do conhecimento, baseamo-nos em uma 

mescla de informações não-mensuráveis; 

 

F p DGC 96.1 – Há algum tempo temos praticado a gestão do conhecimento sem dar esse 

nome a ela; 

 

F p DGC 97.1 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.2 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em mensuração 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.3 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em operação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

 

F p DGC 98.1 – Mapeamos o fluxo do processo das atividades de gestão do conhecimento; 

 

F p DGC 100.1 – Utilizamos tanto medidas qualitativas, quanto quantitativas para 

dimensionar a efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

 

F p DGC 103.1 – Acreditamos que a gestão do conhecimento é um assunto de todos; 

 

F p DGC 107.1 – Os nossos executivos superiores pedem a todos os gerentes para incluírem 

a gestão do conhecimento nos seus planos de negócios; 

 
F p DGC 110.1 – Lançamos um grupo para liderar o nosso esforço de gestão do 

conhecimento; 

F p DGC 110.2 – Lançamos uma pessoa para liderar o nosso esforço de gestão do 

conhecimento. 

 
N p PROC 34 – Relacionados ao Partilhamento / Compartilhamento / Transferência do 
Conhecimento / Informação (APO/DGC): 
 

F p APO 1.1 – A organização tem compartilhado Conhecimento, fortemente ligada à: 
F s APO 1.1.1 – cultura organizacional; 
F s APO 1.1.2 – missão; 
F s APO 1.1.3 – objetivos; 

 
F p APO 5.1 – O papel dos Gerentes é de partilhar: 

F s APO 5.1.2 – o conhecimento; 
 

F p APO 6.1 – A gestão promove: 
F s APO 6.1.3 – a partilha de conhecimento; 

F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 
F s APO 6.2.3 – a partilha de conhecimento; 

F p APO 6.3 – A gestão premia: 
F s APO 6.3.3 – a partilha de conhecimento; 
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F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 
F s APO 9.1.2 – conhecimento compartilhado na organização; 

 
F p APO 17.1 – Compartilhamento de conhecimento é ativamente:  

F s APO 17.1.1 – encorajado; 
F s APO 17.1.2 – recompensado/corrigido; 

 
F p APO 24.1 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar a transferência de conhecimento; 

 
F p APO 25.4 – A organização possui processos sistemáticos para compartilhar 
conhecimento; 

 
F p APO 27.2 – Conhecimento acumulado de tarefas ou projetos concluídos é compartilhado; 

 
F p DGC 61.1 – As funções de dedicação exclusiva, como gerente de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 

F p DGC 61.2 – As funções de dedicação exclusiva, como coordenador de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 

 
F p DGC 62.1 – A organização determinou onde o compartilhamento de conhecimento entre 

grupos produzirá os maiores benefícios mútuos; 

 
F p DGC 68.1 – Nós ligamos as pessoas por meio de unidades organizacionais para 

promover o compartilhamento de conhecimento; 

F p DGC 68.2 – Nós ligamos as pessoas por meio de grupos funcionais tradicionais para 

promover o compartilhamento de conhecimento; 

 

F p DGC 72.1 – O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao 

sistema de avaliação de desempenho; 

 

F p DGC 73.1 – As interações físicas são utilizadas para transferir o conhecimento “implícito” 

difícil de articular; 

 
F p DGC 74.1 – A nossa organização procura maneiras de remover as barreiras impostas ao 

compartilhamento de conhecimento; 

 

F p DGC 77.1 – O compartilhamento de conhecimento é reconhecido publicamente; 

 

F p DGC 78.1 – A organização legitimou o compartilhamento de conhecimento, dando tempo 

às pessoas para que o façam; 

 
F p DGC 79.1 – As pessoas focalizam as suas atividades de compartilhamento de 

conhecimento nas informações importantes para a missão. 

 
N p PROC 35 – Relacionados a Problemas/Preocupações (APO/DGC): 
 

F p APO 18.1 – Os funcionários são organizados em pequenas equipes/grupos (ou seja, 
círculos de qualidade, equipes de melhoria de trabalho, equipes multifuncionais, comunidades 
de prática) para responder a problemas/interesses do local de trabalho; 

 
F p APO 33.1 – Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar os problemas 
que atravessam as diferentes unidades da organização. 
F p APO 33.2 – Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar [as] 
preocupações que atravessam as diferentes unidades da organização. 
 

F p DGC 26.1 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos 

com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias malucas; 
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F p DGC 26.2 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos 

com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias estranhas; 

 

F p DGC 29.1 – Fazemos questão de não estruturar algumas das nossas reuniões porque 

isso ajuda-nos a pensar mais criativamente sobre a resolução do problema; 

 

F p DGC 40.1 – Utilizamos abordagens que as pessoas chamariam de lúcidas, como parte do 

nosso processo de resolução de problemas; 

 

F p DGC 41.1 – Antes que as pessoas tratem dos problemas, elas consideram o contexto 

geral no qual o problema ocorreu. 

F p DGC 26.1 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos 

com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias malucas; 

F p DGC 26.2 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos 

com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias estranhas; 

 

N p PROC 36 – Relacionados a Produtos e Serviços (APO/DGC): 
 

F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.3 – melhorar os produtos; 
F s APO 12.1.4 – melhorar os serviços; 

 

F p APO 41.1 – A organização tem melhorado a qualidade de seus produtos como 
resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  

  F s APO 41.1.1 – negócios 
   F s APO 41.1.2 – relacionamentos com os clientes; 

F p APO 41.2 – A organização tem melhorado a qualidade de seus serviços como 
resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  

  F s APO 41.2.1 – negócios 
   F s APO 41.2.2 – relacionamentos com os clientes. 
 

F p APO 42.1 – A organização tem mantido o seu crescimento como resultado de:  
  F s APO 42.1.3 – melhor produto de qualidade e serviços. 

 

F p DGC 30.1 – Envolver os nossos clientes no processo de criar:  

F s DGC 30.1.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

F s DGC 30.1.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

 

 F p DGC 30.2 – Envolver os nossos clientes no processo de desenvolver:  
F s DGC 30.2.1 – produtos novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

F s DGC 30.2.2 – serviços novos é uma prática bem estabelecida na nossa 

organização; 

 
F p DGC 108.1 – O nosso processo de desenvolvimento de produto inclui os nossos clientes 

explicitamente; 

 

F p DGC 112.1 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 

estratégicas, para levar produtos inovadores para o mercado; 

F p DGC 112.2 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em parcerias, 

para levar produtos inovadores para o mercado; 

 

F p DGC 114.1 – Tivemos ideias vitoriosas de produtos novos que vieram dos interesses não 

funcionais dos empregados; 
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F p DGC 115.1 – Os nossos produtos rendem um valor muito mais alto como resultado do 

conhecimento que eles contêm; 

F p DGC 115.2 – Os nossos serviços rendem um valor muito mais alto como resultado do 

conhecimento que eles contêm; 

 

F p DGC 120.1 – Vemos os nossos produtos como tendo tanto uma dimensão tangível como 

intangível ou baseada no conhecimento; 

F p DGC 120.2 – Vemos os nossos serviços como tendo tanto uma dimensão tangível como 

intangível ou baseada no conhecimento. 

 
N p PROC 37 – Relacionados a Atualizações (APO/DGC): 
 

F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.5 – ser atualizado com as mais recentes tendências em negócios; 
F s APO 12.1.6 – ser atualizado com as mais recentes tendências em 
desenvolvimentos; 
F s APO 12.1.7 – ser atualizado com as mais recentes tendências em direções; 

 
F p APO 23.1 – Informações fornecidas no site são atualizadas de forma regular; 
F p APO 23.2 – Informações fornecidas [na] intranet são atualizadas de forma regular; 
 

F p DGC 5.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 

atualizados; 

F p DGC 5.2 – Os meios físicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 

atualizados; 

 

F p DGC 139.1 – Fazemos uso de relacionamentos informais com negócios relacionados à 

nossa área, para manter nossa base de conhecimento atualizada. 

 
N p PROC 38 – Relacionados a Identificação / Aplicação do Conhecimento / Informação 
(APO/DGC): 
 

F p APO 25.1 – A organização possui processos sistemáticos para identificar conhecimento; 
F p APO 25.5 – A organização possui processos sistemáticos para aplicar conhecimento; 

 
F p APO 26.1 – A organização mantém um inventário de conhecimento que identifica [o] 
conhecimento de toda a organização; 
 
F p DGC 10.1 – As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro 

para os demais aonde ir em busca de informação específica; 

 
F p DGC 11.1 – As solicitações de informação enviadas para a intranet são fáceis de se 

identificar, geralmente; 

F p DGC 11.2 – As solicitações de informação enviadas para [os] fóruns de discussão são 

fáceis de se identificar, geralmente; 

 
F p DGC 12.1 – Os indivíduos específicos identificam o conhecimento organizacional; 

 

F p DGC 13.1 – Os especialistas desempenham um papel importante na identificação de 

informação para outros usuários; 

 

F p DGC 76.1 – As pessoas podem identificar as outras, na organização, que poderiam se 

beneficiar do seu conhecimento. 
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N p PROC 39 – Relacionados a Documentação da Informação (APO/DGC): 
 

F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 
F s APO 2.1.2 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação documentada; 

 

F p DGC 2.1 – Os grupos documentam informação sobre as suas expertises rotineiramente; 

F p DGC 2.3 – Os indivíduos documentam informação sobre as suas expertises 

rotineiramente; 

 
F p DGC 19.1 – Nós estabelecemos maneiras para as pessoas documentarem informação; 

 

F p DGC 20.1 – Fazemos distinção entre a informação que deveria ser controlada 

centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para documentar. 

 

N p PROC 40 – Relacionados a Avaliação/Benchmarking (APO/DGC): 
 

F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.1 – atingir um melhor desempenho; 
F s APO 12.1.2 – reduzir variações; 
F s APO 12.1.3 – melhorar os produtos; 
F s APO 12.1.4 – melhorar os serviços;  
F s APO 12.1.5 – ser atualizado com as mais recentes tendências em negócios; 
F s APO 12.1.6 – ser atualizado com as mais recentes tendências em 
desenvolvimentos; 
F s APO 12.1.7 – ser atualizado com as mais recentes tendências em direções; 

 
F p APO 30.1 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas dentro 
da organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.1.1 – o desempenho organizacional; 
F s APO 30.1.2 – criar novos conhecimentos; 

 
F p APO 30.2 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas fora da 
organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.2.1 – o desempenho organizacional; 
F s APO 30.2.2 – criar novos conhecimentos; 

 
F p APO 38.1 – Ações estão em vigor para avaliar o impacto das contribuições e 
iniciativas de conhecimento. 

 
F p DGC 72.1 – O comportamento de compartilhamento do conhecimento é incorporado ao 

sistema de avaliação de desempenho; 

 

F p DGC 94.1 – A gerência sênior avalia qual conhecimento necessita ser desenvolvido 

quando ela aloca recursos; 

 

F p DGC 95.1 – A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 

desempenho organizacional geral; 

 

F p DGC 97.1 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em avaliação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.2 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em mensuração 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 

F p DGC 97.3 – Baseamo-nos em uma equipe cujos membros têm expertise em operação 

para avaliar o nosso processo de gestão do conhecimento e seus resultados; 
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F p DGC 99.1 – As pessoas podem explicar a diferença entre a avaliação e a remuneração 

de desempenho; 

 
N p PROC 41 – Relacionado a Qualidade (APO/DGC): 

 

F p APO 41.1 – A organização tem melhorado a qualidade de seus produtos como 
resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  

  F s APO 41.1.1 – negócios 
   F s APO 41.1.2 – relacionamentos com os clientes; 

F p APO 41.2 – A organização tem melhorado a qualidade de seus serviços como 
resultados da aplicação de conhecimentos para melhorar os processos de:  

  F s APO 41.2.1 – negócios 
   F s APO 41.2.2 – relacionamentos com os clientes. 
 

F p APO 42.1 – A organização tem mantido o seu crescimento como resultado de:  
  F s APO 42.1.3 – melhor produto de qualidade e serviços. 

 

F p DGC 85.1 – Publicamos um documento de circulação externa que relata a qualidade com 

que gerimos o conhecimento; 

 

F p DGC 91.1 – Fazemos experiências com maneiras diferentes de medir a qualidade com 

que gerimos o conhecimento; 

 

F p DGC 92.1 – Publicamos um documento interno que relata a qualidade com que fazemos 

a gestão do conhecimento. 

 

N p PROC 42 – Relacionados a Treinamento (7DIM/DGC): 
 

F p 7DIM 24.1 – Há um elevado investimento ao treinamento e desenvolvimento:  
F s 7DIM 24.1.1 – profissional dos funcionários; 
F s 7DIM 24.1.2 – pessoal dos funcionários; 

F p 7DIM 24.2 – Há um elevado incentivo ao treinamento e desenvolvimento:  
F s 7DIM 24.2.1 – profissional dos funcionários; 
F s 7DIM 24.2.2 – pessoal dos funcionários; 

F p 7DIM 24.3 – Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento; 
 

F p 7DIM 26.1 – O treinamento está associado às necessidades da área imediata de trabalho 
do funcionário; 
F p 7DIM 26.2 – O treinamento está associado às necessidades estratégicas da empresa; 

 
F p DGC 7.1 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a qualidade da forma como as pessoas trabalham; 

F p DGC 7.2 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a eficiência da forma como as pessoas trabalham; 

 
N p PROC 43 – Relacionados a Ideias (7DIM/DGC): 
 

F p 7DIM 11.1 – Novas ideias são valorizadas; 
 

F p 7DIM 11.2 – Há permissão para discutir ideias “bobas”; 
 
F p 7DIM 14.1 – Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do local de trabalho, 
para a realização de brainstormings (tempestade de ideias); 
 

F p DGC 25.2 – Todos falam se têm uma ideia para oferecer; 

 

F p DGC 26.1 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos 

com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias malucas; 
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F p DGC 26.2 – Como parte do nosso processo de resolução de problemas, consideramos 

com seriedade o que outros poderiam chamar de ideias estranhas; 

 

F p DGC 28.1 – Levamos todas as ideias promissoras em consideração, não importa de 

quem elas venham; 

 

F p DGC 32.1 – Qualquer um que tenha uma boa ideia pode conseguir apoio para prosseguir 

nela; 

 

F p DGC 37.1 – O nosso espaço de trabalho é planejado para promover o fluxo de ideias 

entre grupos de trabalho; 

 

F p DGC 118.2 – Temos uma política formal que assegura que compartilhemos as ideias: 

F s DGC 118.2.1 - entre as unidades; 

F s DGC 118.2.2 - além das fronteiras dos grupos; 

 

F p DGC 138.1 – Preferimos utilizar os recursos que temos localmente, quando testamos 

uma ideia de negócios nova; 

F p DGC 138.2 – Preferimos utilizar as habilidades que temos localmente, quando testamos 

uma ideia de negócios nova. 

 
N p PROC 44 – Relacionados a Hierarquia / Status (7DIM/DGC): 
 

F p 7DIM 15.2 – São poucos os símbolos hierárquicos e de status; 
 

F p 7DIM 16.1 – Há um uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se 
sobrepõem a estrutura formal tradicional e hierárquica; 

 
F p DGC 21.1 – Os relacionamentos hierárquicos não interferem com a busca de informação 

que as pessoas necessitam; 

 

F p DGC 22.1 – O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de status na nossa 

organização; 

 

F p DGC 39.1 – Ajustamos os nossos relacionamentos hierárquicos com base no trabalho 

que as pessoas necessitam fazer. 

 
N p PROC 45 – Relacionados a Aquisição do Conhecimento (7DIM/DGC): 
 

F p 7DIM 36.4 – Existe uma grande preocupação em medir resultados [de] aquisição de 
conhecimento; 

 
F p DGC 121.1 – A nossa decisão de adquirir conhecimento é baseada em quanto podemos 

alavanca-lo; 

 

F p DGC 126.1 – Participamos de grupos de pesquisa sobre o nosso ramo de negócios para 

ajudarmos a decidir se necessitamos adquirir conhecimento novo; 

 

F p DGC 131.1 – Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 

determinar se necessitamos adquirir novos conhecimentos; 

 

N p PROC 46 – Relacionados a Parcerias/Alianças (7DIM/DGC): 
 
F p 7DIM 39.1 – A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com outras empresas; 

 
F p 7DIM 40.1 – A empresa tem habilidade na gestão de parcerias com universidades e 
institutos de pesquisa (contratação de pesquisa externa); 
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F p 7DIM 41.1 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
estratégicas: 

F s 7DIM 41.1.1 – Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse 
objetivo de aprendizado; 

F p 7DIM 41.2 – A decisão de realizar alianças está, frequentemente, relacionada a decisões 
de aprendizados importantes: 

F s 7DIM 41.2.1 – Os funcionários da empresa percebem, muito claramente, esse 
objetivo de aprendizado; 

 
F p DGC 36.1 – Com frequência fazemos parcerias com os fornecedores para favorecer o 

cliente; 

 
F p DGC 112.1 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em redes 

estratégicas, para levar produtos inovadores para o mercado; 

F p DGC 112.2 – Cada vez mais, estamos nos aliando a outras organizações, em parcerias, 

para levar produtos inovadores para o mercado. 

 
N p PROC 47 – Relacionados a Empregar / Recrutamento / Seleção (7DIM/DGC): 
 

F p 7DIM 21.1 – Há uma busca de diversidade (personalidades, experiências, cultura, 
educação formal etc.) … por meio do recrutamento;  

 
F p 7DIM 21.2 – [Busca-se] aumento da criatividade por meio do recrutamento; 

 
F p 7DIM 20.1 – O processo de seleção é bastante rigoroso; 
 
F p DGC 122.1 – Quando surge uma nova oportunidade, tentamos reinstrumentar as nossas 

habilidades existentes antes de empregarmos um novo grupo de pessoas. 

 
N p PROC 48 – Relacionado a Produtividade / Rentabilidade (APO): 

 

F p APO 39.1 – A organização alcançou maior produtividade através:  
  F s APO 39.1.1 – da redução do tempo de ciclo; 
   F s APO 39.1.2 – [de] maiores economias de custos; 

F s APO 39.1.3 – [de] maior eficácia; 
F s APO 39.1.4 – do uso mais eficiente dos recursos (incluindo o 
conhecimento); 
F s APO 39.1.5 – da melhoria da tomada de decisão; 
F s APO 39.1.6 – [do aumento da] velocidade de inovação. 

 
F p APO 40.1 – A organização aumentou a sua rentabilidade, como resultado de:  

  F s APO 40.1.1 – melhorias de produtividade; 
   F s APO 40.1.2 – qualidade; 
  F s APO 40.1.3 – satisfação dos clientes. 
 

F p APO 42.1 – A organização tem mantido o seu crescimento como resultado de:  
  F s APO 42.1.1 – uma maior produtividade; 
   F s APO 42.1.2 – maior rentabilidade. 
 
N p PROC 49 – Relacionados a Introdução Sistemática / Educação / Formação / Mentoring / 
Coaching / Tutoria (APO): 
 

F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – transforma o conhecimento dos funcionários; 
F s APO 13.1.1 – [transforma] habilidades e capacidades; 
F s APO 13.1.1 – defende o cumprimento dos objetivos globais; 
F s APO 13.1.1 – contribui para a alta performance; 
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F p APO 14.1 – A organização tem um processo de introdução sistemática para novos 
funcionários, que inclui: 

F s APO 14.1.1 – a familiaridade com GC e seus benefícios; 
F s APO 14.1.2 – o sistema de GC; 
F s APO 14.1.3 – [as] ferramentas de GC; 

 
F p APO 15.1 – A organização tem mentoring formal; 
F p APO 15.2 – A organização tem coaching; 
F p APO 15.3 – A organização tem tutoria de processos. 

 
N p PROC 50 – Relacionados à Situações de Crise / Acontecimentos Imprevistos / Operações 
Ininterruptas / Prevenção / Recuperação (APO): 
 

F p APO 10.1 – A organização tem um sistema organizado para a gestão de situações de 
crise ou de acontecimentos imprevistos que garante: 

F s APO 10.1.1 – operações ininterruptas; 
F s APO 10.1.2 – prevenção; 
F s APO 10.1.3 – recuperação; 

 
F p APO 18.1 – Os funcionários são organizados em pequenas equipes/grupos (ou seja, 
círculos de qualidade, equipes de melhoria de trabalho, equipes multifuncionais, comunidades 
de prática) para responder a problemas/interesses do local de trabalho; 

 
F p APO 33.1 – Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar os problemas 
que atravessam as diferentes unidades da organização. 
F p APO 33.2 – Equipes multifuncionais são organizadas para enfrentar [as] 
preocupações que atravessam as diferentes unidades da organização. 

 
N p PROC 51 – Relacionados a Cultura Organizacional (APO): 
  

F p APO 1.1 – A organização tem compartilhado Conhecimento, fortemente ligada à: 
F s APO 1.1.1 – cultura organizacional; 

 F p APO 1.2 – A organização tem compartilhado Visão, fortemente ligada à: 
F s APO 1.2.1 – cultura organizacional; 

F p APO 1.3 – A organização tem compartilhado Estratégia, fortemente ligada à: 
F s APO 1.3.1 – cultura organizacional. 

 
 
N p PROC 52 – Relacionados a Criação / Transformação / Salvaguarda do Conhecimento 
(APO): 
 

F p APO 4.1 – A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento [como]: 
F s APO 4.1.1 – direitos autorais; 
F s APO 4.1.2 – patentes; 
F s APO 4.1.3 – GC; 
F s APO 4.1.4 – segurança do conhecimento; 

 
F p APO 6.1 – A gestão promove: 

F s APO 6.1.4 – a criação de conhecimento; 
F p APO 6.2 – A gestão reconhece: 

F s APO 6.2.4 – a criação de conhecimento; 
F p APO 6.3 – A gestão premia: 

F s APO 6.3.4 – a criação de conhecimento; 
 

F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – transforma o conhecimento dos funcionários; 
 

F p APO 25.2 – A organização possui processos sistemáticos para criar conhecimento; 
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F p APO 30.1 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas dentro 
da organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.1.2 – criar novos conhecimentos; 
F p APO 30.2 – Atividades de avaliação comparativa (Benchmarking) são realizadas fora da 
organização, cujos resultados são utilizados para melhorar: 

F s APO 30.2.2 – criar novos conhecimentos. 
 

N p PROC 53 – Relacionados a Sistemas de Trabalho e Processos (APO): 
 

F p APO 8.1 – A organização desenvolve seus sistemas de trabalho e processos-chave: 
F s APO 8.1.1 – para criar valor para os clientes; 
F s APO 8.1.2 – para atingir a excelência do desempenho; 

 
F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 

F s APO 9.1.1 – novas tecnologias; 
F s APO 9.1.2 – conhecimento compartilhado na organização; 
F s APO 9.1.3 – flexibilidade;  
F s APO 9.1.4 – eficiência; 
F s APO 9.1.5 – eficácia; 

 
F p APO 11.1 – A organização implementa seus processos-chave para garantir: 

F s APO 11.1.1 – as necessidades dos clientes sejam atendidas; 
F s APO 11.1.2 – os resultados dos negócios sejam sustentados; 

F p APO 11.2 – A organização gerencia seus processos-chave para garantir que: 
F s APO 11.2.1 – as necessidades dos clientes sejam atendidas; 
F s APO 11.2.2 – os resultados dos negócios sejam sustentados; 

 
F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.1 – atingir um melhor desempenho; 
F s APO 12.1.2 – reduzir variações; 
F s APO 12.1.3 – melhorar os produtos; 
F s APO 12.1.4 – melhorar os serviços;  
F s APO 12.1.5 – ser atualizado com as mais recentes tendências em negócios; 
F s APO 12.1.6 – ser atualizado com as mais recentes tendências em 
desenvolvimentos; 
F s APO 12.1.7 – ser atualizado com as mais recentes tendências em direções; 

 
F p APO 18.1 – Os funcionários são organizados em pequenas equipes/grupos (ou seja, 
círculos de qualidade, equipes de melhoria de trabalho, equipes multifuncionais, comunidades 
de prática) para responder a problemas/interesses do local de trabalho. 

 
N p PROC 54 – Relacionados a Reduzir Variações (APO): 
 

F p APO 12.1 – A organização avalia continuamente e melhora seus processos de trabalho 
para: 

F s APO 12.1.2 – reduzir variações. 
 
N p PROC 55 – Relacionados a Recompensa (APO): 

 
F p APO 17.1 – Compartilhamento de conhecimento é ativamente:  

F s APO 17.1.2 – recompensado/corrigido. 
 
N p PROC 56 – Relacionados a Patentes (APO): 
 

F p APO 4.1 – A organização tem uma política para a salvaguarda do conhecimento [como]: 
F s APO 4.1.2 – patentes. 

 
N p PROC 57 – Relacionados as Melhores Práticas / Reinvenção ou Duplicação de Trabalho 
(APO): 
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F p APO 29.1 – As melhores práticas e lições aprendidas em toda a organização são 
organizadas, de modo que não há o reinventar constante e as duplicações de trabalho. 

 

N p PROC 58 – Relacionados à Eficácia / Alta Performance / Crescimento (APO): 
 

F p APO 9.1 – No desenho de processos são tidas em conta: 
F s APO 9.1.5 – eficácia; 

 
F p APO 13.1 – Programa de desenvolvimento da educação, formação e carreira da 
organização: 

F s APO 13.1.1 – contribui para a alta performance; 
 

F p APO 19.1 – A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e 
website) para facilitar uma GC eficaz; 
F p APO 19.2 – A direção desenvolveu capacidades para facilitar uma GC eficaz; 

 
F p APO 39.1 – A organização alcançou maior produtividade através:  

  F s APO 39.1.3 – [de] maior eficácia; 
 
F p APO 42.1 – A organização tem mantido o seu crescimento como resultado de:  

  F s APO 42.1.1 – uma maior produtividade; 
   F s APO 42.1.2 – maior rentabilidade; 
  F s APO 42.1.3 – melhor produto de qualidade e serviços. 
 

N p PROC 59 – Relacionados ao Compartilhamento dos Créditos / Realizações / 
Comemorações (7DIM): 
 

F p 7DIM 12.1 – As realizações importantes são comemoradas; 
 
F p 7DIM 30.2 – Os créditos são compartilhados; 

 
N p PROC 60 – Relacionados a Burocracia / Reorganizações / Autonomia (7DIM): 
 

F p 7DIM 16.1 – Há um uso constante de equipes multidisciplinares e formais que se 
sobrepõem a estrutura formal tradicional e hierárquica; 

 
F p 7DIM 17.1 – Há um uso constante de equipes ad hoc ou temporárias, com grande 
autonomia, totalmente dedicadas a projetos inovadores; 

 
F p 7DIM 18.1 – Pequenas reorganizações ocorrem com frequência, de forma natural, para 
se adaptar às demandas do ambiente competitivo; 

 
F p 7DIM 19.3 – A burocracia é mínima. 

 
N p PROC 61 – Relacionados ao Orgulho pelo Trabalho / Foco no Longo Prazo / Honestidade 
Intelectual / Confiança (7DIM): 
 

F p 7DIM 5.1 – Há um elevado sentimento de confiança entre empresa e colaboradores; 
 

F p 7DIM 5.2 – Você sente grande orgulho em trabalhar para a empresa; 
 

F p 7DIM 6.1 – As pessoas não estão focadas apenas no curto prazo; 
 

F p 7DIM 8.1 – Existe uma grande honestidade intelectual na empresa, ou seja, as pessoas 
são autênticas e deixam evidente[s] aquilo que conhecem e também o que não conhecem. 

 
N p PROC 62 – Relacionados a Tolerância / Piadas e Humor / Experimentação (7DIM): 
 

F p 7DIM 13.1 – Há grande tolerância para piadas e humor; 
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F p 7DIM 7.1 – Estimula-se a experimentação;  
F p 7DIM 7.2 – Há liberdade de tentar e falhar. 

 
N p PROC 63 – Relacionados a Mudança da Realidade (7DIM): 
 

F p 7DIM 3.1 – A alta administração estabelece frequentemente metas desafiadoras para a 
mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida; 
F p 7DIM 3.2 – A alta administração estabelece frequentemente um sentido de urgência para 
a mudança da realidade em direção a uma visão estabelecida. 

 
N p PROC 64 – Relacionados a Informalidade (7DIM): 
 

F p 7DIM 14.1 – Realizam-se, com frequência, reuniões informais, fora do local de trabalho, 
para a realização de brainstormings (tempestade de ideias); 

 
F p 7DIM 15.1 – Os layouts são condizentes à troca informal de informação (uso de espaços 
abertos e salas de reunião); 

 
F p 7DIM 38.1 – A empresa aprende muito com seus clientes. Existem vários mecanismos 
formais e informais bem estabelecidos para essa finalidade. 

 
N p PROC 65 – Relacionados a Salários / Pagamentos / Participações (7DIM): 
 

F p 7DIM 28.1 – A evolução dos salários está associada, principalmente, à aquisição de 
competências e não ao cargo ocupado; 

 
F p 7DIM 30.1 – Existem esquemas de pagamentos associados ao desempenho da equipe (e 
não apenas ao desempenho individual); 

 
F p 7DIM 31.1 – Existem esquemas de participação nos lucros envolvendo a maior parte dos 
funcionários; 

 
F p 7DIM 32.1 – Existem esquemas de participação societária envolvendo a maior parte dos 
funcionários. 

 
N p PROC 66 – Relacionados a Incentivos / Estímulos (7 DIM): 
 

F p 7DIM 7.1 – Estimula-se a experimentação;  
 

F p 7DIM 24.2 – Há um elevado incentivo ao treinamento e desenvolvimento:  
F s 7DIM 24.2.1 – profissional dos funcionários; 
F s 7DIM 24.2.2 – pessoal dos funcionários; 

F p 7DIM 24.3 – Estimulam-se treinamentos que levam ao autoconhecimento; 
 

F p 7DIM 25.1 – Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 
outras pessoas de dentro da empresa; 
F p 7DIM 25.2 – Estimulam-se o aprendizado pela ampliação dos contatos e interações com 
outras pessoas de fora da empresa; 

 
F p 7DIM 35.3 – Há grande incentivo para: 

F s 7DIM 35.3.1 – documentação do conhecimento existente na empresa; 
F s 7DIM 35.3.2 – documentação do know-how existente na empresa. 

 
N p PROC 67 – Relacionados a Cargos / Turnover (7DIM): 

 
F p 7DIM 23.1 – O escopo das responsabilidades dos cargos é, em geral, bastante 
abrangente; 
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F p 7DIM 27.1 – Há um baixo turnover (número de pessoas que se demitem ou são 
demitidos) na empresa em comparação a outras empresas do mesmo setor. 

 
N p PROC 68 – Relacionados a Documentação do Know-How (7DIM): 

 

F p 7DIM 35.1 – Há grande disciplina para: 
F s 7DIM 35.1.2 – documentação do know-how existente na empresa; 

F p 7DIM 35.2 – Há grande eficiência para: 
F s 7DIM 35.2.2 – documentação do know-how existente na empresa; 

F p 7DIM 35.3 – Há grande incentivo para: 
F s 7DIM 35.3.2 – documentação do know-how existente na empresa. 

 

N p PROC 69 – Relacionados a Superioridade (DGC): 
 

F p DGC 22.2 – O escritório de trabalho não é usado como um símbolo de superioridade na 

nossa organização. 

 

N p PROC 70 – Relacionados a Demissão (DGC): 

 

F p DGC 137.1 – Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas habilidades 

podem ser utilizadas em outro lugar; 

F p DGC 137.2 – Antes de demitir pessoas, tentamos determinar se as suas expertises 

podem ser utilizadas em outro lugar; 

 

F p DGC 140.1 – A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre a lealdade, o 

fato de deixar as pessoas irem embora; 

F p DGC 140.2 – A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre a contribuição, 

o fato de deixar as pessoas irem embora; 

F p DGC 140.3 – A nossa organização leva em conta o impacto que tem sobre o 

compromisso, o fato de deixar as pessoas irem embora. 

 
N p PROC 71 – Relacionados a Descartes/Despojamento (DGC): 

 

F p DGC 123.1 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas na 

importância estratégica do capital intelectual; 

F p DGC 123.2 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas nas 

projeções financeiras; 

 

F p DGC 129.1 – Quando descartamos negócios, tratamos as pessoas afetadas com 

dignidade e respeito; 

F p DGC 129.2 – Quando descartamos grupos de pessoas, tratamos as pessoas afetadas 

com dignidade e respeito; 

 

F p DGC 133.1 – Quando nos despojamos de ativos tangíveis, estamos conscientes dos 

componentes de conhecimento que eles contêm; 

F p DGC 134.1 – Despojamos o conhecimento de uma maneira planejada, deliberada.   

 

N p PROC 72 – Relacionados Alavancar o Conhecimento / Aquisição de Expertise (DGC): 

 

F p DGC 101.1 – Rotineiramente, perguntamo-nos como podemos alavancar o nosso 

conhecimento para outras áreas; 

 
F p DGC 131.2 – Colocamos o nosso pessoal como aprendizes em outras organizações para 

determinar se necessitamos adquirir [novas] expertise[s]. 

 

N p PROC 73 – Relacionados ao Sucesso / Situações Diferentes (DGC): 
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F p DGC 48.1 – O nosso processo de planejamento inclui olhar para uma série de cenários, 

de modo que possamos pensar em como responder em situações diferentes; 

 

F p DGC 54.1 – Quando temos um grande sucesso, conversamos sobre o que fizemos certo. 

 
N p PROC 74 – Relacionados aos Papéis / Funções (DGC): 
 

F p DGC 3.1 – Nós fazemos distinção entre papéis de gestão do conhecimento, que são 

primordialmente administrativos por natureza, e aqueles que são mais focalizados para os 

conteúdos; 

 

F p DGC 61.1 – As funções de dedicação exclusiva, como gerente de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento; 

F p DGC 61.2 – As funções de dedicação exclusiva, como coordenador de conhecimento, 

sustentarão o processo de compartilhamento do conhecimento. 

  
N p PROC 75 – Relacionados as Finanças da Organização (DGC): 

 
F p DGC 35.1 – Todos na nossa organização podem explicar o básico sobre as nossas 

finanças; 

 

F p DGC 123.2 – Tomamos decisões de despojamento de conhecimento baseadas nas 

projeções financeiras. 

 

N p PROC 76 – Relacionados a Interações / Relações (DGC): 

 

F p DGC 64.1 – As interações físicas são utilizadas para reforçar as comunicações 

eletrônicas; 

 

F p DGC 73.1 – As interações físicas são utilizadas para transferir o conhecimento “implícito” 

difícil de articular; 

 

F p DGC 124.1 – Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes 

de automatizarmos as tarefas; 

F p DGC 124.2 – Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes 

de substituirmos o contato pessoa-a-pessoa pelo contato pessoa-computador; 

 

F p DGC 139.1 – Fazemos uso de relacionamentos informais com negócios relacionados à 

nossa área, para manter nossa base de conhecimento atualizada. 

 

N p PROC 77 – Relacionados a Projetos / Pedidos (DGC): 
 

F p DGC 125.1 – Antes de aceitarmos projetos, pensamos se o conhecimento que 

construímos para a nossa organização pode ser usado de outras maneiras; 

F p DGC 125.2 – Antes de aceitarmos pedidos novos, pensamos se o conhecimento que 

construímos para a nossa organização pode ser usado de outras maneiras. 

 
 
3 Necessidades - Tecnologia 

 
N p TECN 1 – Relacionados a Banco de Competências/Conhecimento (APO/7DIM): 
 

F p APO 16.1 – A organização tem um banco de dados de competências do pessoal; 
 

F p APO 26.1 – A organização mantém um inventário de conhecimento que identifica [o] 
conhecimento de toda a organização; 
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F p APO 26.2 – A organização mantém um inventário de conhecimento que localizam ativos 
ou recursos de conhecimento de toda a organização; 

 
F p 7DIM 34.2 – Existe amplo acesso, por parte de todos os funcionários, à base de dados e 
conhecimento da organização. 

 
N p TECN 2 – Relacionados a Infraestrutura de TI (APO/7DIM): 
 

F p APO 19.1 – A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e 
website) para facilitar uma GC eficaz; 

 
F p APO 20.1 – A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de GC da organização; 

 
F p APO 21.1 – Todo mundo tem acesso a um computador; 

 
F p APO 22.1 – Todo mundo tem acesso à Internet/intranet; 
F p APO 22.2 – Todo mundo tem a um endereço de e-mail; 

 
F p 7DIM 34.2 – Existe amplo acesso, por parte de todos os funcionários, à base de dados e 
conhecimento da organização. 

 
N p TECN 3 – Relacionados as Redes (APO/DGC): 
 

F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 
F s APO 2.1.5 – redes de conhecimento; 

 
F p APO 19.1 – A direção estabeleceu uma infraestrutura de TI (ou seja, Internet, intranet e 
website) para facilitar uma GC eficaz; 

 
F p APO 22.1 – Todo mundo tem acesso à Internet/intranet; 

 
F p APO 23.1 – Informações fornecidas no site são atualizadas de forma regular; 
F p APO 23.2 – Informações fornecidas [na] intranet são atualizadas de forma regular; 

 
F p APO 24.1 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar a transferência de conhecimento; 
F p APO 24.2 – Intranet (uma rede ou similar) é usada como uma fonte importante de 
comunicação de toda a organização para apoiar [o] compartilhamento de informações; 

 
F p DGC 11.1 – As solicitações de informação enviadas para a intranet são fáceis de se 

identificar, geralmente; 

F p DGC 11.2 – As solicitações de informação enviadas para [os] fóruns de discussão são 

fáceis de se identificar, geralmente. 

 
N p TECN 4 – Relacionados a Informação (APO): 
 

F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 
F s APO 2.1.1 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação; 
F s APO 2.1.2 – uma unidade de coordenação central para a gestão do 
conhecimento/informação documentada; 

 
F p APO 23.1 – Informações fornecidas no site são atualizadas de forma regular; 

 
F p APO 23.2 – Informações fornecidas [na] intranet são atualizadas de forma regular. 

 
N p TECN 5 – Relacionados as Equipes de TIC (APO): 
 

F p APO 2.1 – Arranjos organizacionais têm sido realizados para formalizar iniciativas de GC: 
F s APO 2.1.3 – equipe de TIC. 
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N p TECN 6 – Relacionados ao Armazenamento (DGC): 
 

F p DGC 5.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento são mantidos 

atualizados; 

 

F p DGC 14.1 – Os meios eletrônicos onde armazenamos o nosso conhecimento contêm a 

melhor informação disponível sobre um amplo leque de tópicos necessários; 

 

F p DGC 70.1 – Os espaços eletrônico [s] onde armazenamos o nosso conhecimento têm 

uma estrutura que ajuda as pessoas a direcionar as suas contribuições. 

 

N p TECN 7 – Relacionados a Tecnologias (DGC): 

 

F p DGC 7.1 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a qualidade da forma como as pessoas trabalham; 

F p DGC 7.2 – O treinamento de novos sistemas focaliza como essas tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a eficiência da forma como as pessoas trabalham; 

 

F p DGC 17.1 – A organização criou instrumentos eletrônicos que dirigem as pessoas para os 

recursos disponíveis; 

F p DGC 17.2 – A organização criou instrumentos gráficos que dirigem as pessoas para os 

recursos disponíveis; 

 

F p DGC 44.1 – Utilizamos jogos relacionados com o trabalho para pensar mais claramente 

sobre as nossas situações de negócios; 

F p DGC 44.2 – Utilizamos simulações relacionados [as] com o trabalho para pensar mais 

claramente sobre as nossas situações de negócios; 

 

F p DGC 102.2 – Não importa qual grupo propôs uma tecnologia, qualquer um na empresa 

pode utilizá-la; 

 

F p DGC 105.1 – Os nossos sistemas de TI conectam-nos com as fontes de informação de 
que necessitamos para fazer o nosso trabalho; 
 
F p DGC 113.1 – Vemos a tecnologia de informação como um instrumento para ajudar-nos a 

fazer o nosso trabalho; 

 

F p DGC 117.1 – Os nossos sistemas de TI promovem a formação de diferentes redes de 

pessoas; 

 

F p DGC 118.1 – Temos uma política formal que assegura que compartilhemos a tecnologia: 

F s DGC 118.1.1 - entre as unidades; 

F s DGC 118.1.2 - além das fronteiras dos grupos; 

 

F p DGC 124.1 – Tentamos entender o impacto dos relacionamentos na produtividade antes 
de automatizarmos as tarefas; 

 


