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RESUMO
Para o modelo de Mercado de trabalho pautado no conhecimento e com desenvolvimento rápido da tecnologia, investir
na criação e compartilhamento do conhecimento possui valor estratégico para as organizações. Nesse contexto, torna-se
importante aplicar as práticas de Gestão do Conhecimento (GC) com a finalidade de utilizar e valorizar o conhecimento
existente na organização para melhorar o seu desenvolvimento e garantir vantagem competitiva. Dentro do ambiente
escolar, a GC contribui com suas práticas e ferramentas que favorecem a promoção de ambientes facilitadores para o
compartilhamento do conhecimento e para a aprendizagem. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como o objetivo
geral diagnosticar o nível de implantação e de alcance das práticas de GC de base tecnológica em escolas municipais de
Ensino Público da Região da AMUSEP/Paraná. A pesquisa possui uma abordagem quantitativa e configura-se como um
estudo de caso múltiplo. O instrumento para coleta de dados foi um questionário desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa
Aplicada (IPEA). Ao analisar os resultados obtidos com a pesquisa, observou-se que o estágio de implantação e de
alcance das práticas de GC relacionadas à base tecnológica é baixo, algo que demonstra a necessidade de criação de
medidas por parte dos formuladores de políticas públicas educacionais para a ampliação do grau de implantação e
alcance das práticas de GC de base tecnológica nas escolas públicas analisadas.
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento; Gestão do Conhecimento no Contexto Educacional; Tecnologia.

1 INTRODUÇÃO

A  sociedade  atual  é  caracterizada  como  sociedade  do  conhecimento,  onde  o  ambiente
organizacional se tornou incerto, mudanças tecnológicas são continuas e ainda houve o aumento da
complexidade  das  organizações  (VASCONCELOS;  HAMLEY,  2002).  Neste  novo  cenário,  as
organizações precisam buscar inovação a fim de permanecer atuando eficazmente (DAMACENO,
2013).  Para Damaceno (2013), tais inovações estão vinculadas a um novo olhar no campo das
aprendizagens, promovendo ao indivíduo uma reflexão sobre o ambiente que está inserido.

O  sucesso  das  organizações  na  sociedade  do  conhecimento  está  no  investimento  para
capacitar  e  mobilizar  todos  colaboradores  para  o  melhor  uso  do  conhecimento  existente  na
organização. Nesse contexto, a Gestão do Conhecimento (GC) oferece uma gama de ferramentas e
práticas  com a finalidade de impulsionar  o  conhecimento  para  trazer  aprendizagem e inovação
(BATISTA et al., 20005).

Por  ser  considerada  um elemento  fundamental  para  o  sucesso  das  organizações,  a  GC
precisa ser implantada de maneira colaborativa. No campo educacional, no entanto, as práticas de
GC nem sempre são aderidas formalmente, muitas vezes são utilizadas informalmente ou nem são
utilizadas, o que leva as instituições de ensino a uma série de perdas, tais como: de dinamismo e
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agilidade na tomada de decisão, na criação e compartilhamento do conhecimento, no pontencial de
inovação e etc. (ALARCON, 2015).

As mudanças e inovações no meio educacional são consideradas um desafio para diversos
autores. Cavalcanti (2005, p.43 apud THIESEN, 2011, p.12) corrobora com está preocupação ao
destacar que “configurar organizações e a sua gestão para afiná-las com as demandas societárias
constitui um dos grandes desafios aos estudiosos e gestores públicos no mundo contemporâneo”.
Nessa perspectiva é preciso fazer uma reflexão quanto à inserção das Tecnologias de Informação e
Comunicação  (TIC)  como  ferramentas  dos  processos  de  GC,  a  fim  de  melhorar  a  troca  de
informações,  agilizar  processos,  produzir  e  compartilhar  conhecimento  e  integrar  diversos
segmentos das unidades escolares. No entanto, é fundamental destacar que as TIC são apenas
ferramentas colaborativas para que uma organização obtenha sucesso, sendo que, para que ocorra
a GC, o gestor escolar deverá articular e integrar os setores educacionais com intuito de atingir êxito
em  seus  resultados.  Esses  resultados  refletirão  em  um  bom  planejamento  alinhado  com
comportamento  otimista  e  de  confiança,  com  propósito  bem  definido  e  comunicação  eficiente
(SILVA, 2009).

Nesse contexto, para que as práticas de GC com base tecnológica sejam implantadas com
sucesso, todos envolvidos no contexto educacional devem saber usar as TIC de forma efetiva. Em
um ambiente educacional, as TIC permitem que os alunos adquiram competências necessárias para
lidar  com o caos de informações,  tornando-os cidadãos criativos,  solucionadores de problemas,
tomadores de decisão, comunicadores, usuários qualificados das TIC, responsáveis e que oferecem
contribuições para a sociedade (UNESCO, 2009).

Diante  disso,  o  objetivo  geral  deste  trabalho  é  diagnosticar  o  nível  de  implantação  e  de
alcance  das  práticas  de GC de base  tecnológica  em  escolas  municipais  de  Ensino  Público  da
Região da AMUSEP/Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa realizada classifica-se como descritiva e apresenta uma abordagem quantitativa.
Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso múltiplo. 

Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  um  questionário  desenvolvido  pelo  Instituto  de
Pesquisa  Econômica  Aplicada  (IPEA).  O  questionário  desenvolvido  pelo  IPEA  foi  aplicado  em
diversos estudos – ver Batista (2006; 2012) – e se refere a uma lista de vinte e sete práticas de
gestão do conhecimento  que “[...]  foi  elaborada a partir  de exemplos concretos observados em
organizações  de  todo  o  mundo,  englobando  aplicações  práticas,  processos  e  ferramentas”
(BATISTA, 2006, p.12).  Para atender o objetivo geral deste trabalho, está pesquisa se atentou a
tabular e discutir os dados referentes apenas às práticas de GC de base tecnológica. O questionário
aplicado sofreu uma adaptação, pois houve a inclusão de uma coluna contendo a descrição de cada
uma das práticas. 

A  amostra  da  pesquisa  foi  composta  por  58  gestores,  sendo  formada  por  diretores,
coordenadores pedagógicos e  secretários  de educação de escolas  públicas  da Associação dos
Municípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP) e que fazem parte do Programa de Excelência na
Educação Básica (PEEB), que é um programa desenvolvido em conjunto com a rede pública da
AMUSEP com a UniCesumar empresarial. 

Para responder ao questionário, os gestores das instituições educacionais públicas da região
da  AMUSEP  foram  orientados  a  respeito  de  cada  uma  das  onze  práticas  que  constam  no
questionário em anexo. Também foi entregue a eles uma lista com a descrição de cada uma das
práticas.
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A aplicação do questionário ocorreu no dia 23 de junho de 2016 no I seminário de Gestão do
Conhecimento no Ensino Público, que foi um seminário realizado em uma parceria entre o PEEB e o
curso de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações da UNICESUMAR. O seminário
teve como objetivo a capacitação de Gestores e Coordenadores Pedagógicos sobre o tema Gestão
do Conhecimento. 

Os gestores participantes da pesquisa, após receber as devidas orientações, responderam
sobre as práticas constantes no questionário através de uma escala para duas situações. São elas:
I. Para o estágio de implantação: [0] não existem planos de implantação; [1] planejadas para o
futuro; [2] estão em processo de implantação; [3] já estão implantadas; [4] já estão implantadas e
apresentando resultados importantes e relevantes.
II. Já para a análise do alcance da GC dentro da instituição, desde que exista pelo menos um
plano de implementação dessas práticas, a escala apresentará as seguintes opções: [1]  apenas
iniciativas isoladas; [2] restrito a alguns departamentos; [3] no âmbito de uma diretoria ou divisão; [4]
amplamente disseminada na organização.

Os resultados obtidos através da aplicação dos questionários aos gestores foram apurados
por meio de técnicas de estatística descritiva, tais como análise de distribuição absoluta e relativa
dos dados e média. Para a tabulação e cálculo das estatísticas, foi utilizado o Programa Microsoft
Excel (2010). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com vistas  a  alcançar  o  objetivo  geral  do  trabalho,  esta  seção  apresenta  os  resultados
obtidos com as respostas dos cinquenta e oito gestores integrantes do contexto escolar participantes
da pesquisa a respeito das onze práticas de gestão do conhecimento cujo alicerce é a tecnologia.

Quadro 1: Estágio de Implantação das práticas relacionadas à Base Tecnológica 

AÇÃO OU PRÁTICA
ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 

0 1 2 3 4 N/R
Ferramentas  de  colaboração  como  portais,  intranets  e
extranets

40% 19% 8% 12% 17% 4%

Sistemas de workflow 33% 15% 10% 10% 25% 8%
Gestão de conteúdo 27% 33% 2% 25% 10% 4%
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 13% 27% 17% 25% 13% 4%
Data Warehouse (ferramenta da TI para apoio à GC) 40% 31% 4% 2% 19% 4%
Data Mining (ferramenta da TI para apoio à GC) 58% 27% 0% 4% 4% 8%
Costumer Relationship Management (CRM) 19% 21% 19% 13% 17% 10%
Balanced Scorecard (BSC) 42% 15% 8% 10% 15% 10%
Decision Suport System (DSS) 31% 19% 6% 17% 17% 10%
Enterprise Resource Planning (ERP) 38% 25% 8% 15% 4% 10%
Key Performance Indicator (KPI) 23% 29% 12% 6% 21% 10%
Média 33% 24% 8% 13% 15% 7%

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda:  0  -  Não  existem  planos  para  implementação  da  prática;  1  -  existem  ações  planejadas  para  a
implementação da prática no futuro; 2 - a prática está em processo de implementação; 3 -  a  prática  já  está
implantada; 4 - a prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização e
N/R – não respondeu.
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Ao analisar os resultados referentes ao estágio de implantação das práticas de GC de base
tecnológica (vide Quadro 1), observou-se que, para 40% dos gestores participantes da pesquisa,
não existem planos para implantação nas suas escolas para as Ferramentas de colaboração (tais
como portais, intranets e extranets). Também se notou que 19% dos respondentes assinalaram que
existem  ações  planejadas  para  o  futuro  e  para  apenas  4%  dos  gestores  esta  prática  já  está
implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para as suas instituições.

Em relação ao alcance da prática Ferramentas de colaboração (vide Quadro 2), obteve-se
que 47% dos participantes afirmaram que a poucas iniciativas dentro da escola, enquanto que para
19% dos gestores a prática está restrita a alguns departamentos. Para apenas 5% dos gestores
muitos departamentos utilizam esta prática. Utilizar as ferramentas de colaboração é a maneira mais
eficiente  de  proteger  o  conhecimento  tácito  existente  na  organização,  pois  consiste  em  um
conhecimento pessoal, resultado de experiências e, portanto, difícil de ser codificado. Assim estas
ferramentas  auxiliam na conversão  do conhecimento  tácito  em explicito  (NONAKA;  TAKEUCHI,
1997).  A  intranet,  por  exemplo,  é  um espaço  restrito  a  determinado  público  e  é  utilizado  para
compartilhamento de informações restritas. Desta forma, o uso da intranet nas escolas possibilitaria
que professores, diretores e coordenadores pudessem compartilhar e acessar conhecimentos de
modo a melhorar e dinamizar o espaço escolar. Diante disso, observa-se a necessidade da criação
de medidas que ampliem a implantação e o alcance das Ferramentas de colaboração dentro das
escolas analisadas. 

Quadro 2: Alcance das práticas de gestão do conhecimento relacionadas à Base Tecnológica

AÇÃO OU PRÁTICA
NÍVEL DE ALCANCE

1 2 3 4 N/R
Ferramentas de colaboração como portais, intranets e 
extranets

47% 19% 5% 19% 10%

Sistemas de workflow 47% 12% 7% 26% 9%
Gestão de conteúdo 45% 29% 2% 10% 14%
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 45% 17% 16% 12% 10%
Data Warehouse (ferramenta da TI para apoio à GC) 50% 10% 3% 14% 22%
Data Mining (ferramenta da TI para apoio à GC) 57% 14% 3% 0% 26%
Costumer Relationship Management (CRM) 31% 17% 19% 16% 17%
Balanced Scorecard (BSC) 55% 10% 16% 7% 12%
Decision Suport System (DSS) 48% 10% 17% 12% 12%
Enterprise Resource Planning (ERP) 66% 12% 3% 7% 12%
Key Performance Indicator (KPI) 48% 10% 2% 24% 16%
Média 49% 15% 8% 13% 15%

Fonte: Dados da pesquisa
Legenda: 1 - poucas iniciativas isoladas dentro da organização; 2 - alguns departamentos usam a prática; 3 -
muitos departamentos usam a prática; 4 - amplamente disseminada na organização e N/R – não respondeu.

Quanto à prática Sistema de Workflow, observou-se que para 33% dos respondentes não
existe planos de implantação desta prática. Em contrapartida, 25% dos participantes da pesquisa
responderam que a prática está implantada e gerando resultados relevantes para escola. Quanto ao
alcance, obteve-se que para 47% dos diretores, coordenadores e secretários de educação existem
poucas  iniciativas  isoladas  dentro  da  escola  e,  apenas  para  26%  deles,  esta  prática  está
amplamente disseminada na escola. O fato de a prática ser pouco disseminada nas escolas leva a
interpretação de que os envolvidos no contexto escolar desconhecem tanto a prática como sua
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funcionalidade, porém uma organização escolar pautada por uma abordagem sistemática e holística,
que questiona tarefas e funções individuais, não se pode prender a tarefas estáticas e sim em fluxo
de  trabalho.  Neste  sentido  a  prática  de  workflow é  muito  importante  por  ser  uma prática  para
simplificar e agilizar tarefas (MAULINI, 2012).

Para a prática Gestão de Conteúdo, obteve-se que, para 27% dos participantes, não existem
planos para implantação da prática, para 33% deles existem ações planejadas para o futuro e 2%
dos  gestores  entendem  que  a  prática  está  em  processo  de  implantação  (vide  Quadro  1).  É
importante destacar que 25% dos respondentes assinalaram que a prática já está implantada. Em
relação ao alcance desta prática (vide Quadro 2), obteve-se que: 45% dos gestores participantes da
pesquisa  assinalaram que a  poucas iniciativas  isoladas dentro  da  escola,  29% informaram que
alguns departamentos usam a prática e apenas 2% afirmaram que muitos departamentos usam esta
prática.  A  prática,  ainda  que  identificada  de  maneira  isolada  pelos  diretores,  coordenadores  e
secretários municipais, apresenta-se, conforme Batista (2006), como uma ferramenta de interesse
coletivo no que tange a disseminação do conhecimento e busca de soluções para simplificar o
processo organizacional. Isto se dá, pois, se a prática for exercida de maneira efetiva, ela contribui
para  a  disseminação  de  melhores  práticas,  tornando-se  um  canal  de  troca  de  informações
pertinentes aos processos que possibilitam a melhora dos processos.

Com relação à prática Gestão Eletrônica de Documentos (GED),  obteve-se que 27% dos
respondentes  afirmaram  que  existem  ações  planejadas  para  implantação  da  prática  no  futuro,
enquanto 25% dos gestores informaram que a prática já está implantada. Quanto ao alcance da
prática,  obteve-se  que  para  45%  dos  diretores,  secretários  e  coordenadores  existem  poucas
iniciativas isoladas dentro da escola, enquanto que para 17% dos gestores a prática esta restrita a
alguns departamentos. 16% dos participantes da pesquisa informaram que muitos departamentos
utilizam esta prática e apenas 12% deles entendem que a prática está amplamente implantada nas
suas escolas. A aplicação efetiva da GED no contexto educacional proporcionaria às instituições de
ensino um ganho de espaço, tempo e agilidade nos processos de identificação e possível consulta
de  documentos  (tais  como  provas,  trabalhos  e  etc.)  importantes  no  processo  pedagógico,  que
necessitam  de  determinado  tempo  e  espaço  para  ser  eliminado.  Isto  visto  que  a  GED  é  um
instrumento  que  facilita  o  gerenciamento  de  volumosos  arquivos  de  documentos  eletrônicos,
garantindo  o  armazenamento  e  segurança  no  seu  acesso.  Esta  prática  é  caracterizada  como
repositório do conhecimento explicito, que é aquele conhecimento que se encontra traduzidos em
documentos (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).

Para a prática Data Warehouse (ferramenta de TI para apoio a GC), obteve-se que: 40% dos
respondentes responderam que não existem planos para implantação desta prática, 31% concordam
que  existem ações  planejadas  para  o  futuro,  4% afirmam que  a  prática  está  em processo  de
implantação e  apenas 2% entendem que esta  prática  já  está  totalmente  implantada e  gerando
resultados relevantes para a escola (vide Quadro 1). Quanto ao alcance da prática, verificou-se que
para 50% dos respondentes existem poucas iniciativas isoladas dentro da escola, 10% afirmam que
alguns  departamentos  utilizam  a  prática,  enquanto  apenas  3%  concordam  que  muitos
departamentos usam a prática e 14% entendem que a prática está amplamente disseminada dentro
da escola. O estágio de implantação e alcance da prática Data Warehouse, portanto, ainda é baixo,
algo que é preocupante, uma vez que esta prática permite que o gestor acesse de maneira rápida e
intuitiva dados da organização, contribuindo para a tomada de decisão, visto que está prática foi
criada para agrupar grande volume de dados de maneira centralizada, permitindo o acesso fácil
destes dados. Esta ferramenta foi modelada e elaborada para a aplicação da Data Mining (JENSEN
et al., 2010).
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Em relação à prática Data Mining (ferramenta de TI pra apoio de GC), verificou-se que para
58% dos diretores, coordenadores e secretários não existem planos para implantação da prática no
futuro, para 27% dos respondentes existem ações planejadas para implantação da prática para o
futuro, 4% entendem que a prática está implantada e gerando resultados e em nenhuma escola a
prática está em processo de implantação. Quanto ao alcance da prática, obteve-se que para 57%
dos  participantes  existem poucas  iniciativas  isoladas  dentro  da  organização,  14% afirmam que
somente  alguns departamentos  utilizam esta  prática,  3% concordam que muitos  departamentos
utilizam e em nenhuma escola a prática está amplamente disseminada.

Pelo resultado obtido em relação à Data Mining,  é possível observar que as escolas não
utilizam esta ferramenta, o que faz com que percam dinamismo na busca de dados relevantes para
tomada de decisão,  pois  esta é uma ferramenta de busca que explora e analisa dados com o
objetivo de encontrar dados ocultados e utilizá-los para tomada de decisão (GARTNER GROUP,
1995). A prática de Mineração de Dados, na educação, de acordo com Baker et al . (2011), vem
sendo  usada  com  frequência  por  fornecer  suporte  de  feedback a  professores,  permitir  dar
recomendações  aos  estudantes,  facilitando  a  identificação  de  grupos  de  estudantes  com
características comuns e previsão de desempenho ou risco de evasão.

Para a prática  Costumer Relationship Management (CRM), verificou-se que para 21% dos
respondentes existem ações planejadas para a implantação da prática no futuro, 19% afirmam que
não  existem planos  para  implantação  da  prática,  para  13% dos  participantes  a  prática  já  está
implantada e 17% concordam que a prática já está implantada e gerando resultados relevantes para
a  escola.  Quanto  ao  alcance  da  prática,  obteve-se  que  para  31% dos  diretores,  secretários  e
coordenadores  existem  poucas  iniciativas  isoladas  dentro  da  organização,  para  17%  dos
respondentes a prática se restringe a alguns departamentos, 19% dos participantes afirmam que
muitos  departamentos  utilizam  a  prática  e  16%  entendem  que  esta  prática  está  amplamente
disseminada dentro da escola.

A análise dos dados permite inferir que há apenas iniciativas isoladas e ações planejadas
para o futuro. Está prática tem como objetivo construir uma relação mais próxima entre os membros
de uma organização e sua missão é fazer uma explanação coerente e única de cada aluno, no caso
das instituições de ensino, conglomerando a compreensão de suas necessidades e desejos, bem
como  sua  satisfação  (OLIVEIRA,  2010).  Desta  forma,  através  desta  ferramenta,  pode-se
personalizar  o  atendimento  ao  aluno,  considerando  variáveis  de  comportamento  levantadas  na
prática CRM, algo de grande importância para as instituições de ensino. 

Com relação à implantação da prática  Balanced Scorecard, obteve-se que para 42% dos
participantes não existem planos para implantação da prática, 15% afirmaram que existem ações
planejadas para o futuro, 8% dos respondentes entenderam que a prática está em processo de
implantação, 10% dos pesquisados informaram que a prática já está implantada e 15% concordaram
que esta já está implantada e gerando resultados relevantes para instituição. Quanto ao alcance da
prática,  verificou-se  que  para  55%  dos  diretores,  secretários  e  coordenadores  existem  poucas
iniciativas isoladas dentro da instituição, para 10% a prática está restrita a alguns departamentos,
16% afirmaram que muitos departamentos utilizam está prática e apenas 7% entenderam a prática
como  amplamente  disseminada  na  instituição.  A  prática  apresentou-se  pouco  disseminada  nas
instituições  de  ensino,  o  que  pode  causar  prejuízo,  pois  a  utilização  da  BSC contribui  para  o
alinhamento das estratégias da organização e as metas estabelecidas pelo departamento, tornando-
os de fácil acesso a todos colaboradores, conforme explicitado por Kaplan e Norton (1997).

Para a prática Decision suport System (DSS), obteve-se que para 31 dos respondentes não
existem planos para implantação desta prática, 19% afirmaram que existem ações planejadas para a
implantação  da  prática  no  futuro,  para  6%  dos  participantes  a  prática  está  em  processo  de
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implantação, 17% entenderam que a prática já esta implantada e gerando resultados relevantes.
Quanto  ao  alcance  da  prática,  verificou-se  que  para  48%  dos  respondentes  existem  poucas
iniciativas isoladas dentro da instituição, para 10% a prática se restringe a alguns departamentos,
17% afirmaram que muitos departamentos utilizam a prática e 12% entenderam que a prática está
amplamente disseminada nas instituições.

Com relação à prática  Enterprise Resource Planning (ERP), verificou-se que para 38% dos
participantes  não  existem  planos  para  a  implantação  da  prática  nas  escolas,  outros  25%
responderam que existem ações planejadas para implantação da prática no futuro, para 8% dos
respondentes a prática está em processo de implantação, 15% afirmaram que já está implantada e
4% entenderam que a prática está implantada e gerando resultados relevantes. Quanto ao alcance,
obteve-se  que  para  66% dos  diretores,  coordenadores  e  secretários  existem poucas  iniciativas
isoladas dentro da instituição, para 12% o uso desta prática está restrito a alguns departamentos,
3% dos respondentes afirmaram que muitos departamentos utilizam a prática e 7% entenderam que
a  prática  está  amplamente  disseminada  nas  escolas.  A  adoção  da  prática  EPR possibilita  aos
gestores das escolas públicas planejarem suas ações e utilizar recursos de modo adequado, pois
sistemas  de  EPR  são  ferramentas  computacionais  que  permitem  a  obtenção  de  dados  e
informações em tempo real, possibilitando também a integração entre várias áreas da instituição.
Outra característica desse sistema é que ele suporta todas as necessidades de informação para
tomada de decisão de um empreendimento (MORENO et al., 2007).

Para a prática Key Performance Indicator (KPI), obteve-se que para 23% dos respondentes
não  existem  planos  de  implantação  da  prática,  para  29%  existem  ações  planejadas  para
implantação da prática no futuro, 12% dos pesquisados concordam que a prática está em processo
de implantação, para 6% a prática está implantada e para 21% dos participantes a prática já está
implantada  e  apresentando  resultados  relevantes  para  escola.  Quanto  ao  alcance  da  prática,
verificou-se  que  para  48%  dos  participantes  existem  poucas  iniciativas  isoladas  dentro  das
instituições, para 10% dos diretores, secretários e coordenadores a prática se restringe a alguns
departamentos, 2% dos respondentes concordam que muitos departamentos utilizam a prática KPI e
para 24% esta prática está amplamente disseminada nas escolas. Levando em consideração o nível
de  informações  apresentadas,  pode-se  concluir  que  as  escolas  analisadas  fazem  uma  baixa
utilização de indicadores de desempenho, fazendo com que estas percam agilidade na tomada de
decisão. Faz-se importante destacar que o KPI é uma prática que pode ser usada para medir o
índice de evasão escolar, o percentual de livros emprestados e etc., sendo, portanto, de grande valia
para as instituições de ensino.

4 CONCLUSÃO

O resultado do diagnóstico do estágio de Implantação e do alcance das práticas de gestão do
conhecimento  relacionadas  à  base  tecnológica  levou  a  conclusão  de  que  nenhuma  das  onze
práticas  está  totalmente  implantada  e  surtindo  efeitos  positivos  para  mais  de  28%  dos
coordenadores, secretários e diretores. É importante destacar que, para um grande percentual dos
gestores, a maioria das práticas está apenas planejada para o futuro ou não existem. Infere-se
assim que as Instituições de Ensino Públicas da Região da AMUSEP apresentam um nível baixo de
implantação das práticas GC relacionadas a TI,  sendo necessário aprofundar o estudo sobre as
possíveis causas para esse resultado.

De  modo  análogo,  quanto  ao  nível  de  alcance  das  práticas,  as  mesmas  também
apresentaram  índices  baixos,  ou  seja,  para  dez  práticas  mais  de  40%  dos  coordenadores,
secretários  e  diretores  afirmam  que  existem  apenas  iniciativas  isoladas.  O  índice  de  práticas
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amplamente  disseminadas  não  excedem  20%  das  respostas  em  nove  das  práticas  de  GC
relacionadas  à  base  tecnológica,  também  evidenciando  que  os  profissionais  da  educação
desconhecem  que  a  GC pode  ser  um fator  decisivo  para  tomada  de  decisão  e  resolução  de
problemas.

A  pesquisa  mostrou  que  o  estágio  de  implantação  e  o  alcance  das  práticas  de  GC
relacionadas a TI apresentou nível muito baixo de adesão, o que pode ser justificado pela falta de
informação ou ainda pela falta de conhecimento quanto à aplicabilidade de algumas práticas, ainda
que o conceito de cada prática tenha sido colocado no questionário.  Com os resultados foi possível
ter uma visão geral de como os coordenadores, secretários e diretores compreendem as práticas de
GC com base tecnológica. 

Análise dos resultados mostra uma lacuna existente muito extensa a ser explorada em termos
de uso de práticas e/ou ferramentas de GC no campo educacional,  e  que efetivamente muitas
informações e conhecimentos podem ser gerados a partir destas e que proporcionam a tomada de
decisão. É preciso ressaltar também que recursos tecnológicos disponíveis no mercado atualmente,
como  hardware,  software e  telecomunicações,  viabilizam  o  investimento  se  for  levado  em
consideração os ganhos e a geração de valor que se obtêm através dos resultados.

Desta  forma,  a  contribuição  desta  pesquisa  está  no  fato  de  que  os  Fatores  Críticos  de
Sucesso apontam elementos fundamentais para o diferencial competitivo podendo influenciar tanto
na definição das estratégias quanto na qualidade dos serviços prestados, identificando habilidades e
recursos que se fazem necessários para que as instituições de ensino sejam bem sucedidas. Assim,
conclui-se que as instituições investigadas apresentam alguns problemas para a implantação das
práticas de GC de base tecnológica. Dentre os problemas identificados se encontra a informalização
das práticas de GC, baixa frequência de utilização, pouco ou nenhum entendimento/percepção do
impacto positivo dessas práticas para instituição e falta de estrutura e incentivo por parte da equipe
pedagógica, gestores e secretários municipais. Esses fatores são essenciais para o sucesso da GC
nas escolas e devem ser considerados e incentivados pelo gestor escolar. Desta forma, observa-se
a  grande  urgência  na  criação  de  medidas  por  parte  dos  formuladores  de  políticas  públicas
educacionais para a ampliação do grau de implantação e alcance das práticas de GC de base
tecnológica nas escolas públicas analisadas. 
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ANEXO

Instrumento de Pesquisa do IPEA

Das seguintes práticas relacionadas à Gestão do Conhecimento e informação, indique:

a) O seu estágio de implantação:
0 Não existem planos para implementação da prática
1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro
2 A prática está em processo de implementação
3 A prática já está implantada
4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para

a organização

b) O alcance dentro da organização:
1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização
2 Alguns departamentos usam a prática
3 Muitos departamentos usam a prática
4 Amplamente disseminada na organização

Ação ou Prática

a)
Estágio

b)
Alcance

Sistemas de workflow [    ] [    ]
Gestão de conteúdo [    ] [    ]
Gestão Eletrônica de Documentos (GED) [    ] [    ]
Data Warehouse (ferramenta da TI para apoio à 
GC)

[    ] [    ]

Data Mining (ferramenta da TI para apoio à GC) [    ] [    ]
Outras ferramentas para apoio à GC [    ] [    ]
Costumer Relationship Management (CRM) [    ] [    ]
Balanced Scorecard (BSC) [    ] [    ]
Decision Suport System (DSS) [    ] [    ]
Enterprise Resource Planning (ERP) [    ] [    ]
Key Performance Indicator (KPI) [    ] [    ]
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