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A comunicação no compartilhamento de informações no âmbito da 
educação à distância em uma instituição de ensino superior 

 

RESUMO  

 

Na atualidade tem se dado importante ênfase ao papel do conhecimento nas 
organizações, em razão de o modelo econômico atual reconhecê-lo como um fator 
importante para a produtividade e inovação. Isto devido à legitimação da ideia de 
que o sucesso de uma organização, entre outras variáveis, dependerá de como o 
conhecimento é gerido no ambiente organizacional. As organizações, visando o 
melhor aproveitamento do conhecimento, buscam a implantação de modelos de GC, 
que serão determinados a partir da realidade e contexto de cada organização. A 
comunicação permeia todo o processo da GC, em especial a fase de 
compartilhamento de informações. Assim, dentro de uma organização, 
independentemente de seu ramo de atuação, com destaque para organizações que 
trabalham com a educação na modalidade à distância, tendo em vista que sua 
comunicação ocorrerá de forma prevalecente por meio de tecnologias 
comunicacionais, é primordial considerar como ocorre a comunicação no 
compartilhamento de informações neste contexto. Entretanto, pouca ou nenhuma 
atenção tem sido dada à comunicação e seu papel dentro dos ciclos da GC, em 
especial na fase do compartilhamento. Na busca por aprofundar estudos referentes 
a esta questão, a pesquisa presente apresenta natureza qualitativa, de cunho 
exploratório e caráter teórico empírico. A escolha foi pelo estudo de caso em uma 
Instituição de Ensino Superior na modalidade à distância, com foco na análise da 
comunicação existente entre Sede e Polos. A pesquisa mostrou os impactos que a 
comunicação pode exercer no compartilhamento de informações e na aquisição do 
conhecimento e identificou fazes correspondentes ao ciclo da GC no canal oficial de 
comunicação entre Sede e Polos e suas inconsistências neste processo. 
 
 
Palavras - chave: Comunicação Organizacional. Compartilhamento. Gestão do 

Conhecimento. IES. EaD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Communication in the sharing of information in the scope of 
distance education in a higher education institution 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, an important emphasis has been placed on the role of knowledge 
in organizations, given that the current economic model recognizes it as an important 
factor for productivity and innovation. It is due to the legitimacy of the idea that the 
success of an organization, among other variables, will depend on how the 
knowledge is managed in the organizational environment. The organizations, aiming 
the best use of knowledge, seek the implantation of GC models, which will be 
determined from the reality and context of each organization. Communication 
permeates the entire KM process, especially the information sharing phase. Thus, 
within an organization, regardless of its field of activity, with emphasis on 
organizations that work with distance education, considering that its communication 
will occur in a prevailing way through communicational technologies, it is of 
paramount importance to consider how the Communication in this context. However, 
little or no attention has been paid to communication and its role within GC cycles, 
especially in the sharing phase. In the search for further studies related to this 
question, the present research presents a qualitative, exploratory and empirical 
theoretical character. The choice was made by a case study in a Higher Education 
Institution in the distance modality, focusing the analysis on the existing 
communication between Headquarters and Poles. The research showed the impacts 
that communication can exert on the sharing of information and the acquisition of 
knowledge and identified actions corresponding to the GC cycle in the official 
communication channel between Headquarters and Poles and their inconsistencies 
in this process. 

 
 

Key – words: Organizational communication. Sharing. Knowledge management. 
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1  INTRODUÇÂO 

 

É comum associar a origem dos estudos em Gestão do Conhecimento (GC) 

nas organizações à pesquisa de Nonaka (1991), que cunha o conceito de 

‘knowledge-creating organization’ (NONAKA, 1991), ou ‘organizações que criam 

conhecimento’, em uma tradução livre. Tais organizações, segundo Nonaka, seriam 

capazes de criar e disseminar novos conhecimentos e inseri-los aos seus produtos, 

serviços e sistemas num processo que identifica, codifica e compartilha as 

informações a partir do reconhecimento dos conhecimentos tácito e explícito, 

levando à disseminação e incorporação do conhecimento a produtos, serviços e 

sistemas (NONAKA, 1991; NONAKA et al, 1997). Desde então, a Gestão do 

Conhecimento passou a ser definida como as atividades organizacionais 

relacionadas à busca de conhecimento, sua criação, transferência e uso (NONAKA, 

1991; DAVENPORT et al, 1998), com vistas à sustentação ou à promoção do 

desempenho global de uma organização (ANDRADE et al, 2011; CANONGIA et al, 

2004). 

 Porém, o interesse recente pelo conceito de conhecimento – ao menos 

quando aplicado às organizações – tem sua origem no conceito de Economia do 

Conhecimento, de Peter Drucker, no qual tanto a capacidade intelectual quanto o 

conhecimento representariam um novo e mais valioso recurso econômico, 

superando os tradicionais fatores de produção (DRUCKER, 1974; FIALHO et al., 

2006). No limite, a transição de qualquer nação para a economia do conhecimento 

implicaria em converter a tecnologia e o conhecimento nos motores do 

desenvolvimento (VELLOSO, 2005). Tal transição envolveria estratégias de 

competitividade com suporte em especializações avançadas, que capacitariam os 

envolvidos a criarem novas vantagens competitivas. Esta nova economia deveria 

contemplar o reconhecimento do capital humano, como base da eficiência 

econômica e produtiva de um país (VELLOSO, 2005).  

           Para a Gestão do Conhecimento, o ambiente organizacional apresenta a 

mesma dinâmica indicada por Velloso, na qual seria imprescindível a adoção de 

uma nova visão por parte das organizações no que tange ao papel do conhecimento 

como novo recurso econômico. Assim, “somente quando conhecimento individual e 

de grupo são convertidos para o conhecimento organizacional, a organização pode 
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começar a gerir eficazmente este recurso” (HOOF e RIDDER, 2004, p. 117, 

tradução livre). Portanto, determinar quais fatores promovem ou impedem a partilha 

de conhecimento dentro das organizações constituiria uma importante questão 

(HOOF e  RIDDER, 2004). 

 A tentativa de se gerenciar o conhecimento como um recurso levou parte 

importante da literatura contemporânea em GC à criação e testes de modelos de 

ciclos estruturados de GC. A ideia norteadora é que, tais ciclos, assumiriam o 

complexo papel de descrever sistematicamente (e provocar) o processo da criação 

ou identificação das informações/conhecimento, da codificação e compartilhamento 

das informações/conhecimento e, posteriormente, sua aplicação e reutilização. De 

forma geral, tais informações/conhecimento estariam em grande parte sob a forma 

de conhecimentos tácitos ou ainda pouco codificados, ou seja, com poucas 

condições práticas de serem utilizados (DALKIR, 2011; FIALHO et al., 2006).   

           Assim, um dos pressupostos que norteia os ciclos de GC é o de instituir 

processos de codificação e compartilhamento deste conhecimento tácito, e seu 

objetivo em geral é o de elevar o nível de competitividade e inovação de uma 

organização (DALKIR, 2011; NONAKA e TAKEUCHI, 2008; FIALHO et al., 2006; 

DOROW, et al., 2012), além de elevar a capacidade de controle dos processos de 

tomada de decisão como estratégia organizacional (FIALHO, et al., 2006).                                                 

Entretanto, tais ciclos de GC estão muito vinculados à noção de 

conhecimento como recurso manipulável, disponível, estocável e gerenciável. 

Aspectos subjetivos e completamente pueris das atividades sociais dentro das 

organizações são quase que totalmente negligenciadas por tais modelos. Um 

desses aspectos negligenciados é a comunicação organizacional. Ainda que se 

retivessem características pragmáticas da comunicação, ou seja, os processos 

comunicacionais e os ciclos de informação, seria preciso admitir que ambos estão 

presentes na evolução das estratégias empresariais e na própria evolução das 

organizações (CARDOSO, 2006). 

           Para Hooff e Ridder (2004) e Nonaka e Takeuchi (2008), a partilha do 

conhecimento ou compartilhamento de informações tanto individual como de grupo 

pertencentes a uma organização possibilitam a criação do conhecimento 

organizacional, para que, enfim, seja possível à organização gerir este recurso. 

Assim, algum tipo de comunicação deverá ser utilizado.  

O cenário atual apresenta em decorrência da globalização e mudanças no 
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contexto organizacional, constantes modificações. Além disso, há uma avalanche de 

ferramentas tecnológicas que permitem acesso rápido e fácil às informações. Deste 

modo, ter a capacidade de acesso ao conteúdo correto de forma acessível, no 

tempo almejado, passa a ser uma condição fundamental para a sobrevivência das 

organizações (TORINO, 2010; RABELO, et al., 2012). Tal possibilidade dependerá 

de forma preponderante da qualidade do ciclo da GC existente na organização, e 

mais de forma pontual, do compartilhamento das informações, que é elencado como 

foco da gestão do conhecimento (ALVES e BARBOSA, 2010). 

Ao se abordar o compartilhamento das informações, de forma direta aciona-

se algum meio ou forma de comunicação a fim de possibilitar tal processo. A 

comunicação de forma estruturada elenca o homem como agente originador e único 

(PENTEADO, 2012), e a Gestão do Conhecimento – de forma tão relevante quanto 

– aponta o ser humano como agente originador do conhecimento quando propõe 

que a partir da explicitação do conhecimento tácito dos indivíduos, de suas trocas e 

novas percepções, se possa criar um conhecimento organizacional (NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008). 

Todo o Ciclo da GC é perpassado pela ação do indivíduo que compõe o 

grupo organizacional e que compreende, atua, cria e age neste contexto. E tal 

contexto pode exigir destes indivíduos que reavaliem suas crenças, façam 

adaptações, desenvolvam métodos de integração e avaliações, buscando a 

aceitação das novas exigências do mercado (RABELO, et al., 2012). Evidencia-se 

desta forma, o indivíduo como agente central em todo o processo da GC, 

independentemente do contexto aplicado. 

O objeto por excelência da GC é a organização, incluindo-se aí, as 

organizações de ensino. Organizações de ensino são agentes portadoras de 

intangíveis e conhecimento tácito em grande escala (GALLUCCI, 2007). Ao longo 

das duas últimas décadas, o setor de ensino privado no Brasil sofreu muitas 

mudanças, o que gerou nestas organizações a adoção de comportamentos bem 

similares às empresas ditas comerciais. Comportamentos direcionados a caminhos 

estratégicos, objetivando retorno em curto prazo e reconhecendo seus alunos como 

clientes se tornaram lugares comuns (GALLUCCI, 2007). O contexto destas 

organizações se faz tão competitivo quanto outro qualquer, e a GC tem sido 

percebida como capaz de contribuir a fim de se gerar vantagem competitiva também 

neste contexto (GALLUCCI, 2007). 
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Segundo dados registrados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), senso de 2013, nos últimos 10 anos a taxa 

média de crescimento anual de matrículas na graduação foi de 5,0% na rede pública 

e 6,0% na rede privada. E, em 2013, a rede privada teve uma participação superior a 

80% no número de ingressos nos cursos de graduação (INEP, 2013). Ainda 

considerando este contexto, das matrículas efetuadas na graduação no ano de 

2013, houve crescimento de 3,9% nos cursos presenciais e 3,6% nos cursos à 

distância. Os cursos à distância contam com uma participação superior a 15% nas 

matrículas em graduação (INEP, 2013). 

A consolidação da Educação a Distância (EaD) no Brasil se deve ao avanço 

das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) (MARTINS, 2014), o que 

possibilitou adotar metodologias para uso destas ferramentas em prol desta 

modalidade de ensino, chegando aos modernos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) (SILVA, 2014). As TIC’s, nesse contexto específico do ensino a distância, são 

os computadores, a internet ou as multimídias utilizadas nas práticas da modalidade 

EaD. São tecnologias que, no limite, permitem a prática da EaD, dado que a 

comunicação, nesta modalidade, depende exclusivamente destas ferramentas. 

A EaD teve, como marco normativo no país, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) no ano de 1996. No artigo de número oitenta, são apresentados 

mecanismos de criação e incentivo da EaD em todos os níveis da educação, 

possibilitando um expressivo crescimento da EaD no ensino superior e tornando-a 

uma realidade nas práticas educacionais com relevante atuação (SILVA, 2014). Na 

oferta de diferentes graus acadêmicos na modalidade à distância, há predomínio da 

participação das universidades privadas, que representam 86,6% contra 13,4% das 

universidades públicas no Brasil (BRASIL, MEC - INEP, 2013). 

Considerando esta realidade e tomando como base os pressupostos teóricos 

da Gestão do Conhecimento; identificando a lacuna existente nos modelos de GC da 

literatura sobre o papel e a importância da comunicação na GC, conforme apontado 

por Nonaka e Takeuchi (2008); e tendo como contexto de partida as IES privadas, 

especificadamente na modalidade EaD, este estudo se propôs a analisar como 

ocorre o processo de comunicação organizacional e quais os possíveis impactos no 

compartilhamento de informações entre Sede e Polos de Apoio Presencial de uma 

IES privada na modalidade EaD. Ressalta-se que o objeto de pesquisa é uma IES 
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privada com sede na Região Sul do país e que, no período pesquisado, contemplava 

60 Polos de Apoio distribuídos em treze estados brasileiros. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

           Da contextualização acima, definiu-se como problema de pesquisa norteador 

para o trabalho, o seguinte: como é o processo de comunicação e quais são os 

possíveis impactos no compartilhamento de informações entre Sede e Polos em 

uma IES privada na modalidade EaD? 

           É certo que o compartilhamento de informações desempenha papel crítico 

nos modelos e processos de GC (DALKIR, 2011; NONAKA e TAKEUCHI, 2008; 

BARBOSA et al, 2009; HOOF e RIDDER, 2004; ALVES e BARBOSA, 2010; 

TORINO, 2010; CARDOSO, 2006; GENELOT, 2011). O que se pretende com esse 

trabalho, dessa forma, é verificar, empiricamente, as relações entre o processo de 

comunicação e o compartilhamento de informações existentes na organização 

objeto de análise.  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Da pergunta norteadora, derivou-se o seguinte objetivo geral: 

- Analisar o processo de comunicação e seus possíveis impactos no 

compartilhamento de informações nas relações existentes entre Sede e Polos de 

uma IES na modalidade EaD. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Abaixo, estão descritos os objetivos específicos e em quais capítulos tais 

objetivos são discutidos e alcançados: 

 1) Descrever o histórico da EaD no Brasil.  

Tal objetivo concentra-se no capítulo 4 da dissertação, onde é possível 

compreender o desenvolvimento da EaD no Brasil e o papel das instituições 
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privadas neste contexto. Esse objetivo é importante para o presente trabalho na 

medida em que permite contextualizar, historicamente, o objeto de estudo. 

 

2) Descrever a instituição objeto de pesquisa a partir dos mecanismos de 

funcionamento de sua estrutura na EaD. 

Tal objetivo é encontrado no capítulo 5 desta dissertação, e envolve o 

detalhamento da instituição objeto deste estudo, em especial a estruturação dos 

polos e a metodologia adotada pela instituição na EaD. 

 

3) Analisar como ocorre o compartilhamento de informações entre sede e 

polos. 

A elucidação desta questão está no capítulo 6, especificamente no item 6.1, 

onde é descrito o departamento específico que trata da codificação de informações e 

seu compartilhamento, departamento este intitulado Departamento de Processos e 

Qualidade.  

 

4)  Identificar a existência do ciclo de GC no objeto de estudo. 

Tal identificação é detalhada também no capítulo 6 desta dissertação, onde 

foi possível por meio de uma análise comparativa entre as etapas executadas pelo 

departamento de processos e qualidade e as fases do ciclo integrado da GC, 

conforme proposto por Dalkir, perceber a existência de etapas correspondentes. O 

fluxograma apresentado para representar as etapas desenvolvidas e executadas 

pelo departamento concluiu tal comparação. 

 

5) Identificar as ferramentas utilizadas no compartilhamento de informações 

entre sede e polos. 

No item 6.2 deste estudo, há a apresentação das ferramentas 

comunicacionais utilizadas pela instituição no compartilhamento de informações 

entre a Sede e os Polos. Ainda, no mesmo subitem, apresenta-se um quadro 

sintético onde se elencou tais ferramentas de acordo com a sua utilização. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 
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 Diversas instituições, ao longo dos anos, vêm considerando a importância do 

conhecimento, assim como de outros fatores caracterizados como capitais e ativos 

intangíveis, transformando as relações de produção e consumo em escala global, 

indicando uma nova era econômica baseada na informação e no conhecimento 

(VELLOSO, 2005). 

 Neste contexto, têm se dado ênfase ao gerenciamento do capital intelectual. 

Para Dalkir (2011), por exemplo, o gerenciamento do conhecimento é visto como 

fundamental para a vantagem competitiva. Assim, a Gestão do Conhecimento se faz 

apropriada em razão do papel que objetiva desempenhar nesta nova economia, 

também chamada economia do conhecimento (DRUCKER, 1974; FIALHO et al., 

2006), pois conforme apontam Nonaka e Takeuchi (2008) a gestão do conhecimento 

apresenta uma abordagem que visa garantir a plena utilização da base de 

conhecimento da organização, juntamente com o potencial de competências 

individuais, pensamentos, inovações e ideias para criar uma organização mais 

competitiva e inovadora. 

Considerando as organizações no contexto da GC, não se pode deixar de 

pensar também nas instituições de ensino, em especial neste estudo, as privadas. 

Pois o contexto atual e as crescentes mudanças no cenário econômico e social 

colocam tais instituições no mesmo patamar das organizações ditas comerciais 

(GALLUCCI, 2007). 

Atualmente as instituições de ensino privadas assumem caráter competitivo no 

mercado, buscam estratégias e mecanismos para se sobressaírem e se tornarem 

evidentes e competitivas no mercado (GALLUCCI, 2007). Desta forma, também é de 

interesse destas organizações a GC, tendo em vista o que se pode alcançar com 

sua implantação. 

Hoje no Brasil, evidencia-se sobremaneira o ensino superior na modalidade a 

distância, em especial nas redes privadas. O que pode ser verificado nos dados 

disponibilizados pelo INEP (2013). Os números indicados pelo INEP no período 

2012 a 2013 mostram que a matrícula cresceu 3,8%, as IES privadas têm uma 

participação de 74,0% no total de matrículas na graduação. No mesmo período, a 

matrícula cresceu 3,6% nos cursos a distância. Os cursos à distância já contam com 

uma participação superior a 15% na matrícula de graduação (BRASIL, MEC – INEP, 

2013), sendo que do total destas matrículas mais de 80% são em redes privadas de 

ensino. 
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Estes dados evidenciam sobremaneira a atuação das IES privadas neste 

contexto, e obviamente tais organizações laçam mão de todos os aparatos 

disponíveis que possam contribuir para seu desempenho, afinal qualquer 

organização deseja oferecer qualidade e reter clientes. 

Na modalidade de ensino a distância o uso de TIC’s é essencial, pois são 

estas ferramentas que viabilizam tanto as práticas educacionais como a 

comunicação entre os envolvidos (MARTINS, 2014). Portanto, é inquestionável que 

“a história da EaD está relacionada com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação” (MARTINS, 2014, p. 81), e garantir uma comunicação   eficiente é 

primordial. 

            Neste viés, abordar a comunicação no compartilhamento de informações no 

contexto de IES privadas no âmbito da EaD,  tendo em vista que a modalidade de 

educação a distância implica de forma direta no uso da comunicação com o auxílio 

das TIC’s, e tal processo pode apresentar inconsistências prejudiciais, é essencial 

para assegurar o uso da comunicação como estratégia e garantir sua eficácia. Neste 

contexto, a comunicação organizacional apresenta-se como fator estratégico e muito 

relevante, considerando seu papel de criar, manter e ampliar, de forma contínua e 

dinâmica os fluxos comunicacionais. Tais fluxos, canais e espaços formais e 

informais de diálogo e influência recíproca entre a organização e seus públicos 

interno e externo, contribuirão para uma cultura participativa e inclusiva para todos 

os atores envolvidos (TORRES, 2011). 

Na modalidade de Ensino a Distância há uma estrutura básica apresentada 

pelas instituições, que conforme indica Martins (2014), é composta por: unidade 

central (SEDE), ambiente de tutoria, departamento de produção de materiais 

didáticos, departamento de difusão do material didático, uma unidade administrativa 

e por fim as unidades de apoio presencial (POLOS). 

Como foco deste estudo elenca-se a comunicação entre Sede e os Polos, 

investigando-se como neste ambiente de uso exclusivo de TIC’s, ocorre a 

comunicação no compartilhamento das informações.  

Considerando a grande incidência de capital intelectual nestas organizações, 

a forma como ocorre a partilha do conhecimento nesta modalidade, tendo em vista 

que a comunicação entre os pares não ocorre de forma presencial, faz-se muito 

pertinente tal estudo. Estudo este que objetiva analisar de que forma ocorre a 

comunicação no compartilhamento de informações entre Sede e Polos de uma IES 
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privada na modalidade EaD, dimensionando os possíveis impactos desta 

comunicação na construção do conhecimento.  

Contribuindo para esta pesquisa, a verificação das questões a seguir se 

fazem necessárias: 

1- Como ocorre o compartilhamento de informações entre sede e polos? 

2- Quais ferramentas são utilizadas no compartilhamento das informações? 

3- Quais ferramentas são predominantes no compartilhamento das 

informações? 

4- Há um ciclo da GC na IES, objeto do estudo? 

            Sabe-se que o objetivo de quem se comunica é que seu ouvinte compreenda 

sua mensagem o mais próximo possível da ideia original. Mas para que isso ocorra 

há uma série de questões que devem ser consideradas, pois a compreensão 

equivocada da mensagem provocará resultados inconsistentes (WATZLAWICK et 

al., 1967; PENTEADO, 2012; NETTO, 1980; REGO, 2010) . 

            Entretanto pouca ou nenhuma atenção tem sido dispensada para esta 

questão que é tão pertinente ao tema, tendo em vista que a comunicação nas suas 

mais variadas formas permeia do começo ao fim os ciclos da GC, em especial o 

compartilhamento.  

 

1.4 ETAPAS DESSA DISSERTAÇÃO 

 

 A presente dissertação está dividida da seguinte forma: após esse 

primeiro capítulo introdutório, apresenta-se, no capítulo 2, a fundamentação teórica, 

onde se discute o conceito e as ferramentas atribuídas ao compartilhamento de 

informações dentro da GC e a comunicação organizacional, considerando seu papel 

no desempenho das organizações; no capítulo 3, os procedimentos metodológicos,  

capítulo este que trata do detalhamento da metodologia utilizada neste trabalho, 

apresentando as etapas do estudo e a forma como se deu a coleta de dados e a 

análise do material coletado; no capítulo 4, a contextualização da EaD no Brasil, é 

possível reconhecer de forma sintetizada a história da evolução da educação na 

modalidade a distância no Brasil e as leis de regulamentação para este contexto; no 

capítulo 5, a instituição, pode-se verificar a descrição da IES objeto deste estudo e a 

apresentação da metodologia  empregada nos cursos na modalidade a distância; no 

capítulo 6, a GC na instituição, encontra-se uma análise comparativa entre a 
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operacionalização do setor de comunicação denominado pela IES departamento de 

processos e qualidade e o ciclo de GC apresentado por Dalkir. Esta análise 

comparativa possibilitou a compreensão e identificação de fases correspondentes 

entre os objetos comparados. Por fim tem-se o capítulo 7, conclusões, onde há o 

registro das impressões do autor sobre a análise da pesquisa realizada.  

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

              
           A economia atual também chamada de economia do conhecimento 

(DRUCKER, 1974; FIALHO et al., 2006), apresenta novas perspectivas e uma 

dinâmica baseada na valorização de fatores de produção intangíveis, diferentemente 

da economia clássica e neoclássica (CAVALCANTI e GOMES, 2001). Conforme 

apresentam Cavalcanti e Gomes (2001) a nova economia provoca uma mudança no 

eixo do desenvolvimento e da riqueza de setores industriais tradicionais, como mão-

de-obra, matéria-prima e capital para o eixo de setores cujos serviços, processos e 

produtos são gerados a partir da tecnologia e do conhecimento. O conhecimento é 

reconhecido na atualidade como um fator de produção que possibilita a obtenção e 

aprimoramento de outros fatores, o que proporciona uma vantagem competitiva para 

as organizações (ALVARES et al., 2010; BARBOSA et al., 2009). 

           Considerando esta nova realidade, a G.C, que se configura como instrumento 

de gestão do conhecimento das organizações (DALKIR, 2011; NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008), assume papel fundamental de acordo com estes autores. O 

papel de possibilitar que as organizações potencializem e maximizem o uso de seus 

recursos e ferramentas, o que permitirá melhores resultados no mercado 

(BASKERVILLE e DULIPOVICI, 2006). 

          De acordo com Dalkir (2011) a Gestão do Conhecimento pode contribuir para 

a promoção da aprendizagem organizacional continuada e para a inovação por meio 

da coordenação da criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento, bem 

como a memorização das melhores práticas e lições aprendidas, resultado das 

experiências vivenciadas. Tal coordenação sistemática implica pessoas da 

organização, tecnologia, processos e estrutura organizacional (DALKIR, 2011). 
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         Para Nonaka e Takeuchi (2008), a gestão do conhecimento apresenta uma 

abordagem exclusiva da gestão da construção de um novo conhecimento dentro das 

organizações, tal abordagem segundo os autores, propõe a criação do 

conhecimento e seu gerenciamento em um processo que identifica, codifica e 

compartilha as informações a partir do reconhecimento dos conhecimentos tácitos e 

explícitos, levando à disseminação e incorporação do novo conhecimento a 

produtos, serviços e sistemas. Tal ideia de incorporação ou utilização das 

informações a bens e serviços, materializando assim o conhecimento, também é 

compartilhada por Drucker (1974, p. 303), “somente quando alguém aplica as 

informações na realização de algo é que elas se transformam em conhecimento”. 

          Então se reconhece na GC uma contribuição no sentido de que em contextos 

organizacionais há uma nova visão e gestão no que se refere ao seu espectro de 

interesses, privilegiando questões relacionadas com a criação, registro, 

compartilhamento e uso do conhecimento pessoal (BARBOSA et al., 2009). Tal 

visão elenca a GC como “agente” viabilizador da evolução em termos competitivos e 

de inovação de uma organização a partir do uso consciente e provocado das 

informações, por meio da sistematização ou criação de um ciclo que busca ou 

identifica, organiza, disponibiliza, compartilha e utiliza a informação a fim de 

transformá-las em conhecimento com vistas a galgar melhor desempenho.  

          Portanto, se faz pertinente o desenvolvimento ou aprimoramento de ações 

que dinamizem todo este processo, desde a coleta da informação até sua análise e 

interpretação, atendendo assim a necessidade de agilidade e rapidez tão presentes 

nas organizações atuais (SOUSA, 2006; AMARAL, 2012). E conforme aponta 

Barbosa, Sepúlveda e Costa (2009, p. 14), “esses processos são frequentemente 

facilitados pelo uso da tecnologia da informação e dependem, fundamentalmente, do 

compartilhamento do conhecimento entre funcionários e da comunicação destes 

com setores externos”. 

Identifica-se neste contexto a existência de ciclos da GC, e na literatura há 

diversos estudos que abordam os ciclos da GC nas organizações, ciclos estes que 

objetivam vantagens competitivas partindo da criação e processamento do 

conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 2008; DALKIR, 2011). Embora haja 

apresentações diferentes dos ciclos da GC na literatura, conforme aponta Dalkir 

(2011), tais diferenças não são tão significativas. Por conseguinte, após análise 

detalhada dos ciclos apresentados pelos autores Zack (1996), Bukowitz e Willians 
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(2000), McElroy (1999) e Wiig (1993), a autora Dalkir (2011), faz uma combinação 

de alguns estágios dos ciclos analisados e propõe um Ciclo Integrado da GC, 

conforme exemplifica a Figura 1 a seguir: 

 
                                         Figura 1: Ciclo Integrado da GC 

 

Fonte: Adaptado de Dalkir, 2011, p. 43 

 

 Neste ciclo proposto por Dalkir as fases são compreendidas da seguinte 

forma: 

           Criação/Captura: identificação e posterior codificação do conhecimento 

interno e know-how da organização e também o conhecimento a partir de ambientes 

externos. Esta fase também viabilizará o surgimento de conhecimentos inéditos na 

organização. 

Nesta fase a captura de conhecimento pode ser difícil, especialmente no caso 

do conhecimento tácito. Entretanto é essencial que se consiga transformar o 

conhecimento tácito em explícito, pois desta forma será possível sistematizar estas 

informações/conhecimentos, organizar e tornar disponível através de ferramentas 

que permitam o acesso rápido por outros indivíduos (DALKIR, 2011). O objetivo é 

que este novo conhecimento seja acessado e utilizado por mais pessoas.  

Ainda segundo Dalkir (2011), após este conhecimento estar sistematizado, 

deverá ocorrer uma avaliação deste conteúdo, o que possibilitará evitar excesso de 

informações que tornará mais difícil ou demorado o processo de acessar o 

conhecimento objetivado. Também haverá a verificação do conteúdo em termos de 

pertinência ao contexto, considerando que há participação diversa na construção do 

novo conhecimento, que poderá ter ocorrido por intermédio de diversas ferramentas 
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e meios. Perguntas tais como: este conteúdo é valioso? Trata-se de um 

conhecimento novo ou aprimorado? Tal conhecimento é suficientemente importante 

para a organização, a fim de se tornar parte armazenada do capital intelectual da 

organização?  Tais perguntas deverão ser pensadas ao se avaliar o 

conteúdo/conhecimento encontrado antes de seu compartilhamento. 

           Compartilhamento e Disseminação: após avaliação do conhecimento 

criado/capturado, ocorre a contextualização do conteúdo ou das informações. Aqui 

ocorre a verificação da ligação entre o conhecimento e os seus detentores, de forma 

a contribuir com os membros da organização, no que tange a disseminação deste 

conteúdo. 

Nesta fase, com o conhecimento já codificado e sistematizado, apresentando-

se de forma tangível ou explícita, será possível a comunicação ou compartilhamento 

de forma mais ampla do conhecimento, com menos custo e com mais agilidade. O 

processo de codificação do conhecimento possibilitará a compreensão, a 

preservação e o aprimoramento do conteúdo tido como conhecimento 

organizacional. Deve-se dar atenção ao processo de codificação, pois é 

indispensável garantir a qualidade deste conteúdo/conhecimento, que deve 

contemplar precisão das informações, legibilidade, acessibilidade, valor e 

credibilidade (DAKIR, 2011). O compartilhamento poderá ocorrer utilizando-se várias 

ferramentas, como por exemplo, e-mail, telefone, portais de conhecimento, 

comunidades de prática, documentos, bibliotecas, vídeos, etc  

Após o compartilhamento ocorrerá a contextualização do conhecimento pelos 

usuários, ou seja, haverá a relação do conteúdo/conhecimento compartilhado com a 

prática. Nesta fase ocorrerá a identificação dos principais atributos do conteúdo, que 

dependerá das individualidades de cada usuário, pois cada um se apropriará do 

conhecimento e o aplicará de forma particular. Assim, os usuários poderão 

compreender este conteúdo e decidir utilizá-lo (DALKIR, 2011).  

O ápice da contextualização de sucesso será quando o novo conhecimento 

for inserido nos processos organizacionais e tal ação se transformar em práticas 

institucionalizadas. 

            Aquisição e Aplicação: após filtragem do conhecimento, avaliando e validado 

ou não o conteúdo como relevante, então ocorre a inserção deste no 

armazenamento e prática das ações pessoais e organizacionais (DALKIR, 2011). 
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   Neste momento os usuários irão autenticar a utilidade do conteúdo, também 

poderão sinalizar quando o conteúdo se tornar desatualizado ou quando não for 

aplicável. Tal participação contribuirá para a próxima fase do ciclo que trata da 

atualização. 

 A atualização se dará a partir das considerações apontadas pelos usuários, 

que poderão ser resultado da incoerência do conteúdo em relação à prática, do 

excesso de informações, da má qualidade das informações, da falta de credibilidade, 

ou simplesmente em razão da mudança de contexto ou realidade (DALKIR, 2011). 

 Importante considerar que o processo desenvolvido ao longo do ciclo da GC 

independentemente do modelo, apresenta característica dinâmica e suas fases são 

convergentes, onde o ciclo estará em constante movimento gerando novas 

possibilidades e novos conhecimentos.  

               Como já indicado, há diferentes abordagens de ciclos para a gestão do 

conhecimento, inclusive o modelo de Ciclo Integrado (DALKIR, 2011), o que nos 

aponta esta autora, é que comparando e contrastando as abordagens dos ciclos 

elencados, Zack (1996), Bukowitz e Willians (2000), McElroy (1999) e Wiig (1993),  

os principais estágios identificados são: captura de conhecimento ou criação, 

partilha de conhecimentos e disseminação, e aquisição de conhecimento e 

aplicação. Esse constante movimento também é descrito por Nonaka e Takeuchi 

(2008) em sua espiral do conhecimento, que apresenta uma maneira interativa em 

uma constante busca por compartilhar, difundir, transferir e aplicar o conhecimento 

existente, ciclo este que pode ser visualizado na figura apresentada a seguir: 
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Figura 2: Espiral do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

 

                             Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008, p. 69 

         

               Muito do conhecimento existente em uma organização é tácito, não está 

codificado (DALKIR, 2011; NONAKA e TAKEUCHI, 2008; FIALHO, et al., 2006), 

assim a GC  se propõe a viabilizar, através de ferramentas, a codificação deste 

conhecimento, possibilitando sua reutilização e seu compartilhamento (FIALHO et 

al., 2006).  Tal ação torna possível que a organização atue sobre o “conhecimento” 

exposto e armazenado, buscando a máxima eficiência nesta gestão (HOOF e 

RIDDER, 2004). Assim sendo, a preocupação em tentar identificar quais fatores 

promovem ou impedem a partilha do conhecimento merece considerável atenção 

(HOOF e RIDDER, 2004).  

              O estágio do compartilhamento e disseminação do conhecimento de forma 

direcionada é fundamental, uma vez que o tempo dispensado em retrabalhos ou 

recriação de informações porque não foram encontradas, ou porque não foi 

compreendido o conteúdo, ou ainda uma situação mais crítica, a tomada de 

decisões baseadas em informações incompletas ou equivocadas, implica em tempo 

perdido para as organizações, resultando em perda monetária significativa (DALKIR, 

2011).  

            O compartilhamento do conhecimento implica em sinergia e colaboração das 

pessoas envolvidas, pois neste processo ocorre a criação e a troca de informações/ 

conhecimentos, visando o alcance de metas comuns (MUNIZ, 2014; CHIARA, et al., 

2010). Para que se alcance este objetivo a organização deve agir de modo a 

viabilizar este compartilhamento, o que inclui providenciar ambientes e ferramentas 
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ou canais que favoreçam esta ação, considerando a influência das TIC’s no papel de 

alavancar o compartilhamento dentro das organizações (ALVES e  BARBOSA, 2010; 

TORINO, 2010; CARDOSO, 2006; GENELOT, 2011). 

           Um sistema de Gestão de Conhecimento envolve um conjunto de abordagens 

e tecnologias que permite o manuseio de diversas formas de informações, de modo  

a transformar tais informações em reutilizáveis e claro compartilháveis (FIALHO, et 

al., 2006). A seguir apresenta-se uma série de ferramentas e técnicas que podem 

contribuir neste processo, mas sem nenhuma pretensão de esgotar tais ferramentas 

ou técnicas, utilizando como base o Manual – Knowledge Management (APO, 2010), 

Manual de Técnicas e Ferramentas (2010), que apresenta as técnicas e ferramentas 

frequentemente utilizadas pela GC. Este manual fundamenta-se essencialmente 

sobre cinco etapas, identificação do conhecimento, criação do conhecimento, 

armazenagem do conhecimento, compartilhamento do conhecimento e por fim a 

aplicação do conhecimento. Aqui o foco será a etapa quatro, pois o assunto em 

questão é o compartilhamento. 

Conforme aponta o Manual Knowledge Management (APO, 2010) acima 

apresentado, existem várias ferramentas ou técnicas que podem contribuir de forma 

significativa para o compartilhamento das informações em uma organização, e a 

seguir são apresentadas tais ferramentas/técnicas contemplando uma breve 

explicação de cada uma delas. 

1. Pares de assistência: técnica utilizada por grupos de trabalho ou 

pesquisa para solicitar auxílio de colegas ou peritos no assunto em 

questão ou dificuldades enfrentadas. Tanto a equipe quanto os pares 

convidados discutem o projeto, potenciais questões e soluções, antes de 

seguir para a próxima etapa do projeto. Tal ferramenta possibilita uma 

grande interação entre os pares, contribuindo para a troca e crescimento 

da equipe de forma rápida e com resultados. 

2. Avaliação da aprendizagem: técnica utilizada a fim de contribuir para a 

aprendizagem individual. Trata-se de uma avaliação do que já se 

apresentou ou desenvolveu do projeto até certo momento, não 

aguardando seu término, pode ser incentivado por algum acontecimento 

específico ou não. Isto possibilita um aprendizado contínuo individual, 

gerando rápidas adaptações e aprendizagem dinâmica dentro da equipe, 

possibilitando melhoras enquanto o projeto é desenvolvido. 
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3. Análise depois da ação: técnica de análise de todo o trabalho após a 

conclusão do projeto. O que deu certo, quais foram as dificuldades 

encontradas, o que pode ser melhorado e como, como sustentar os 

pontos fortes, etc. Trata-se de uma discussão informal entre os membros 

principais da equipe, a percepção individual contribuirá de forma rica para 

a análise dos resultados alcançados, e a equipe também poderá 

documentar o que julgar necessário, podendo compartilhar tais 

observações com o restante da organização. 

4. Storytelling: técnica de contar  histórias, utilizada de forma recorrente na 

GC, como forma de compartilhar conhecimentos, em especial o 

conhecimento tácito. Embora esta técnica seja bastante simples, quando 

usada de forma adequada é capaz de compartilhar em nível bem mais 

profundo o conhecimento. A narração apropriada tem um forte poder de 

compartilhar conhecimento e até mesmo afetar a mentalidade e 

comportamento das pessoas. 

5. Comunidades de prática (COPs): grupo de pessoas que compartilham da 

mesma preocupação ou paixão por algo que fazem e desejam aprender 

a como fazer melhor e se reúnem regularmente. No contexto da GC, tais 

grupos podem surgir de forma intencional ou espontaneamente, 

objetivando compartilhar e criar habilidades comuns, conhecimento 

individual e de grupo entre os funcionários. As COPs podem existir em 

um departamento de uma organização, entre departamento ou além da 

organização, dependendo dos objetivos em comum. Tais comunidades 

possuem objetivos específicos, não se trata de um grupo de colegas que 

se socializam, mas sim de um grupo qualificado em determinada área ou 

assunto e que se interessa em desenvolver maior aprendizado a respeito 

do tema e sempre há busca pela aplicação ou utilização do 

conhecimento adquirido. 

6. Espaço físico de trabalho: considerar o ambiente físico no contexto da 

GC para o compartilhamento de informações é fundamental tendo em 

vista que um ambiente bem concebido poderá não só viabilizar, mas 

também estimular este processo. Um bom espaço ou ambiente não 

significa luxo, mas sim, um ambiente que represente o entendimento de 



35 

 

se saber como as pessoas interagem, tal ambiente físico suportará e 

contribuirá para esta interação humana.  

7. Café do conhecimento: discussão em grupo, sem confronto, de ideias, 

pensamentos, etc. com objetivo de reflexão e compartilhamento. 

Geralmente o grupo está disposto em círculo, sentados em cadeiras e há 

a presença de um facilitador que será mediador da discussão, este 

facilitador apresenta o assunto e subdivide o grupo, cada pequeno grupo 

discute o assunto e depois tempo estipulado pelo facilitador retornam a 

formação inicial e vão apresentar de forma informal as ideias e 

considerações desenvolvidas a respeito do ponto levantado. Nesta 

técnica não há apresentações nem feedbacks, o objetivo é a conversa 

gerada pelo grupo e a presença deve ser voluntária. 

8. Taxonomia: técnica que auxilia na organização das informações de uma 

forma consistente. Constrói um fluxo de trabalho que é seguido de forma 

natural pelos atores envolvidos quase que de forma intuitiva, viabilizando 

uma estrutura que ajuda na busca, na armazenagem e na recuperação 

de dados e informações necessárias em toda a organização. Pode ser 

considerada como uma classificação de informações, ou um Índice, onde 

haverá uma classificação das informações elencando para busca termos 

ou conceitos que levarão ao conteúdo completo. Geralmente esta técnica 

está inserida na intranet de uma organização e possibilita uma busca 

rápida por informações que auxiliarão na solução de problemas.  

9. Bibliotecas de documentos: ferramenta que possibilita gerenciamento 

eficiente dos documentos de uma organização, é como se fosse um 

portal de conhecimento, contribuindo para acesso rápido e pontual aos 

documentos mitigando excesso de informações, alimentação e 

manutenção da taxonomia estruturada. No contexto da GC a matéria 

prima do conhecimento são os dados e as informações, assim ter acesso 

rápido e fácil a este material poupa tempo e garante a qualidade do 

conhecimento. 

10. Bases de conhecimento: ferramenta que possibilita o armazenamento de 

informações já codificadas e também a codificação do conhecimento 

tácito, sempre direcionado para um assunto específico. Trata-se de uma 

construção participativa, seu dinamismo possibilita o aprimoramento da 
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maneira de se capturar e armazenar o novo conhecimento gerado pelas 

novas ideias dentro deste espaço, resultando em um processo vivo com 

aprendizagem contínua e inovação contínua. De forma pontual esta 

ferramenta possibilita criar novos conhecimentos para determinado 

tópico, expandir o conhecimento através de discussões e comentários, 

gerando novas ideias e novo aprendizado, editar o conhecimento 

expandido reestruturando o novo conhecimento e por fim manter as 

revisões e seus históricos. Um tipo de bases de conhecimento mais 

elaborado são os wikis, um exemplo bem conhecido é a Wikipedia, a 

enciclopédia criada por colaboração em massa em todo o mundo. 

11. Blogs: esta ferramenta trata-se de um site muito simples, contém uma 

lista de entradas que são tipicamente pequenas histórias ou artigos, 

geralmente relacionados com a corrente de eventos. Estas entradas 

podem conter além dos textos simples, fotografias, vídeos, gravações de 

áudio, ou mistura de tudo. O conteúdo do blog pode ser limitado a 

apenas um autor ou vários autores. Alguns dos benefícios de se utilizar o 

blog para compartilhar conhecimento, é que o software usado para 

hospedar sites de blogs é geralmente muito fácil de usar, escrever em 

um blog é um processo muito fácil e a simplicidade desta ferramenta, em 

conjunto com a possibilidade de os leitores serem notificados de novas 

entradas, torna o processo de distribuição do conhecimento mais simples 

e eficaz.  

12. Redes sociais: uma rede social configura-se por um grupo de pessoas 

que compartilham de alguma área de interesse em comum. Esta 

ferramenta pode ser bem poderosa no compartilhamento do 

conhecimento, possibilitando o encontro entre pessoas que possuem 

interesses ou necessidades semelhantes, agrega pessoas a grupos ou 

subgrupos contribuindo para a comunicação entre estes grupos e 

também o compartilhamento de conteúdos, como documentos de links, 

sites relevantes, etc. As redes sociais oferecem ferramentas baratas e 

eficazes para o compartilhamento de conteúdos, favorecem a construção 

de relacionamentos de forma mais profunda e encorajam discussões e a 

expressão das mais diversas opiniões.  
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13. Voz e VOIP (voice-over internet protocol): ferramenta que possibilita 

enviar sinais de áudio e vídeo entre computadores usando banda larga, 

uma webcam e um pequeno microfone. Esta ferramenta oferece 

chamadas em todo o mundo a baixo custo, sempre que apresentado o 

áudio  a comunicação se torna mais rica e completa apresentando uma 

interação em nível surpreendente. Torna possível às pessoas fazerem 

apresentações e também possibilita o e-learning, que é o aprendizado 

virtual, também com custos mais baixos. O compartilhamento de 

conhecimento através desta ferramenta contribui significativamente, 

considerando que a distância física em alguns casos pode dificultar uma 

interação dinâmica, e situações específicas podem pedir este tipo de 

processo. 

14. Clusters do conhecimento: grupo de empresas do mesmo setor da 

indústria. Pode ser um centro regional onde grupos de empresas 

independentemente do tamanho de agrupam em torno de temas 

específicos, onde pessoalmente ou virtualmente se comunicam, 

colaboram, aprendem e compartilham conhecimentos, buscando 

desenvolvimento e inovação. Clusters ligados a universidades locais 

apresentam grande incidência de inovação. Um cluster pode ter em sua 

formação também instituições públicas de pesquisa e organizações e 

outros grupos de fora da região ou localidade. Um cluster do 

conhecimento pode ser considerado como uma COP, a diferença é que o 

cluster é mais focado com o objetivo de combinar recursos e 

conhecimento para criar novos produtos e serviços inovadores na busca 

de se organizar e competir diferencialmente objetivando contrato de 

empresas maiores. Esta ferramenta contribui e muito para pequenas e 

médias empresas.  

15. Localização de Especialista: Neste caso o lema é: saber quem faz, 

muitas vezes é mais importante do que saber fazer. Esta ferramenta 

pode se configurar de diferentes formas, como as páginas amarelas, 

onde se busca localizar um profissional de determinada área, aplicativos 

ou sites onde se dá a busca eletrônica ou mesmo uma mistura entre 

pessoas e aplicativos eletrônicos que viabilizam o encontro entre quem 

procura com o procurado, como exemplo tem-se o linkedin. Esta 
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ferramenta contribui para uma busca rápida de um especialista que 

detém um conhecimento necessário. 

16. Espaço virtual colaborativo: esta ferramenta permite que as pessoas 

trabalhem em conjunto independentemente da localização física. Isso 

significa que esta ferramenta envolve uma combinação de 

compartilhamento de documentos, edição colaborativa, áudio e vídeo e 

conferências. Esta ferramenta possibilita que as organizações acessem 

as melhores habilidades em qualquer lugar do mundo, reduz 

drasticamente custos com viagens e permite que se trabalhe quando e 

onde for mais pertinente, pois o acesso a informação está sempre 

disponível. A escolha do material e do software para esta ferramenta 

dependerá dos objetivos e particularidades de cada organização. 

17. Portal do conhecimento: baseia-se em um portal de informação, mas é 

muito mais. O portal conhecimento significa o armazenamento do 

resultado do processamento das informações, ou seja, o aprendizado. 

Assim aquilo que foi construído cognitivamente por uma pessoa após 

acessar uma informação e transformá-la em seu sistema cognitivo, será 

novamente codificado e armazenado neste portal, podendo ser acessado 

e transformado por outras pessoas. Assim este portal estará sempre 

atualizado e com fácil acesso, e servirá como um banco de localização 

de especialistas, no sentido de que se poderá acessar um assunto ou 

área específica dentro deste portal por categorias ou conceitos. 

Geralmente a participação das pessoas e o assunto são direcionados 

pela organização. O cunho colaborativo desperta um sentimento real de 

pertença, o que gera interesse genuíno na busca por melhorias e 

soluções que serão compartilhadas neste portal. 

18. Partilha de vídeo: esta ferramenta permite o compartilhamento de vídeos 

para um público específico em um público geral. A maioria dos sites que 

hospedam os vídeos permitem algum tipo de discussão. Esta é uma 

ferramenta prática de baixo custo que torna possível a apresentação 

desde vídeos simples como pequenos tutoriais até a apresentação de 

conferências completas. Pode ser acessado por qualquer pessoa em 

qualquer lugar, e cada um pode retirar o que for de maior proveito de 

acordo com suas percepções. A capacidade de ilustrar ou mostrar, que o 
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vídeo traz contribui para um melhor entendimento do conteúdo 

apresentado. Caberá a organização analisar se o conteúdo trabalhado e 

o público alvo encontram no vídeo sua melhor forma de entendimento e 

exposição.  

19.  Mentor: neste caso um membro sênior da organização montará uma 

agenda de acompanhamento de membros júnior, para que nestes 

encontros possa pessoalmente transferir sua experiência e 

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de trabalho na organização, 

contribuindo para o desenvolvimento da carreira dos membros júnior. Esta 

relação próxima maximiza a troca de experiências e a internalização do 

conhecimento oferecido e sua transformação em conhecimento individual 

que poderá ser externalizado. Este intercâmbio informal de 

conhecimentos contribuirá para o crescimento de todos os envolvidos, 

que no surgimento de questões a serem solucionadas poderão trocar 

conhecimentos da busca da melhor solução (MANUAL DE 

FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

APO, 2010). 

Tais ferramentas e técnicas supra apresentadas poderão contribuir e muito 

para o compartilhamento e uso adequado das informações dentro de uma 

organização, podendo levar ao sucesso organizacional (ALVES e BARBOSA, 2010). 

A escolha da técnica ou ferramenta dependerá de cada organização, deverá ser 

considerado a sua área de atuação, a sua cultura, seu público alvo, seus objetivos, 

etc.  

O importante neste processo, é que independentemente da escolha, se tome 

todos os cuidados necessários, a fim de que a técnica ou a ferramenta eleita seja 

utilizada da melhor forma possível, garantindo que o compartilhamento das 

informações traga real contribuição para a organização. Esta contribuição só 

acontecerá se houver por parte da organização a compreensão de que as 

ferramentas por si só não fazem com que os indivíduos compartilhem seus 

conhecimentos e se interessem por obter novos. A tecnologia é muito útil na oferta 

das informações, entretanto raramente ela articulará o uso das 

informações/conhecimentos por parte dos indivíduos (DAVENPORT e PRUSAK, 

1998).  
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Embora as tecnologias contribuam de forma significativa para a GC, é 

fundamental compreender que se estas não estiverem inseridas num contexto 

organizacional que apresente ampla mudança comportamental, cultural e 

organizacional, não haverá uma gestão eficaz do conhecimento/informações.  

 

2.2  COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

 A comunicação humana advém dos mais remotos estágios da civilização, 

surgindo da necessidade inerente ao ser humano de se agregar e também das 

demandas existentes em seu contexto (PENTEADO, 2012). A interpretação de sons 

de tambores pelos caçadores que indicavam algum aviso concernente a perigos da 

floresta, e outras formas de comunicação através de meios que não a fala, como se 

conhece hoje, ou a escrita, propiciavam uma comunicação que atendia às suas 

necessidades (PENTEADO, 2012). Ao longo da história da humanidade as formas 

de se comunicar foram se modificando e assumindo novas características, mas 

sempre atendendo ao objetivo principal, a necessidade do homem em relacionar-se 

com o outro e com o meio.  

Pode-se compreender a comunicação como se originando a partir do ser 

humano, e nesse sentido, de acordo Watzlawick et al. (1967) a comunicação é tida 

como resultado das ações das pessoas, considerando  a conduta e as palavras, que 

explicitam uma linguagem com significado. 

           Então é justamente esta linguagem que representa a parte fundamental do 

vínculo social, pois tal vínculo é estabelecido por meio do processo de comunicação, 

conforme salientado por Penteado, “a cooperação e o entendimento entre os 

homens ligam-se indissoluvelmente à capacidade humana de comunicação” 

(PENTEADO, 2012. p.1). Ainda de acordo com este mesmo autor “a capacidade dos 

homens para viver juntos e coordenar esforços, evitando conflitos ruinosos, é 

determinada, em grande parte, por suas aptidões para a comunicação correta” 

(PENTEADO, 2012, p. 141). 

           Diante da evolução das formas da comunicação humana é importante 

salientar que foi apenas com o surgimento da comunicação escrita utilizando-se de 

suportes midiáticos como o barro, a madeira, a pedra, a cera e o papiro, que foi 

possível vencer o tempo e o espaço, pois se tornou possível o registro, evidenciando 
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a escrita como um dos alicerces dos processos comunicacionais (SOUSA, 2006; 

FALKHEIMER, 2014). 

            Na atualidade vivenciamos uma explosão de suportes midiáticos, onde os 

aparatos tecnológicos em especial, mas também documentos, quadros de avisos, 

recados, dentre outros, são coadjuvantes significativos no processo da 

comunicação. Hoje o uso das TIC’s ganha grande destaque, a tecnologia quase que 

se torna um requisito básico no compartilhamento de mensagens, ou seja, mais um 

meio ou ferramenta importante para viabilizar a comunicação entre os indivíduos 

(ALVES e BARBOSA, 2010). 

             Além destas ferramentas há a comunicação não verbal, constituída por 

expressões faciais e tom de voz, reconhecida como linguagem com significado, por 

alguns autores (WATZLAWICK et al., 1967) e que por inúmeras vezes 

complementam a mensagem garantindo seu entendimento e evitando interpretações 

equivocadas.  

            Charles S. Pierce (1839-1914), fundador do pragmatismo e da semiótica 

estabeleceu alguns elementos como base para qualquer processo comunicacional, e 

que estão presentes na grande maioria se não em todos os modelos de 

comunicação já propostos na literatura, onde o signo, “algo que representa a alguém 

alguma coisa por qualquer relação de qualquer maneira” (MATTELART, 1999, p. 

33), é um dos elementos básicos na construção de qualquer mensagem 

(MATTELART, 1999). 

            Na literatura encontram-se registrados alguns modelos de comunicação, 

sendo que de forma geral elenca-se como mais aceito o modelo de Shannon e 

Weaver, conforme indica Netto (1980). Este modelo de maneira resumida apresenta-

se graficamente da seguinte forma: 
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                         Figura 3: Modelo de comunicação de Shannon e Weaver 

 

Fonte: Netto, 1980, p.198. 

  

A partir da figura entende-se que a fonte de informações produz mensagens, 

o transmissor codifica esta mensagem e a transforma em signos que são 

transportados por canal físico. Por sua vez o receptor codifica estes signos com 

intuito de recompor a mensagem. Esse processo é vulnerável a influências que 

podem causar ruídos, o que gera uma distorção do significado da mensagem. Ainda 

segundo este modelo a fonte controla os efeitos da mensagem sobre o destinatário 

ao escolher os signos enviados, o que pode ser de forma consciente ou não (NETTO, 

1980). 

Verifica-se nesta descrição da representação gráfica do modelo de 

comunicação de Shannon e Weaver apresentado por Netto (1980, p.198), uma 

convergência do processo sistematizado apresentado, com o ciclo sistematizado da 

GC quanto aos estados ou fazes em que perpassa o conhecimento. Destarte, a 

mesma atenção dispensada à comunicação quanto à tentativa de mitigar os 

possíveis ruídos, deve também ser dispensada ao ciclo da GC, na tentativa de 

prevenir os efeitos de possíveis ruídos na codificação e no compartilhamento das 

informações.  

  Para Gomes “o paradigma dominante da comunicação fá-la consistir no 

movimento de uma substância (mensagem) que, deslocando-se de um ponto para o 

outro, pode encontrar barreiras ou filtros redutores da transmissão eficaz” (GOMES, 

2000 p.167). Conforme aponta Rego (2010) é imprescindível a compreensão dos 

elementos e obstáculos que possam comprometer ou perturbar a comunicação, a 
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fim de que se possa melhorar a qualidade da comunicação e o ambiente que é 

permeado por ela. 

Segundo Carvalho et al.(2012, p. 82), “o ruído é identificado na comunicação 

humana como o conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e distorções 

que prejudicam a compreensão da mensagem em seu fluxo: emissor x receptor e 

vice-versa”. Ainda para Mattelart (1999) os ruídos são perturbações aleatórias 

indesejáveis que impedem a plena correspondência entre dois polos. Tal conceito 

exprime a ideia de que a compreensão de uma mensagem emitida deve ser a 

mesma por parte do emissor e do receptor. 

Ao aprofundar os estudos sobre as barreiras comunicacionais, também 

chamadas de ruídos, Oliveira, et al (2010, p. 3) apresentam as especificidades 

inerentes a esse conceito, expondo três classes de ruídos comumente presentes na 

comunicação: 

 

Semióticos - ocorrem quando o contexto não é compartilhado pelo                                 

emissor e receptor; 

Físicos - são aqueles que afetam a mensagem dentro de um canal; 

Ideológicos - são produzidos quando o sub código do emissor não      

é assimilado pelo sub código do receptor. 

 

 

Segundo os autores, os ruídos semióticos são caracterizados pela 

incompreensão por parte do receptor de uma mensagem ou questão apresentada 

por um emissor, em razão do não conhecimento prévio do assunto ou do não 

compartilhamento do mesmo contexto. 

Na troca de mensagens ou no comando de uma atividade, ao se utilizar de 

recursos ou ferramentas síncronas ou assíncronas podem ocorrer ruídos físicos, 

como por exemplo, uma desconfiguração do teclado, problemas na máquina, etc. 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Já os ruídos ideológicos são considerados a principal causa de falha na 

comunicação entre emissor/receptor. Na maioria das vezes este tipo de ruído ocorre 

devido ao pouco conhecimento do receptor em relação aos temas ou conteúdos 

abordados, possibilitando uma interpretação própria do assunto. Ou seja, é 

necessário o entendimento da temática, estudo prévio do assunto, para que a 

compreensão da mensagem seja realizada, buscando mitigar ao máximo as 

interpretações influenciadas por valores ou ideologias pessoais (OLIVEIRA et al., 

2010).  
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Ainda considerando a incidência de barreiras comunicacionais Genelot 

(2011), que considera o processo comunicacional bem complexo, aponta 

eventualidades, nuances e a recursividade deste processo, como possíveis gatilhos 

para os ruídos que comprometem a construção do significado da mensagem 

recebida. Consideração similar é registrada por Mattelart (1999) quando apresenta o 

resultado do relatório de pesquisa da fundação de Payne Fund (1933), que aponta 

fatores que interferem no significado das mensagens nos receptores, diferenças na 

recepção provocadas por fatores como idade, sexo, meio social, experiências 

passadas e influência dos pais. 

            No universo organizacional, naturalmente, a comunicação desempenha 

papel fundamental como em qualquer outro contexto. Os processos de comunicação 

e a informação estão presentes na evolução das organizações desde sempre 

(FIALHO, et al., 2006; CARDOSO, 2006). Conforme aponta Mattelart (1999), a 

relação mais remota identificada da comunicação com o meio organizacional de 

forma direcionada, é encontrada no final do século XVIII em Adam Smith (1723-

1790), “onde a comunicação contribui para a organização do trabalho coletivo no 

interior da fábrica e na estruturação dos espaços econômicos” (MATTELART, 1999, 

p.14), estrutura marcada pela divisão do trabalho e pelos meios de comunicação, na 

época, vias fluviais, marítimas e terrestres. 

Ainda no mesmo período François Quesnay (1694-1774) e Claude Henri 

Saint-Simon (1760-1825) apresentam formas ilustrativas que representavam a 

movimentação e as relações econômicas e comunicacionais. Quesnay, alerta aos 

circuitos do mundo econômico, procura representar estas relações como sistemas e 

unidades que formam fluxos, inspirado na circulação sanguínea, conhecimento 

advindo de seu estudo como médico, que vê nesta ilustração a representação 

gráfica da circulação das riquezas de forma contínua e recursiva (MATTELART, 

1999).  

A visão de Saint-Simon projeta a ideia elaborada de rede, que vê na 

sociedade a unidade de um ser vivo. Nesta metáfora a sociedade é tida como um 

sistema orgânico e industrial gerado por e como indústria (MATTELART, 1999).  

Neste viés a administração do sistema das vias de comunicação e o 

estabelecimento de um sistema de crédito ganham lugar estratégico, acelerando a 

organização e produção das redes artificiais de comunicação e transporte e de um 
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sistema financeiro, resultando nas linhas ferroviárias, companhias marítimas e 

sociedades bancárias (MATTELART, 1999). 

Entre 1820 e 1903, o engenheiro ferroviário Herbet Spencer alavanca a 

reflexão sobre a comunicação como sistema orgânico, onde a sociedade se 

apresenta cada vez mais integrada, as partes cada vez mais interdependentes e as 

funções cada vez mais definidas. Neste ambiente tão inovador para a época, a 

comunicação torna-se elemento básico e fundamental, possibilitando a 

administração das relações complexas emergentes, e em especial no ambiente 

organizacional entre o centro dominante e sua periferia (MATTELART, 1999).  

            Decorrente das diversas mudanças, acontecimentos, teorias e conceitos, no 

fim século XIX a comunicação assume papel de agente contribuinte do 

desenvolvimento e da civilização (MATTELART, 1999). Para Church (1994), a 

comunicação é o agente integrador entre o produto final, a manutenção e o suporte 

dos subsistemas e os agentes envolvidos, sobressaindo-se como mecanismo de 

coordenação que pode possibilitar o sucesso organizacional. 

            Neste contexto a comunicação é percebida pelas organizações como uma 

estratégia, considerando que além de apoiar todos os demais processos 

organizacionais também assume um papel fundamental na interação da organização 

com os públicos externos e internos (TORRES, 2011; CARDOSO, 2006), e a 

transmissão de informações ou conhecimentos de um indivíduo para o outro se dá 

através de canais de comunicação, o que possibilita a troca e a partilha de um 

conteúdo (KEONG e AL-HAWAMDEH, 2002). 

O desenvolvimento econômico, político e social foi o que desencadeou o 

interesse das organizações na comunicação como estratégia, na busca pela  

legitimação de sua atuação junto a sociedade moderna, que envolve saber lidar com 

as novas relações resultantes da globalização e do grande avanço tecnológico 

(FALKHEIMER, 2014). Este novo interesse repercutiu em toda a estrutura 

organizacional, inclusive gerando novas exigências, dentre as quais se pode citar a 

nova habilidade esperada dos gestores, que a partir de então devem estar 

habilitados a se comunicar de forma efetiva, capazes de comunicar complexidades 

como valores, visão da organização, objetivos, cultura organizacional, entre outras. 

Comunicação que terá como receptor um público variado em contextos variados 

(FALKHEIMER, 2014). 
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Esta nova atenção também exigiu melhor administração das TIC’s, a 

revolução digital permitiu grande avanço nas formas de se comunicar, maior 

agilidade e acesso a informações ao redor do mundo. No ambiente organizacional o 

sistema de informação bem estruturado possibilitou uma comunicação rápida e 

eficaz entre os setores, entre os membros colaboradores e também entre a 

organização e seus stakeholders, diminuindo custo e tempo, o que é crucial para a 

competitividade e desenvolvimento de uma organização (FALKHEIMER, 2014).            

Ainda abordando as possibilidades criadas pelo uso das TIC’s, Falkheimer 

(2014) segue relatando algumas destas possibilidades como, por exemplo, e-mail, 

intranet, grupos virtuais de discussão, redes sociais, etc., o que leva ao acesso 

irrestrito e facilitado de grande volume de informações. Entretanto o autor sinaliza 

que há vantagens óbvias, mas também pode haver desvantagens, caso não haja 

gerenciamento destas informações, apontando que o grande volume de informações 

não significa qualidade de conteúdo, e que também o acesso a determinada 

informação em meio uma miscelânea leva os membros da organização a gastarem 

muito tempo para ler, entender e localizar a informação desejada caso não se 

estabeleça um gerenciamento adequado e estruturado destas informações 

(FALKHEIMER, 2014). 

            Tavares (2007, p.11), apresenta a comunicação organizacional ou 

empresarial como: 

A comunicação existente entre a “organização” (empresas privadas, 
empresas públicas, instituições, etc.) e os seus públicos de interesse: 
cliente interno ou funcionário da organização, fornecedores, 
distribuidores, clientes, prospects, mídia e a sociedade em geral. 

 

A conceituação apresentada engloba a comunicação interna, externa e de 

propaganda de uma organização. A comunicação interna é uma necessidade, uma 

vontade e uma crença da organização. É uma necessidade porque é vital na 

coordenação das atividades, processos e no clima interno, é uma crença porque se 

acredita poder levar à solução e é uma vontade porque é necessário pensar, 

controlar e geri-la através das opções estratégicas (ALMEIDA, 2003).  

 A comunicação externa ou institucional destina-se aos públicos externos, e 

tem como objetivo divulgar informações a respeito das ações institucionais da 

empresa, suas práticas e metas, objetivando construir, manter e melhorar a imagem 

da empresa perante o público externo (PENTEADO, 2012; GENELOT, 2011). A 

comunicação externa também envolve o marketing ou propaganda de uma empresa.         
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Tavares (2007) apresenta o marketing como um processo que objetiva 

satisfazer e identificar os desejos e necessidades dos clientes externos e internos, 

preservando e melhorando sua imagem, gerando lucros e tendo perspectivas para 

novos e futuros mercados. Neste aspecto, “a comunicação é essencial, sobretudo no 

processo de criação, manutenção e aprimoramento da imagem da empresa, a qual 

será responsável por sua reputação” (PENTEADO, 2012, p. 157).  

Segundo Malmelin “[...] a comunicação é reconhecida como uma função que 

abraça e envolve toda a organização, e está ligada aos impactos no desempenho da 

organização e seu sucesso no cumprimento de sua missão” (MALMELIN, 2007, p.4, 

tradução livre). Observa-se que a comunicação cada vez mais, vem assumindo um 

papel significativo na prática da gestão organizacional, pois estimula e organiza o 

fluxo de informações dentro das organizações, tornando-se uma ferramenta 

essencial para a geração de conhecimento (DALBOSCO et al., 2008) e  motor da 

estratégia organizacional (GENELOT, 2011). 

             A comunicação viabiliza e provoca comportamentos inovadores, criativos e 

dinâmicos do ponto de vista estratégico, atuando como disseminadora dos objetivos 

e dos valores culturais da empresa para públicos internos e externos (CARDOSO, 

2006). Para Duarte e Braga (2012) a comunicação organizacional compreende um 

processo sustentado por instrumentos comunicacionais que consideram o 

envolvimento de conhecimentos, planejamento, grupos de interesses e seus estudos 

além de políticas de comunicação. Ainda de acordo com estes autores a 

comunicação organizacional pode ser considerada como “um tipo de comunicação 

capaz de abarcar diversas (se não todas) as formas de comunicação utilizadas por 

uma organização para relacionar-se e interagir com os seus públicos” (DUARTE e 

BRAGA, 2012, p. 183).  

 A globalização em conjunto com os processos macroeconômicos geram uma 

nova necessidade no gerenciamento das relações produtivas e comerciais, que é a 

agilidade na atuação neste contexto, e a difusão das TIC’s em conjunto com a 

internet possibilitam esta agilidade (CARDOSO, 2006). 

             As TIC’s assumem destaque no contexto organizacional, a tecnologia se 

torna requisito essencial no processo comunicacional, contribuindo de forma direta 

para o compartilhamento de mensagens (ALVES e BARBOSA, 2010), e com os 

avanços constantes destas ferramentas, este compartilhamento tornou-se mais 

viável, em razão da diminuição do tempo gasto na realização de determinados 
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trabalhos e também pela redução de custos de manutenção e produção de uma 

organização (KEONG e AL-HAWAMDEH, 2002). 

 A realidade virtual vivenciada no mundo atual torna possível aproximar 

pessoas de todo o planeta pela troca de informações, ao mesmo tempo, que pode 

isolar os sujeitos no ambiente de trabalho, resultando em mudanças nas relações de 

trabalho, nas formas de consumo e na concepção da ideia de trabalho e empresa 

(CARDOSO, 2006). Tais modificações devem ser consideradas nas relações 

comunicacionais, tendo em vista que a comunicação e as informações podem ser 

consideradas como instrumentos de gestão que podem criar e desenvolver um 

ambiente organizacional onde os indivíduos sintam-se envolvidos e de alguma forma 

atuantes, contribuindo para um projeto comum (GENELOT, 2011). Esta sensação de 

pertença possibilitada pela participação na construção do conhecimento e soluções 

dentro de uma organização dá origem à base necessária para que haja o 

desenvolvimento do que é chamado por Genelot (2011) de consciência estratégica, 

e que viabiliza o gerenciamento estratégico de uma organização. Tal conceito prima 

pelo uso da comunicação de forma a garantir o compartilhamento de conhecimentos 

entre os envolvidos gerando uma cultura de participação na organização 

(FALKHEIMER, 2014). 

          No contexto da GC também há forte atenção direcionada ao compartilhamento 

de conhecimentos, no entanto, pouca atenção é dada a comunicação que permeia 

este processo, ficando esta questão para segundo plano. Assim, conforme indica 

Cardoso, 

as organizações precisam repensar, complementar e aprimorar seus 
referenciais teóricos e metodológicos tradicionais, formulando e 
disseminando estratégias que levem em conta os processos 
comunicacionais como suportes eficazes e competentes para o agir e 
existir delas (CARDOSO, 2006, p. 1125). 

 

Os obstáculos que interferem diretamente na comunicação precisam ser 

analisados e repensados a fim de que possam ser revertidos, proporcionando um 

ambiente adequado à implantação e manutenção de qualquer sistema de gestão, 

inclusive a GC.  

As organizações chamadas de “criadoras de conhecimento” por Nonaka e 

Takeuchi (2008), além de difundir este conhecimento o incorporam a produtos, 

serviços e tecnologias, gerando inovação. Mas para que isto ocorra é necessário 
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compreender de que forma e em que nível a comunicação organizacional pode 

interferir neste processo (DALBOSCO et al., 2008).  

Para organizações que atuam no âmbito da EaD, a comunicação digital é 

predominante por motivos óbvios, e este tipo de comunicação, conforme aponta 

Torres, torna viável o ciclo de interação necessário neste contexto. 

 

A comunicação digital é, portanto um tipo de comunicação que 
amplia as chances das pessoas trocarem informações, 
conhecimentos, experiências e saberes uma vez que o canal/veículo 
usado para mediar o relacionamento da empresa com os seus 
públicos tem aportes tecnológicos que oferece maior interação entre 
elas possibilitando ainda o desenvolvimento de um estilo 
comunicacional horizontal e dinâmico favorecedor da criação de 
novos conhecimentos entre as pessoas (TORRES, 2011, p. 5). 

 

Todo o aparato tecnológico que se tem a disposição atualmente como, por 

exemplo: computadores, internet, dispositivos móveis e plataformas digitais que 

possibilitam inúmeras formas de socialização, modificou a forma de se conceber os 

relacionamentos, o tempo e a distância, tornando possível que qualquer indivíduo 

em qualquer lugar, possa ser protagonista de situações mediadas pela tecnologia 

(COGO, 2012), o que reconfigura a comunicação organizacional.  E no que tange ao 

contexto da EaD, há de se considerar inúmeros aspectos operacionais e estruturais 

em razão de que a comunicação se dá quase que exclusivamente pelas TIC’s 

(COGO, 2012). 

Independentemente da forma, meios ou tipos de organização, é essencial 

considerar a comunicação como instrumento que viabiliza de forma plena qualquer 

sistema, dando existência e coerência a este, e é também responsável pela 

circulação de informação e transmissão de mensagens (GENELOT, 2011). A 

comunicação organizacional através dos dispositivos tecnológicos consegue ampliar 

o engajamento dos indivíduos e integrar todos os setores de uma organização, 

assim sendo, não há como conceber e executar projetos sem considerar a 

comunicação como agente principal (CARDOSO, 2006; FALKHEIMER, 2014; 

DALBOSCO et al., 2008). 

Da comunicação, se espera que efetivamente haja um suporte que contribua 

para uma gestão bem estruturada, e capacite a organização a driblar os novos 

desafios apresentados por uma sociedade cada vez mais competitiva e exigente 

(CARDOSO, 2006).  
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A atenção dispensada à comunicação organizacional deve estar no topo de 

qualquer escopo projetado por uma organização, a fim de que a estratégia definida 

seja atuante de forma efetiva e eficaz em todos os setores e que envolva todos os 

membros necessários na busca do objetivo comum.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente estudo caracterizou-se como um estudo de caso de tipo 

descritivo, com coleta de dados primários e secundários quantitativos e qualitativos, 

mas com análise qualitativa. O presente capítulo trata do detalhamento da 

metodologia utilizada neste trabalho, apresentando as etapas do estudo e a forma 

como se deu a análise do material coletado.  

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

               

           Esta pesquisa apresenta natureza qualitativa de caráter teórico-empírico. Tal 

natureza se faz pertinente considerando que o objeto de estudo desta natureza é um 

fenômeno social, ou seja, universo da produção humana, suas participações, 

representações e obviamente as suas relações (TRIVIÑOS, 2012).  

Para entender o objetivo deste trabalho em sua plenitude, fez-se necessário 

tal natureza de pesquisa, que contribuiu para um estudo mais aprofundado do 

fenômeno observado, não reduzindo a complexidade dos elementos, mas ao 

contrário, aumentando o entendimento do contexto em que se encontra (FLICK, 

2004). 

Ao se optar por uma visão qualitativa, objetivou-se fazer inferências sobre as 

dimensões e estruturas do significado do material, que se encontravam 

representadas de formas implícitas e explícitas, com significados que poderiam 

referir-se a significados subjetivos ou sociais. A análise qualitativa do material 

coletado também foi aplicada para descobrir e descrever problemas em estruturas e 

processos, rotinas e práticas (MAXWELL e CHMIEL, 2014). 

O contexto no qual o objeto de estudo encontra-se mergulhado é de relações 

humanas, viabilizadas pela comunicação e rico em subjetividades. O método 

qualitativo permitiu abertura ao objeto, através de coletas de dados com múltiplas 

técnicas, tais como entrevistas, questionários, observações, análise documental, 
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entre outras, abrangendo também, portanto, o lado subjetivo do fenômeno estudado, 

conforme aponta Demo (2000). 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

           Esta pesquisa é do tipo descritivo, abrangendo particularmente a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo. Para Triviños (2012), tal tipo de pesquisa 

possibilita ao investigador estipular as técnicas, os métodos, os modelos e as teorias 

que serão utilizados como caminho para a coleta e interpretação de dados. Dessa 

forma, a partir das falas dos entrevistados, pôde-se codificar tais informações, 

desenhando ou descrevendo o objeto na busca da realidade vivenciada no campo 

pesquisado. E, neste caso, além de descrever as características do fenômeno 

pesquisado, também se procurou estabelecer relação entre as variáveis. Neste 

caso, corrobora-se os apontamentos de Yin (2005), que indica o estudo de caso com 

possibilidades de caráter não apenas exploratório, mas também descritivo ou 

explanatório. 

          Em relação aos procedimentos, a escolha foi pelo estudo de caso, que se  

caracteriza por se dedicar ao estudo de apenas um caso, e consiste em uma 

pesquisa que procede com profundidade na coleta e análise dos dados, 

possibilitando um maior detalhamento das informações do fenômeno estudado, onde 

o interesse do pesquisador recai sobre a vida de uma instituição (TRIVIÑOS, 2012). 

Tal procedimento existe em forma de investigação empírica, inserida num contexto 

contemporâneo, onde comumente o fenômeno e o contexto não são discerníveis 

(YIN, 2005). O estudo de caso também permite uma investigação que preserve as 

características significativas do contexto real, como por exemplo, os processos 

organizacionais ou administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, ciclos 

de vida do indivíduo, entre outras (YIN, 2005).  

           O uso das técnicas para coleta de dados deu-se em uma IES privada da 

região sul do Brasil, que atua na modalidade de ensino a distância e possui 60 polos 

de apoio entre próprios e terceirizados, distribuídos por 13 estados brasileiros. 

Dentre os 60 polos da IES, foram eleitos cinco polos como base para a pesquisa, 

além da própria sede.  

A escolha desta instituição de ensino superior (IES) para o estudo de caso se 

deu considerando a sua representatividade na região em que atua. A IES tem 26 



52 

 

anos de história e possui 65.000 alunos matriculados no ensino superior na 

modalidade à distância, com 60 polos de apoio ativos. Tal atuação garante um 

objeto de pesquisa representativo para este trabalho, uma vez que apresenta os 

elementos necessários para se coletar dados. 

A escolha da amostra foi de ordem não probabilística, escolha esta que se 

deu a partir de algum julgamento do pesquisador, da conveniência diante do 

contexto, de reconhecer a essencialidade de algum sujeito, facilidade para encontrar 

com as pessoas a serem entrevistadas, etc. (TRIVIÑOS, 2012). Assim, os cinco 

polos elencados para coleta de dados e os entrevistados da sede, representam a 

população amostrada, retirada da população objeto, o que é chamado por Triviños 

(2012) de uma “espécie de representatividade do grupo maior” que participam no 

estudo. 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Os questionamentos que orientaram a coleta e a interpretação dos dados 

foram: 

1. Como está estruturado o objeto de pesquisa deste estudo?  

2. Há ciclo de GC no objeto? 

3. Como ocorre o compartilhamento de informações no objeto e quais 

ferramentas são utilizadas? 

             Esta pesquisa usou como técnicas para coleta de dados entrevistas 

individuais semiestruturadas, aplicação de questionários fechados, a pesquisa 

documental e a observação participante. 

Falando a respeito da observação realizada, a forma definida para tal 

atividade não foi pré-definida, mas sim realizada de acordo com o contexto e os 

indivíduos envolvidos. Dessa forma, como aponta Triviños (2012), o investigador 

deve avaliar o contexto e suas circunstâncias buscando a partir destes o melhor 

caminho, dado que cada situação apresenta suas próprias características. O que 

este autor indica como essencial no comportamento do investigador e a neutralidade 

total frente ao que foi observado, a fim de que não se contamine o conteúdo 

coletado e nem cause desconfortos aos indivíduos pertencentes ao contexto do 

objeto de estudo (TRIVNÕS, 2012). 

  O uso do questionário foi direcionado para a busca de um dado específico 

dentro deste estudo, pois conforme aponta Triviños (2012), embora o uso do 
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questionário fechado seja predominante em pesquisas de natureza quantitativas, ele 

também pode contribuir para a pesquisa qualitativa no que tange a busca da 

objetividade e neutralidade de um "dado" específico ou categorização de grupos. 

A entrevista semiestruturada foi constituída por perguntas básicas 

relacionadas com o tema proposto. Assim, perguntas iniciais possibilitaram maior 

aprofundamento do tema em decorrência do diálogo esperado, que gerou perguntas 

complementares (TRIVIÑOS, 2012).  

Como mecanismo de coleta de dados primários qualitativos, foram realizadas 

10 entrevistas no período compreendido entre maio e agosto de 2016.  A média de 

tempo das entrevistas foi de 1h10 cada, sendo que cinco dos entrevistados eram 

funcionários alocados na sede e os outros cinco atuantes em polos diversos. A 

definição do número de entrevistados e respondentes não se baseou em critério 

numérico, ponderando que a pesquisa de natureza qualitativa não se utiliza deste 

critério para elencar sua representatividade (TRIVIÑOS, 2012).  

Importante salientar que os critérios utilizados para seleção destes 

entrevistados considerou o conhecimento e a representatividade do entrevistado 

junto a instituição, a indicação e a disponibilidade. Critérios estes considerados 

importantes segundo Trivinõs (2012), pois se as pessoas escolhidas não tiverem 

tempo suficiente para participar das entrevistas e nem conhecimento significativo 

sobre o tema perguntado, haverá o comprometimento da pesquisa. A técnica por 

conveniência também foi empregada considerando a distribuição dos polos ao redor 

do país e mesmo a disponibilidade conforme já indicado.  

Objetivando um entendimento mais amplo dos entrevistados o quadro abaixo 

apresenta a caracterização dos mesmos. 

Quadro  1: caracterização dos entrevistados 

 

     Código do 

 Entrevistado 

 

 

   Sexo 

 

      Função/Cargo 

 

Faixa Etária 

 

E 01 

 

Masculino 

 

Diretor de Polos Próprios 

 

 

40 à 45  anos  

 

E 02 

 

Feminino 

Head do Departamento de 

Desenvolvimento de Processos e 

Qualidade 

 

30 à 40 anos 

 

E 03 

 

Masculino 

Gerente do Departamento de 

Desenvolvimento de Processos e 

Qualidade 

 

25 à 35 anos 

 

E 04 

 

Masculino 

 

Diretor de Polos Parceiros 

 

35 à 45 anos 
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E 05 

 

Feminino 

 

Gerente do Departamento de Polos 

Parceiros 

 

30 à 45 anos 

 

EP1 

 

Feminino 

 

Coordenador de Polo Próprio 

 

40 à 50 anos 

 

 

EP2 

 

Feminino 

 

Coordenador de Polo Parceiro 

 

 

30 à 40 anos 

 

EP3 

 

Feminino 

 

Coordenador de Polo Próprio 

 

30 à 45 anos 

 

 

EP4 

 

Masculino 

 

Coordenador/ Proprietário de Polo 

Parceiro 

 

40 à 50 anos 

 

EP5 

 

Feminino 

 

Coordenador de Polo Próprio 

 

 

30 à 40 anos 

  Fonte: elaborado pelo autor, 2016.  

 

Houve autorização prévia para que as entrevistas fossem gravadas e 

transcritas, possibilitando uma análise efetiva. As perguntas iniciais utilizadas para 

as entrevistas podem ser visualizadas no Apêndice A desta dissertação. 

A imersão inicial no campo de pesquisa ocorreu a partir da primeira 

entrevista, onde foi possível uma conversa prévia não formal caracterizada pela 

intencionalidade em compreender o contexto/instituição e identificar os agentes 

significativos para a pesquisa. Foi encaminhado um e-mail solicitando um 

agendamento e explicando o que o pesquisador buscava em termos de pesquisa. 

Houve o “de acordo” do entrevistado, agendando dia e horário para a realização da 

entrevista.  

Ao longo da conversa foi possível esclarecer o objetivo da pesquisa, 

apresentar o pesquisador de forma mais abrangente e tentar estabelecer algum tipo 

de proximidade com o entrevistado. Tal proximidade possibilitou que em outros 

momentos fosse possível buscar novas informações e documentos, além de 

indicações de pessoas que poderiam contribuir para a pesquisa. As entrevistas 

ocorreram de forma fluída, com exceção do entrevistado (EP3) que pareceu 

apressado ao longo da conversa. Esta fluidez possibilitou a identificação de nuances 

importantes nas falas dos entrevistados. Tais nuances representam material 

importante para a análise de conteúdo , dado que tal análise também objetiva o 

estudo das motivações, atitudes, valores, crenças, etc. (BARDIN, 2012), além de 
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desvendar ideologias, e subjetividades que, num primeiro momento, não são óbvios 

ou claros (TRIVIÑOS, 2012). 

Desta forma, houve o agendamento e posterior entrevistas com os 

funcionários elencados para a participação na pesquisa. As entrevistas seguiram a 

seguinte cronologia: 

Quadro  2: cronologia das entrevistas 

 

  Código do 

Entrevistado 

 

   Data 

 

Função/Cargo 

 

Critério de escolha 

 

E 01 

 

03/03/2016 

 

Diretor de Polos Próprios 

 

 

Função exercida 

 

E 02 

 

31/03/2016 

Head do Departamento de 

Desenvolvimento de Processos e 

Qualidade 

 

Indicação (E01) 

 

E 03 

 

13/04/2016 

Gerente do Departamento de 

Desenvolvimento de Processos e 

Qualidade 

 

Indicação (E02) 

 

E 04 

 

04/04/2016 

 

Diretor de Polos Parceiros 

 

 

Função exercida 

 

E 05 

 

04/04/2016 

 

Gerente do Departamento de Polos 

Parceiros 

 

Indicação (E04) 

 

EP1 

 

02/05/2016 

 

Coordenador de Polo Próprio 

 

 

Conveniência e 

representatividade 

 

EP2 

 

05/05/2016 

 

Coordenador de Polo Parceiro 

 

 

Representatividade 

(parceiro) 

 

EP3 

 

10/05/2016 

 

Coordenador de Polo Próprio 

 

 

Distância 

 

EP4 

 

 

17/05/2016 

 

Coordenador/ Proprietário de Polo 

Parceiro 

 

 

Distância 

(parceiro) 

 

EP5 

 

15/06/2016 

 

Coordenador de Polo Próprio 

 

 

Conveniência e 

Disponibilidade 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Encerradas as entrevistas, estas foram transcritas com o intuito de que por 

meio da codificação das informações houvesse o favorecimento na análise das 

mensagens coletadas. Obviamente, a análise do conteúdo não se restringiu a esta 

codificação, pois as nuances nas falas, gestos, tom de voz e comportamento, para o 

pesquisador deste trabalho, teve peso significativo ao tentar compreender o real 
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significado da mensagem emitida, fugindo de uma análise puramente positivista do 

material. 

Dando sequência ao processo de coleta de dados primários, desta vez 

quantitativos, houve a elaboração do questionário, conforme modelo disponível no 

Apêndice B, que compreendeu quinze questões fechadas. Embora o uso do 

questionário fechado seja predominante em pesquisas quantitativas, na busca por 

dados específicos em uma pesquisa qualitativa tal instrumento de coleta de dados 

também poderá ser aplicado (TRIVIÑOS, 2012). A aplicação do questionário 

fechado se fez oportuna considerando a objetividade almejada nas respostas na 

busca por um dado específico. Assim, a partir das informações coletadas nas 

entrevistas realizadas foi possível desenvolver um questionário que abarcasse as 

questões pertinentes a pesquisa e trouxesse um resultado indicativo para questões 

específicas como por exemplo, as ferramentas utilizadas no dia a dia dos polos. 

A validação final do questionário fechado se deu a partir de um pré-teste 

realizado. A aplicação ocorreu com os funcionários de um dos polos elencados para 

pesquisa. O questionário utilizado neste pré-teste compreendeu cinco perguntas 

abertas referentes ao questionário pré-elaborado (questionário do pré-teste 

disponível no Apêndice C). Primeiro os respondentes receberam o questionário 

fechado e o responderam, então sequencialmente receberam o questionário com 

perguntas abertas que abrangiam questões sobre o questionário fechado. O 

resultado do pré-teste foi positivo o que resultou na manutenção original do 

questionário fechado.   

O resultado do questionário fechado serviu de complemento das entrevistas, 

o que evidenciou um resultado consistente, contribuindo para a elucidação das 

questões levantadas na pesquisa, em especial sobre a questão das ferramentas 

utilizadas na comunicação entre sede e polos e a questão da qualidade da 

comunicação utilizada na transmissão de informações.  

Cada pergunta apresentada no questionário visou compreender um objetivo 

específico dentro do contexto estudado. O quadro abaixo exemplifica este 

procedimento. 

Quadro  3: perguntas do questionário 

Perguntas Questionário Objetivo 
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1. 1. Você considera a 
comunicação/informação importante para 
a execução de seu trabalho? 

 
 

Identificar o grau de importância dada à comunicação 
no ambiente. 

2. Em relação ao acesso às informações 

em seu trabalho, você o considera difícil? 

Identificar se há facilidade ou não, no acesso às 

informações no ambiente. 

3. Você costuma acessar algum tipo de 

informação nova relacionada ao seu 

trabalho diariamente? 

Verificar se há acesso/busca por informação 

diariamente. 

4. A comunicação/transmissão de 

informações existente em seu trabalho é 

adequada para a execução de suas 

atividades? 

Verificar se o fluxo de informações existente é 

suficiente para a execução das atribuições. 

5. Em relação as ferramentas /meios que 

você utiliza para acessar  às informações 

em seu trabalho, assinale a alternativa que 

represente tais ferramentas/meios por 

ordem de eficiência. Considerando a 1ª 

ferramenta da alternativa a mais eficiente, 

e a última menos eficiente. 

Identificar qual ferramenta é considerada mais e 

menos eficiente na transmissão de informação. 

6.  Em relação as ferramentas /meios que 

você utiliza para acessar  às informações 

em seu trabalho, assinale a alternativa que 

represente tais ferramentas/meios por 

ordem de agilidade/mais utilizado. 

Considerando a 1ª ferramenta da 

alternativa a mais utilizada, e a última 

menos utilizada. 

Identificar as ferramentas/meios mais e menos 

utilizados no ambiente, no acesso à informação.  

7. Com que frequência há preocupação 

em melhorar as ferramentas ou meios de 

comunicação no ambiente de trabalho por 

parte da coordenação do Polo? 

Averiguar se há preocupação com a comunicação 

existente no Polo. Se houver, talvez já tenha ocorrido 

alguma inconsistência neste sentido. 

8. Com que frequência há reclamações em 

relação as ferramentas ou meios de 

comunicação em seu ambiente de trabalho 

por parte dos funcionários do Polo? 

Identificar se os funcionários julgam insuficientes ou 

inadequados o acesso à informação. Contrapondo 

com a questão 4. 

9. Você já identificou alguma falha na 

transmissão de informações em seu 

ambiente de trabalho? 

Corroborando as questões 4 e 8. 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

            A coleta de dados secundários deu-se a partir de documentos considerados 

autênticos e confiáveis e pesquisas em banco de dados, tais como: relatórios de 

pesquisa, livros e artigos.  Utilizou-se de relatórios, fichas, repositórios, etc., do 

período compreendido de janeiro a setembro 2016.  Esta técnica “fornece ao 

investigador a possibilidade de reunir uma grande quantidade de informações” 

(TRIVÑOS, 2012, p. 111).  Tal técnica evidencia novos dados do objeto pesquisado, 

complementando as outras técnicas de coleta de dados.  

Dados secundários de caráter quantitativo também compuseram o material 

que serviu de base para análise de conteúdo, método escolhido para a análise nesta 

pesquisa. Tais dados originaram-se de relatórios coletados na instituição objeto de 

estudo, que foram compreendidos e tabulados compondo planilhas em EXCEL, que 

viabilizou o uso de estatística descritiva, correlação linear de Pearson e análise por 

10. Você se sente satisfeito com a 

qualidade da comunicação na transmissão 

de informações em seu ambiente de 

trabalho? 

Fechando as questões 4,8 e 9. Tentar identificar o 

nível de qualidade da comunicação no ambiente. 

11.  Você se sente satisfeito com as 

ferramentas ou meios utilizados na 

transmissão de informações em seu 

ambiente de trabalho? 

Identificar se as ferramentas/meios existentes para 

comunicação atendem as necessidades dos 

funcionários. 

12. Você se sente satisfeito com as 

informações disponibilizadas à você para 

que possa exercer sua função?  

Averiguar se falta informação/conhecimento para 

execução das atividades. 

13. Você compreende o valor de se ter 

acesso às informações de forma clara e 

compreensível, pertinentes ao seu 

trabalho? 

Identificar o grau de compreensão/valor dos 

funcionários em relação a comunicação em seu 

ambiente de trabalho. 

14. Há informações que você sabe que 

existe, mas não teve ou não tem acesso? 

Averiguar se há retenção de informação por parte da 

coordenação. 

15. Você teve acesso a alguma informação 

e não compreendeu seu significado? 

Identificar se as informações de modo geral são de 

fácil entendimento ou não. 
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clusterização.  Para a análise estatística também foi utilizado para auxílio o software 

Minitab que identificou outliers (valores extremos que podem comprometer a análise 

estatística dos dados), missing values (valores faltantes que, igualmente, prejudicam 

a análise estatística dos dados) e as correlações entre as variáveis. Então excluídos 

os valores encontrados, calculou-se novamente as correlações para evitar peso 

artificial em uma variável utilizando-se novamente a correlação linear Pearson. O 

método de “clusterização” (agrupamento) pela distância Pearson possibilitou agrupar 

os polos a partir de suas dissemelhanças. 

Tal material juntamente com os outros documentos de características 

diferentes, implicou em análise documental, que de acordo com Bardin (2011), 

significa representar o conteúdo de um documento de forma diferente da original 

facilitando sua consulta e interpretação.  

 Um exemplo desta representação pode ser encontrado no apêndice D, onde 

há um resumo da planilha original de acessos dos polos aos processos. Tal 

informação foi organizada em uma planilha elaborada pelo pesquisador, 

considerando critérios que facilitaram a compreensão da informação. Em uma 

primeira etapa foram selecionados todos os acessos efetuados aos processos no 

período de janeiro a maio de 2016, tendo em vista que tal relatório indicava apenas 

o nome de quem acessou foi necessário identificar pelo nome de qual localidade ou 

setor pertencia tal funcionário. Feito isto, elencou-se na planilha por ordem alfabética 

os nomes dos polos e seus respectivos acessos por assunto, totalizando mais de 

duzentas páginas. Visando sintetizar e facilitar a interpretação do documento, a 

planilha final apresentou os nomes dos polos (cidades) por ordem de acesso, sendo 

do polo que apresentou menor número de acessos para o polo que apresentou 

maior número de acessos. 

Um processo similar ocorreu com a planilha disponibilizada pela instituição 

que apresentou a intenção de evasão por polo (disponível no anexo A). Uma nova 

planilha foi desenvolvida onde o número real de evasão foi transformado em 

porcentagem considerando o número total de alunos por polo, desta forma 

evidenciou-se a representatividade real da evasão, possibilitando a síntese em uma 

planilha onde se elencou os polos de acordo com a porcentagem de evasão 

apresentada, começando do polo que apresentou o maior índice de evasão para o 

polo que apresentou o menor índice de evasão, esta planilha encontra-se a 

disposição no apêndice E. 
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           A fase seguinte compreendeu a análise do material coletado, onde 

primeiramente ocorreram as transcrições das entrevistas que foram gravadas com 

os entrevistados. O que no total atingiu aproximadamente 9 horas de gravação 

transcritas. Efetuou-se também a tabulação dos resultados dos questionários 

aplicados para os funcionários dos polos e a compilação e tabulação dos dados 

encontrados nos relatórios disponibilizados pela instituição. 

Para interpretação do material utilizou-se o método de Análise de Conteúdo, 

executada a partir da transcrição integral das entrevistas e tendo como respaldo a 

fundamentação teórica registrada no capítulo 2 deste trabalho, além do material 

compreendido por relatórios, planilhas e documentos. 

Bardin (2011), ainda caracteriza o método de análise de conteúdo como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que vai viabilizar a 

sistematização e a objetividade da descrição do conteúdo das mensagens que 

proporcionará a inferência de conhecimentos presentes na produção/recepção das 

mensagens.  

Triviños (2012) corrobora a questão do uso do conjunto de técnicas para a 

análise de conteúdo, afirmando que tal uso é essencial, considerando que a 

classificação dos conceitos, a codificação das mensagens, a categorização, etc., são 

ações essenciais na utilização deste método. E somente a partir do uso do conjunto 

de técnicas será possível realizar alguma inferência sobre o material coletado. Para 

esclarecimento, este autor aponta também que embora ocorra a sistematização do 

material coletado, não há a anulação das perspectivas e ou possibilidades de 

interpretação/ análise das ideias apresentadas (TRIVIÑOS, 2012).  

 De acordo com Bardin (2011), as técnicas para a análise de conteúdo 

apresentam-se dispostas em torno da pré-análise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

A etapa da pré-análise compreende o momento onde há a criação de um 

esquema que direciona o desenvolvimento de operações sucessivas. Ou seja, se 

determina quais são as técnicas escolhidas para a coleta de informações e de que 

forma isso ocorre (TRIVIÑOS, 2012; BARDIN, 2011). Considerando este conceito, a 

etapa de pré-análise desta pesquisa foi realizada ao se definir o tema, na elaboração 

da fundamentação teórica, na construção dos objetivos e da metodologia. Dando 

continuidade a esta etapa, houve a organização dos dados secundários, da revisão 

bibliográfica, a transcrição das entrevistas, a tabulação dos resultados dos 
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questionários e a compilação dos relatórios cedidos, resultando no que Triviños 

(2012) nomina de corpus da investigação, ou seja, a especificação do campo de 

pesquisa.  

A etapa seguinte apontada por Bardin (2011), da exploração do material, 

compreende nada mais que a organização de forma lógica e estruturada das 

decisões tomadas. Esta etapa tem início já na etapa anterior, mas é aqui 

especificamente que o material coletado se constitui o corpus, e este é submetido a 

um estudo criterioso. Ainda característico desta etapa são a codificação, a 

classificação e a categorização do conteúdo. 

Na codificação citada por Bardin (2011), ocorre o tratamento do material 

coletado, e para isso deve ser utilizada umas das seguintes possibilidades: o recorte 

(identificação de contexto e unidades de registro); a enumeração (escolha das 

normas da classificação e de contagem) e a categorização (escolha das categorias). 

Nessa dissertação, optou-se pelo recorte, onde a predominância foi da análise 

temática, onde se considerou frases, parágrafos, sentenças, entrevistas e relatórios 

como unidades de análise. A escolha das unidades de análise partiu da 

convergência entre o objeto de estudo, o problema de pesquisa, a teoria e a 

observação participante do pesquisador (BARDIN, 2011). 

 A terceira etapa trata da interpretação dos dados ou do material, onde para 

Triviños (2012), a pesquisa alcança sua maior intensidade. Nesta etapa, a partir dos 

materiais empíricos ocorre a reflexão, a análise e a intuição que possibilita 

estabelecer relações entre as variáveis identificadas, o contexto e o objeto de 

pesquisa. Aqui o pesquisador pode ir além do conteúdo explicitado em documentos 

ou transcrições, chamado por Triviños de conteúdo manifesto. Pode desvendar o 

conteúdo chamado de latente, aquele que é dinâmico, estrutural e histórico, e que 

possibilita novas perspectivas.  

Obviamente para se alcançar esta perspectiva, não há de se abrir mão de 

dados estatísticos ou quantitativos, mas sim, de acordo com cada especificidade, ir 

além, e somar ao dado material estanque o olhar que permite descobrir ideologias, 

tendências, crenças, etc., (TRIVIÑOS, 2012). Esta pesquisa buscou tratar o material 

bruto e válido considerando os dados empíricos encontrados com a revisão 

bibliográfica e revelar também a mensagem além destes dados, tendo como foco o 

problema e os objetivos da pesquisa.  
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4  CONTEXTUALIZANDO A EaD NO BRASIL 

 

O surgimento e o desenvolvimento da EaD no mundo podem ser divididos em 

três fases ou gerações (MAIA e MATTAR 2011):  

- A primeira fase é caracterizada pelos cursos por correspondência, 

localizando-se na década de 1720 os primeiros registros de curso ofertado em 

anúncios de jornais. Este período tem seu marco em 1728, quando o jornal Gazeta 

de Boston disponibilizou material por meio de correspondência. Aproximadamente 

um século depois, a educação a distância chegou à Suécia com o Instituto Líber 

Hermondes. E este percurso de desenvolvimento e expansão continuou, culminando 

em 1840, quando no Reino Unido foi inaugurada a primeira escola por 

correspondência da Europa. Entretanto, somente em meados do século XIX ocorre 

relativa popularização da modalidade de ensino a distância, resultado da evolução 

dos meios de transporte e comunicação que possibilitaram a impressão de material 

para estudo e seu envio pelos correios. 

- A segunda fase é pontuada pelas novas mídias e universidades abertas. 

Dentre estas mídias, encontravam-se a televisão, o rádio, as fitas de áudio e vídeo e 

o telefone. Sob a influência do modelo britânico de universidade aberta criada em 

1969, houve o surgimento de outras universidades abertas pelo mundo que 

utilizavam como ferramentas de comunicação o rádio, a TV, vídeos, fitas cassetes e 

centros de estudos. Essa segunda fase compreende um período entre os anos de 

1946 e 1990 (MAIA e MATTAR, 2011), e marca a entrada e o interesse de 

universidades, governos e empresas privadas nesta modalidade de ensino. 

- A terceira fase caracteriza-se pela EaD on-line. Nesta fase há a introdução 

do videotexto, do microcomputador, das tecnologias de multimídia, do hipertexto de 

redes e de comunicação. A explosão e a popularização da internet a partir de 1995 

marcam uma nova era para a educação à distância, principalmente com o 

surgimento do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), plataforma digital baseada 

em rede. Essa terceira fase é responsável pela introdução de novas discussões 

sobre o processo de aprendizagem, rompendo com o modelo até então conhecido e 

dominante na educação (MAIA e MATTAR, 2011). O uso das novas tecnologias e 

um ambiente virtual que propõe substituir a sala de aula convencional no sentido de 

possibilitar o aprendizado é um exemplo das diversas discussões nascidas neste 

novo contexto. 
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No Brasil, assim como no mundo, os primeiros registros de EaD são 

encontrados em anúncios de jornais. Os cursos ofertados eram profissionalizantes e 

ocorriam por correspondência com envio de material pelo correio. Eram, em geral, 

cursos como os de datilografia, por exemplo. Embora pesquisas indiquem estas 

ofertas pouco antes de 1900 nos jornais de circulação no Rio de Janeiro, o marco 

oficial ocorre em 1904 com a instalação das Escolas Internacionais no Brasil, filiais 

de uma organização norte-americana (International Correspondence Schools), que 

existe até hoje (http://icsarchive.org).  Os cursos oferecidos por esta escola tinham 

como público pessoas que desejavam se empregar, em especial no comércio e no 

setor de serviços. Tais cursos abordavam técnicas como desenho, construção de 

cadeiras, contratos e especificações, eletricidade aplicada, engenharia automotiva 

entre outros. O estudo, obviamente à distância, acontecia por correspondência com 

envio de materiais didáticos pelos correios (LITTO e FORMIGA, 2012). 

Em 1923, surge no Rio de Janeiro a Rádio Sociedade, que tinha como função 

predominante popularizar a educação no país. Os programas educativos 

apresentados pela rádio se multiplicaram pelo país e houve grande repercussão.  

Emergem, então, inúmeros programas, especialmente privados que são implantados 

a partir de 1937 com a criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério 

da Educação (LITTO e FORMIGA, 2012). Desta forma, a segunda fase da EaD, 

conforme retratada anteriormente, se institucionaliza no país tendo o rádio como 

meio difusor fundamental. 

Em 1967, o Código Brasileiro de Telecomunicações determina que haja a 

transmissão de programas educativos por todas as emissoras de radiodifusão e 

pelas televisões educativas. Em 1969, é criado o Sistema Avançado de Tecnologias 

Educacionais, que previa o uso do rádio, da televisão e de outros meios cabíveis 

para este contexto. Neste mesmo ano, o Ministério das Comunicações baixa portaria 

obrigando todas as emissoras comerciais a ceder tempo diariamente e gratuito para 

a transmissão de programas educativos, portaria que deixou de existir no início da 

década de 1990 (LITTO e FORMIGA, 2012). 

A partir de 1972, surgem então alguns programas educativos televisivos, 

iniciando com o Programa Nacional de Teleducação (Prontel), que teve vida curta e 

foi precedido pelo Centro Brasileiro de TV Educativa (Funtevê). Ao longo dos anos, 

programas surgiram e desapareceram, muitos apresentando transmissão em 

horários incompatíveis com a disponibilidade dos possíveis alunos, mas que mesmo 
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assim obtiveram algum resultado, como por exemplo, a iniciativa da Fundação 

Roberto Marinho, que, oferecendo apoio auxilia os alunos a obterem certificação 

reconhecida pelo governo (LITTO e FORMIGA, 2012). 

O surgimento da TV fechada contribuiu para o aumento de ofertas de 

programas educativos televisivos, destacando-se as TVs universitárias, o Canal 

Futura, a TV Futura, dentre outras. Registrando também a iniciativa do governo 

federal com a TV Escola que surge em 1996 e que obtém frutos positivos a começar 

com a preparação de uma infraestrutura física: a TV Escola distribuiu televisor, 

videocassete e antena parabólica para 57.395 escolas públicas, atingindo 27 

estados e 5.206 municípios (LITTO e FORMIGA, 2012; BRASIL - MEC, 2002). 

Além das instituições destacadas logo acima, é preciso fazer menção a 

algumas outras durante o desenvolvimento da EaD no Brasil, como por exemplo: (i) 

o Instituto Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941) que ofereciam, de 

forma sistemática, cursos profissionalizantes à distância por correspondência, 

instituições que ainda hoje atuam na educação à distância; (ii) o Senac e o Sesc 

que, em conjunto com algumas emissoras associadas, fundaram a Universidade do 

Ar1, que ofertava cursos radiofônicos, com auxílio de material impresso, apostilas, e 

monitores (MAIA e MATTAR, 2011); (iii) além de outras instituições, tais como a ABT 

(Associação Brasileira de Teleducação) em 1971, o Ipae (Instituo de Pesquisas e 

Administração da Educação) em 1973, e a ABED (Associação Brasileira de 

Educação a Distância) em 1995 (LITTO e FORMIGA, 2012).  

Na educação superior à distância, destaca-se pelo pioneirismo: a UnB 

(Universidade de Brasília) 1973, que serviu de base para programas de projeção, 

embora tenha tido sepultadas suas iniciativas pela ditadura, e que, em 1989, cria o 

Centro de Educação Aberta Continuada a Distância (Cead- UnB), atuante de forma 

expoente até os dias de hoje. Outras instituições importantes surgem neste contexto, 

tais como a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a UFP (Universidade 

Fernando Pessoa) e a UAB (Universidade Aberta do Brasil) (LITTO e FORMIGA, 

2012; MAIA e MATTAR, 2011).   

Ao longo do desenvolvimento da EaD no Brasil é preciso dar destaque à 

década de 70, pois um novo cenário é desenhado neste  contexto com a chegada 

dos computadores. As inovações tecnológicas permitiram a propagação da 

educação a distância por todo o país, contribuindo, inclusive, para que muitas 

                                            
1
  Encerram-se as atividades desta Universidade em 1961. 
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empresas privadas enxergassem neste contexto uma oportunidade de negócio 

(LITTO e FORMIGA, 2012). 

Em meio a globalização, à explosão das TIC’s e com um mercado promissor 

crescente, começa-se a discutir, no país, os marcos normativos e a regulamentação 

da EaD objetivando a definição de políticas e estratégias para sua implementação 

(COSTA, 2013). Dessa forma, a educação a distância surge oficialmente no Brasil 

em 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996), e sua 

normatização ocorreu pelos decretos 2.492 de 10 de fevereiro de 1998, 2.561de 27 

de abril de 1998 e pela Portaria Ministerial n. 301 de 7 de abril de 1998 (MAIA e 

MATTAR, 2011).  

Na LDB há um artigo reservado para a educação a distância, o artigo de 

número 80, que a define e a conceitua. 

 

A educação a distância é caracterizada como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica, nos processos de 

ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se 

propicie, ainda, maior articulação e efetiva interação e complementariedade 

entre a presencialidade e a virtualidade "real", o local e o global, a 

subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e 

aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da educação 

(professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades educativas 

em lugares e/ou tempos diversos (BRASIL, 1996, p. 23-24). 

 

A partir de 1998, houve a normatização dos procedimentos de 

credenciamento pelo MEC (Ministério da Educação) para instituições que desejavam 

ofertar cursos de graduação e educação profissional tecnológica à distância. 

Atualmente, existe no MEC uma Secretaria de Educação a Distância (SEED) que foi 

criada pelo Decreto nº 1.917, de 27 de maio de 1996, e teve a sua estrutura 

regimental alterada por meio do Decreto 5.159, de 28 de julho de 2004. A SEED 

atua como um agente de inovação tecnológica nos processos pertinentes ao 

contexto de ensino e aprendizagem estimula a incorporação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) e das técnicas de educação a distância aos 

métodos didático pedagógicos. Também promove a pesquisa e o desenvolvimento 

voltados para a introdução de novos conceitos e práticas nas escolas públicas 

brasileiras  
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O Quadro 4, a seguir, apresenta um panorama dos principais episódios no 

desenvolvimento da EaD no Brasil. 

Quadro  4: principais acontecimentos da EaD no Brasil 

1904 Ensino por correspondência 

1923 Educação pelo rádio 

1939 Instituto Monitor 

1941 Instituto Universal Brasileiro 

1947 Universidade do Ar (Senac e Sesc) 

1961 Movimento de Educação de Base (MEB) 

1965 Criação das TVs educativas pelo poder público 

1967 Projeto Saci (Inpe) 

1970 Projeto Minerva 

1977 Telecurso (Fundação Roberto Marinho) 

1985 Uso do computador stand alone ou rede local nas universidades 

1985 Uso de mídias de armazenamento como meios complementares 

1989 Criação da Rede Nacional de Pesquisa  

1990 Uso intensivo de teleconferências (via satélites)  

1991 Salto para o Futuro 

1994 Oferta de cursos superiores a distância por mídia impressa. Criado o Sistema 

Nacional de Educação a Distância. Surgimento da Coordenadoria de EAD/MEC. 

1995 Fundação da Abed e disseminação da internet nas IES 

1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e criação da Seed 

1997 Criação dos AVAs, início da oferta de especialização a distância , via internet, em 

universidades públicas e privadas 

1998 Decretos e Portarias que normatizam a EaD 

1999 Criação de redes públicas e privadas para a cooperação em tecnologia e 

metodologia para o uso das novas TIC’s na EaD e credenciamento oficial de 

instituições universitárias para atuar em educação a distância 

2000 Fundação do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 

Janeiro (Cederj) 

2005 Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

2006 Congresso do ICDE (International Council For Open And Distance Education)  no 

Rio de Janeiro. Entra em vigor o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006 

(BRASIL, 2006) 

2007 Entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera alguns 

alinhamentos do Decreto, 5.622 (BRASIL, 2007). 

2008 Uma lei permite o ensino médio à distância, possibilitando o ensino híbrido, sendo 

permitido até 20% da carga horária na modalidade à distância, isto em São Paulo. 

(SÃO PAULO, 2008). 

2009 Entra em vigor a portaria nº 10, de 02 de julho de 2009. – Dispensa da avaliação 
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in loco, estabelecendo critérios para isso (BRASIL, 2009). 

2011 A Secretaria de educação à Distância é extinta. 

Fonte: adaptado de: (MAIA E MATTAR, 2011, p. 32; BRASIL, 2006, 2007,2009; SÃO PAULO, 2008)   
 

Para Costa (2013), a educação a distância abarca em seu contexto além de 

um modelo educacional, diversos aparatos tecnológicos e digitais, a possibilidade do 

desenvolvimento de maior autonomia por parte dos alunos, a flexibilização de 

horários, lugar e formas de estudo síncronas ou assíncronas, e a interação com 

interlocutores, potencializando a interação nos ambientes virtuais de aprendizagem, 

o que resulta na democratização potencial do ensino. 

Além disso, a busca dos indivíduos por seu espaço na sociedade, cuja atual 

fase sócio histórica é tida e nominada, mesmo pelo senso comum, como a 

sociedade do conhecimento (GUILE, 2008), cria uma demanda permeada por um 

contexto peculiar, onde temos uma sociedade globalizada, um sistema capitalista 

flexível e o amplo desenvolvimento de TIC’s,  (SOUZA, 2006; SILVA, 2014). Tal 

contexto passa a exigir do indivíduo um estado de constante necessidade de 

capacitação para que ocorra sua inserção na sociedade e mercado de trabalho 

atual. 

Atualmente no Brasil, destaca-se sobremaneira o ensino superior na 

modalidade à distância, em especial nas redes privadas. O que pode ser verificado 

nos dados disponibilizados pelo INEP (2013) conforme exemplificam os gráficos a 

seguir: 

Gráfico 1:  Evolução das Matrículas de Educação Superior de Graduação 
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       Fonte: Brasil, MEC – INEP (2013, p. 5). 

            

            Conforme aponta o gráfico acima, no período 2012-2013, a matrícula 

cresceu 3,8%. As IES privadas têm uma participação de 74,0% no total de 

matrículas de graduação (BRASIL, MEC – INEP, 2013, p. 5). 

 

Gráfico 2:  Evolução das Matrículas de Educação superior de Graduação por Modalidade 

 

        Fonte: Brasil, MEC – INEP (2013, p.7). 

 
No período 2012-2013, a matrícula cresceu 3,9% nos cursos presenciais e 

3,6% nos cursos à distância. Os cursos à distância já contam com uma participação 

superior a 15% do total de matrículas na graduação (BRASIL, MEC – INEP, 2013, p. 

7). 
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Gráfico 3:  Distribuição das Matrículas nos Cursos à Distância 

 

 
           Fonte: Brasil, MEC – INEP (2013, p. 8). 

 

 A partir da análise dos gráficos acima, fica evidente a grande parcela do 

mercado no âmbito de educação superior na modalidade EaD, tomada pelas 

instituições privadas no Brasil, o que contribui para a ampliação da oferta dos 

serviços educacionais. O contexto desta modalidade de ensino não se apresenta 

estagnado, muito pelo contrário, não há uma formatação concluída no que tange as 

formas de se oferecer o ensino neste modelo. Em decorrência do grande número de 

possibilidades proporcionadas pela inquietude da revolução tecnológica e pelo 

desenvolvimento econômico e cultural, são inúmeras as possibilidades neste meio. 

Assim, o ingresso das empresas privadas no âmbito da EaD contribui para o 

aproveitamento destas tantas possibilidades apresentadas pela contemporaneidade, 

além da busca por novos públicos por parte destas instituições, o que resulta num 

maior acesso a educação por parte da população. 

 Esta modalidade de ensino tem atuado de forma significativa no que tange a 

democratização do ensino no país. O uso das TIC’s possibilita a transposição de 

obstáculos relacionados a questões geográficas e de mobilidade, favorecendo a 

construção de conhecimento em grande escala.  

A oferta de cursos formais e informais tem sido alavancada de forma global, 

resultado da modalidade à distância, que como já explanado, apresenta 
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especificidades que contribuem de forma direta para a aderência de muitos 

indivíduos. Entretanto, há de se dar devida atenção à construção do conhecimento, 

pois a mera transferência de informação, não garante um aprendizado de qualidade 

e muito menos a construção de conhecimentos (FREIRE, 1982). 

Apesar de todos esses contornos, e tendo em vista os avanços tecnológicos 

recentes que impulsionaram essa modalidade de ensino, é preciso certa articulação  

de forma a tentar garantir a qualidade da aprendizagem por parte dos alunos. Assim, 

além das TIC’s e da estrutura física e profissional ofertada por uma instituição de 

ensino, há também o Polo de Apoio Presencial. Esta unidade é um elemento 

articulador, onde o aluno poderá buscar auxílio presencial, tanto no âmbito 

pedagógico quanto no uso de ferramentas que talvez não tenha acesso em sua 

casa, e é também neste espaço que poderá ocorrer às avaliações (COSTA, 2013). A 

forma e limites de atuação destes Polos serão determinados pela mantenedora, 

podendo ocorrer variação de normas e serviços de uma universidade para outra, no 

caso das instituições privadas. 

Independentemente do tipo de instituição, pública ou privada, a EaD 

comumente apresenta características próprias, tais como a distância física entre os 

agentes envolvidos, estudo independente  e quase sempre individualizado, o uso 

das TIC’s como ferramentas viabilizadoras do aprendizado, interação por meio dos 

ambientes virtuais, flexibilização de horários e lugares, transposição de obstáculos 

geográficos e de mobilidade, entre outros. Esta variedade de características e 

possibilidades pode contribuir para a democratização do ensino, entretanto, é 

essencial se ter o cuidado e atenção no que se refere à oferta desenfreada e sem 

supervisão que pode comprometer o real objetivo da educação à distância. O 

mercado da educação pode aceitar as lógicas da atividade mercantil, mas com 

limites. O lado acadêmico não pode ficar para segundo plano. 

 

 

5. A INSTITUIÇÃO  

 

 A instituição, objeto deste estudo, foi criada no ano de 1987 como a primeira 

instituição de ensino superior privada na cidade em que está localizada. Nesta 

época, o local de 2,5 alqueires onde a instituição se estabeleceu era parte de um 

bairro ainda pouco habitado e considerado um dos mais carentes da cidade. 
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No ano de 1990, a instituição deu início às suas atividades, após receber a 

autorização do MEC para funcionar. Neste período inicial, a instituição ofertou dois 

cursos de graduação, que foram o curso de Administração e Processamentos de 

Dados. Nesta primeira oferta de cursos, a instituição reuniu 180 alunos em uma 

estrutura inicial que contava com um prédio de 600m².   

O desenvolvimento da instituição foi gradativo. Em 2002, com mais de 20 

cursos funcionando, programas de pós-graduação lato sensu implantados e as 

áreas de pesquisa e extensão organizadas, além de diversas clínicas na área da 

saúde (odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição), um hospital 

veterinário e dezenas de laboratórios, a Instituição foi elevada à categoria de Centro 

Universitário, conquistando autonomia universitária para criar, organizar extinguir 

cursos e programas de educação superior. 

Em 2003, foi aberto o 30º curso de graduação, neste período a instituição já 

contava com 6 mil alunos matriculados, e no ano de 2004, foi aberto o primeiro 

programa de mestrado em Direito. Continuando seu processo de expansão e 

incremento, em setembro de 2005, a instituição iniciou as transmissões da Rádio 

Universitária FM e em julho de 2010 teve concessão do Ministério das 

Comunicações para instalação de um canal de TV, canal aberto. Ainda neste 

mesmo ano houve a criação de um Coral e uma Orquestra Filarmônica. No ano 

seguinte a instituição inaugura um museu dentro de seu próprio campus.  

No ano de 2003 a instituição se interessa por ingressar na educação na 

modalidade a distância, mas conforme indicado por alguns funcionários, levou certo 

tempo para que a instituição compreendesse todo o processo desta modalidade, 

estruturasse seu próprio modelo e atendesse a exigências do MEC. Então somente 

no final de 2006, chega a autorização do MEC para o funcionamento de cursos a 

distância na instituição. 

            Em 2013 a instituição já contava com 50 mil alunos matriculados entre 

modalidade presencial e a distância, atingindo grande parte do território nacional, e  

até maio deste ano, a instituição está presente em treze estados, com o 

funcionamento de 60 polos de EAD (Educação à Distância), e também recebe 

alunos estrangeiros de 13 países. 

            Segundo a resolução Nº 7, de 28 de novembro de 2008, do Conselho 

Nacional de Educação, que dispõe sobre a utilização de denominações e siglas por 

Instituições de Educação Superior, a sigla “Uni” é de uso exclusivo de instituições de 
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Educação Superior detentoras da prerrogativa legal de autonomia universitária, entre 

elas universidades e centros universitários, autoriza o uso da sigla pela instituição no 

ano de 2013.    

Hoje, em 2016, a instituição chega à marca de 80 mil alunos matriculados no 

Ensino Presencial e à Distância, em graduação, pós-graduação e nos programas de 

mestrado em Direito, Promoção da Saúde, Gestão do Conhecimento nas 

Organizações e Tecnologias Limpas. 

 Os projetos mais atuais divulgados pela instituição apresentam a abertura de 

novos campi em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava e Arapongas com 

investimento, que segundo entrevistado, deverá chegar a mais de R$ 40 milhões 

nos próximos anos. Ponta Grossa é a primeira cidade a ser beneficiada, já está 

adiantado na cidade o processo de abertura dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, o campus de Ponta Grossa contará com um edifício 

de 11.000m² até final de 2016 de acordo com o relato. 

            O Campus de Curitiba está estruturado em 12.000m² dos 30.000m² de 

construção projetados, com os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas (ADS), Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Design de 

Interiores, Engenharia Civil, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos 

Humanos e Processos Gerenciais. 

Logo abaixo se apresenta um breve resumo dos números da instituição: 

– 87 cursos de graduação (50 presenciais e 37 à distância). 

– 41 cursos de pós-graduação (7 presenciais e 34 à distância). 

-- 21 cursos de extensão (5 presenciais e 16 à distância). 

– Quatro mestrados: Direito, Promoção da Saúde, Gestão do Conhecimento nas   

Organizações e Tecnologias Limpas. 

– Aproximadamente 80 mil alunos em 2016 – 15 mil presenciais e 65 mil a distância. 

– Mais de 100 mil metros quadrados construídos. 

– Presença em 12 estados, 60 polos EaD (05/2016). 

– Alunos de 13 países (2016). 

– Mais de 2.600 funcionários, sendo 1077 funcionários da EaD.   

– Mais de 250 salas de aula, todas com projetor multimídia, som e computador. 

– Biblioteca com 4.200 m2 e mais de 250 mil títulos de livros, periódicos e 

multimeios. 

http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/administracao.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/arquitetura.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/ciencias-contabeis.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/design-de-interiores.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/design-de-interiores.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/engenharia-civil.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/gestao-rh.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/gestao-rh.php
http://www.unicesumar.edu.br/curitiba/graduacao/processos-gerenciais.php
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– Museu. 

– Fazenda Escola com 166 alqueires. 

– Avançado Centro de Biotecnologia Animal, o Biotec. 

– Aproximadamente 400 projetos de pesquisa por ano. 

– Cerca de 100 mil pessoas atendidas por ano nas clínicas de odontologia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia. 

– Criação do  Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

– Hospital Veterinário. 

– Farmácia Escola. 

– Núcleo de Práticas Jurídicas e Extensão do Juizado Especial Cível. 

– TV Educativa. 

– Rádio Universitária.   

– Segurança com Circuito Interno de TV e monitoramento por 350 câmeras. 

– Estacionamento interno asfaltado para cerca de 3.500 veículos 

            A administração superior da instituição compreende os seguintes órgãos: 

 Conselho Universitário (Consuni)  

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)  

          A representatividade hierárquica ocorre da seguinte maneira: 

Reitor 

Vice-Reitor 

Pró-Reitor de Administração 

Pró-Reitor de Educação a Distância 

Pró-Reitor de Ensino  

Diretora de Pesquisa 

Diretor de Extensão e Apoio Comunitário 

Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Diretor do Centro de Ciências Exatas Tecnológicas e Agrárias 

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Diretora de Recursos Humanos 

Diretor de Operações 

Diretor de Serviços Acadêmicos 

Coordenador de Pós-Graduação 

           Na sequência pode ser visualizado o organograma da instituição.  
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   Figura 4: Organograma da Instituição  

 

 

 
 

Fonte: própria instituição. 
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5.1 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NA INSTITUIÇÃO 

 

          A Educação a Distância é uma modalidade de ensino mediada por tecnologias 

em que alunos e professores não precisam frequentar o mesmo ambiente para que 

as aulas aconteçam. Mais que uma ferramenta de ensino/aprendizagem, o método 

da EAD procura desenvolver o senso de autonomia do aluno, esta é a visão da 

instituição objeto deste estudo, sobre a modalidade que oferta. 

Atualmente a EaD na Instituição conta com 1077 funcionários, sendo que ao 

segmentar as áreas de atuação ter-se-á: área operacional, área pedagógica e área 

comercial.  

Não foi possível por meio da tabela disponibilizada (anexo B), separar os 

funcionários atuantes em cada área específica. Isto devido a haver por parte da 

instituição uma visão própria a respeito desta especificação. Por exemplo, há 

funcionários em função com nomenclatura pedagógica, no entanto, sua função 

restringisse a viabilização da operacionalização de processos ou mesmo sua 

supervisão. E em relação a outras funções como tutores de polo à exemplo, este 

transita entre função comercial e operacional, nada havendo de pedagógico nesta 

atuação. Mesmo o tutor on-line, atuante na sede, tem sua função totalmente 

caracterizada pela atuação operacional, atuação explicita em sua descrição de 

cargo. Assim, diante de tais varáveis próprias do contexto institucionalizado por esta 

IES, o pesquisador se restringiu a descrever suas percepções a respeito da 

estrutura e não procurou categorizar função versus nomenclatura atribuída. 

Na modalidade a distância cada instituição pode desenvolver sua forma 

própria de atuar, o que na instituição estudada é chamada de metodologia da EaD. 

Na figura abaixo há o retrato desta estruturação. 
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Figura 5: Esquema da EaD na Instituição 

 

 

           Fonte: própria instituição. 

            

            Os cursos oferecidos pela modalidade de Educação a Distância são 

autorizados e reconhecidos pelo MEC e oferecem diploma com o mesmo 

reconhecimento dos cursos presenciais. O processo de ensino se dá por meio de 

aulas gravadas e aulas ao vivo, de material didático impresso e on-line e materiais 

extras, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do aluno. 

           Após as aulas ao vivo serem apresentadas, elas ficam arquivadas no AVA, 

onde o aluno pode assisti-las sob demanda quantas vezes desejar. Para tirar 

dúvidas e prestar atendimento, os alunos contam com uma equipe de profissionais, 

tanto no polo quanto em seu AVA, que estão disponíveis para acompanhar o aluno 

durante toda a jornada acadêmica. O atendimento pedagógico ocorre através dos 

professores mediadores que atuam na sede, e realizam todo o atendimento à 

distância, contando com as TIC’s disponibilizadas, como telefone, e-mail e AVA 

(computador). Os tutores presenciais dos polos prestarão atendimento de ordem 

operacional. 
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5.1.1 Operacionalização aplicada 

 

           Os cursos de graduação a distância oferecidos pela instituição são 

organizados por módulos. Cada módulo é composto por duas ou até três disciplinas 

curriculares, cada qual com cem horas distribuídas em dez semanas. Nessas 

semanas acontecem os momentos de auto estudo e também os momentos 

presenciais obrigatórios, conforme pode ser observado na figura abaixo. 

 

 

                Figura 6: Metodologia Específica em 10 semanas 

 

Fonte: própria instituição. 

            As aulas ao vivo acontecem uma vez por semana e são transmitidas via 

internet. O aluno pode assisti-las no polo presencialmente ou em qualquer local com 

acesso à internet. Além disso, as aulas ficam disponíveis por demanda para que o 

aluno possa revisar quantas vezes quiser.  Ainda há as aulas conceituais que são 

aulas gravadas que se referem aos fundamentos teóricos e conceitos inerentes à 

disciplina - conforme estruturação do livro, dividido em unidades. Essas aulas ficam 

disponíveis para download e são complementadas pelo conteúdo trabalhado nas 

aulas ao vivo. Também é disponibilizada uma versão somente com áudio dessas 

aulas em MP3. 

Existem também as aulas de estudo de caso, que de acordo com a 

instituição, busca estabelecer relações entre o conteúdo científico e o mercado de 

trabalho. Estas aulas também estão disponíveis para download, tanto em vídeo 

como em MP3. 

Dentre as atividades propostas para o aluno têm-se o fórum, as atividades de 

estudo on-line (AEPs), a atividade da semana de conhecimentos gerais e o MAPA  

 (Material de Avaliação Prática de Aprendizagem).  
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O objetivo do fórum é que o aluno tenha a oportunidade de construir o 

conhecimento de forma colaborativa, debatendo com seus colegas de curso, 

professores e tutores mediadores o tema proposto, desenvolvendo assim seu senso 

crítico.  

As atividades de estudo on-line vão ocorrer durante o módulo e o andamento 

das disciplinas, diversas atividades avaliativas serão realizadas de forma on-line, no 

AVA, configurando-se como questionários objetivos. São previstas três atividades de 

estudo para cada disciplina. 

           A atividade de conhecimentos gerais será desenvolvida a partir do conteúdo 

abordado em uma palestra específica que acontecerá em um dia da semana.         

Uma vez ao longo do módulo, de segunda a sábado, a semana é destinada a 

palestras que tratam de temas de formação geral. Todos os alunos dos cursos de 

graduação têm acesso às palestras, que são disponibilizadas sob demanda. Além 

de assisti-las, poderá também baixar o áudio em MP3. A atividade apresenta-se 

representada em forma de questionário com perguntas objetivas. 

            O MAPA é uma atividade avaliativa onde o aluno coloca em prática os 

conhecimentos adquiridos em cada disciplina. Pode ser um projeto de pesquisa, um 

estudo de caso, a resenha de um livro, entre outras, de acordo com orientações do 

professor da disciplina. 

A prova é presencial.  O modelo pedagógico contempla a realização de 

atividades presenciais obrigatórias, tais como: prova presencial e prova substitutiva, 

de acordo com a legislação vigente – Art. 1.º, §1.º do Decreto n.º 5.622, de 19 de 

dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. As provas são aplicadas de acordo com o calendário acadêmico e 

realizadas nos polos de apoio presencial. São individuais e sem consulta. Para ser 

aprovado (a) em cada disciplina, a instituição exige que o aluno (a) tenha a nota 

média mínima de 6,0 (seis) pontos. 

            A prova de Segunda Oportunidade compreende uma segunda oportunidade 

para que o aluno realize a Prova Curricular, caso não tenha realizado na data 

marcada. 

            A prova substitutiva tem valor de 10,0 pontos e substitui a nota da prova e 

atividades, caso o aluno não atinja a média exigida para aprovação poderá realizá-la 

na tentativa de alcançar a média mínima necessária.  
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            O Projeto de Ensino é um processo de desenvolvimento educacional que 

pode ocorrer tanto na instituição sede quanto nos polos de apoio presencial. Sua 

finalidade é promover o desenvolvimento intelectual do aluno, com atividades 

supervisionadas que promovam o aprofundamento de estudos em tópicos 

específicos referentes ao conteúdo programático das disciplinas ministradas. As 

atividades são desenvolvidas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com 

orientação de um ou mais docentes responsáveis e destina-se exclusivamente à 

comunidade interna, ou seja, professores, alunos e técnicos administrativos. 

           De acordo com as pesquisas documentais e entrevistas realizadas, o modelo 

de educação a distância da instituição abrange cinco tipos de profissionais 

pedagógicos que trabalham paralelamente. Tal equipe é formada por: 

1. Professor conteudista – é o responsável pela elaboração do material 

didático. 

2. Professor formador – é quem ministra o conteúdo da disciplina, vinculando 

teoria e prática. 

3. Tutor mediador – é o responsável pelo acompanhamento dos processos de 

ensino e aprendizagem do aluno, correção de provas e atividades, e 

feedback. 

4. Tutor on-line - é o responsável por atender às demandas 

operacionais/pedagógicas do aluno à distância. 

5. Tutor presencial – é o responsável por atender o aluno presencialmente no 

polo de apoio, orientando-o quanto à metodologia e aplicação de prova. 

           Em cada disciplina está disponível uma série de recursos educacionais que 

servem como base e apoio para os estudos. 

 Livros Didáticos: o aluno recebe um livro para cada disciplina, elaborado 

pelos professores da EAD. Os livros são gratuitos e exclusivos e podem ser 

retirados no polo de apoio presencial antes do início do módulo. Eles também 

podem ser acessados na forma digital, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 Mídia Interativa Digital: além do livro impresso, o aluno tem acesso à MID – 

Mídia Interativa Digital. Produzida pelo professor conteudista, com temas 

tratados de forma lúdica e interativa, relacionados aos conteúdos veiculados 

no livro didático da disciplina. A interatividade ocorre por meio de jogos, 

vídeos, sugestões de leituras, infográficos e outros meios. 
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 Áudios em MP3: além dos vídeos das aulas ao vivo e das aulas conceituais, 

o aluno pode fazer o download dos arquivos que contêm apenas os áudios 

dessas aulas no formato MP3.  

 Bibliotecas: Sede, a biblioteca central possui mais de 350 mil exemplares 

físicos, 4.350 multimeios, cerca de 19 mil artigos indexados, mais de 4.000 

coleções de periódicos nacionais e estrangeiros, e cerca de 3.630 livros no 

acervo virtual. O aluno pode solicitar empréstimos de livros de qualquer local 

do Brasil. 

 Polo: no polo, o aluno também conta com uma biblioteca. 

 Virtual: por meio da biblioteca virtual, disponível no AVA do aluno, podem ser 

acessados diversos livros on-line. 

            Importante salientar que as nomenclaturas utilizadas, assim como as funções 

atribuídas, partem do entendimento e interesse da instituição, não havendo uma 

universalidade em relação a esta estruturação no que tange a outras IES que atuam 

na mesma modalidade. 

 Assim está estruturada a EaD nesta instituição e a metodologia descrita tem 

sido empregada sem alterações significativas desde os primeiros cursos da EaD na 

instituição. 

 

5.2  ESTRUTURAÇÃO DE POLOS PARCEIROS E PRÓPRIOS 

 

Como já visto, a dinâmica da EaD conta com polos de apoio presencial 

distribuídos por cidades pré definidas pela instituição, esta unidade fará a 

intermediação entre o aluno e a sede da instituição. De acordo com o autor Costa 

(2013), esta unidade é um elemento articulador, onde o aluno poderá buscar auxílio 

presencial, tanto no âmbito pedagógico quanto no uso de ferramentas que talvez 

não tenha acesso em sua casa, e é também neste espaço que poderá ocorrer as 

avaliações. Entretanto na IES, objeto deste estudo, o atendimento em âmbito 

pedagógico restringe-se ao atendimento na sede, pelos tutores mediadores, 

denominados nesta instituição, professores mediadores. O tutor presencial 

estabelecido no polo de apoio prestará apoio somente no que tange ao uso de 

ferramentas que talvez o aluno não tenha acesso em sua casa, em relação as 

avaliações presenciais e questões operacionais. 
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Tal restrição é identificada nas falas do entrevistado (E04) de forma direta 

quando ele indica que na capacitação dos gestores/funcionários do novo polo 

próprio o objetivo é que ele possa liderar um polo, ele terá orientações de como 

funciona o processo de atendimento, desde  prospecção do imóvel a constituição da 

empresa, quais são as pessoas que ele vai precisar  para operar o polo, qual 

remuneração é sugerida para cada uma delas, qual o tamanho mínimo de um polo, 

como  montar um polo estilo padrão a partir do  modelo arquitetônico, como atender 

o candidato que chega, ou seja toda a parte de uma formação para que ele possa 

aprender, lembrando que “quando eu falei dos requisitos para os nossos parceiros, 

“to” falando em perfil de estrutura e de investimento , eu não estou falando que ele 

precisa vir do seguimento” (E04). Todo o treinamento dispensado a equipe deste 

novo polo será voltada para atendimento ao cliente e modelagem exigida pela sede, 

o que não contempla a parte pedagógica, embora se trate de prestação de serviço 

na área educacional. Como o próprio entrevistado diz o parceiro não precisa vir do 

seguimento educacional, e de acordo com a descrição que ele mesmo faz da  

capacitação dispensada aos novos “parceiros”, a questão pedagógica não é tratada, 

pois tal atendimento fica a cargo da sede. 

Voltando um pouco, antes da capacitação, há de se identificar possíveis 

interessados, que ocorrerá da seguinte forma: primeiro a sede verificará a 

possibilidade de expandir com a própria base, ou seja, oferta dos novos polos, que 

foram autorizados pelo MEC, aos parceiros já existentes. Segundo o entrevistado 

(E04), isto poupa tempo, dinheiro e diminui a margem de insucesso. Caso tal 

possibilidade não ocorra, então será utilizado um canal existente no site da 

instituição onde possíveis interessados se cadastram, manifestando o interesse por 

montar um polo. Identificado os interessados haverá uma avaliação, essa avaliação 

parte desde o perfil do parceiro, condições e infraestrutura de implantação do polo e 

também a capacidade de investimento. 

 Considerando as informações coletadas nas entrevistas com os proprietários 

e coordenadores de Polos, verificou-se que a estruturação segue etapas que vão 

desde o contato do interessado em ser parceiro da instituição até a estruturação 

física e acompanhamento no desenrolar das atividades cotidianas dos Polos. 

Num primeiro momento há o esclarecimento das partes burocráticas que 

abrangem toda a documentação própria da transação comercial, como contratos que 

regem diretos e obrigações das partes envolvidas. Para a compreensão por parte do 
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novo parceiro, a respeito de como deverá ser estruturado e de como deverá 

funcionar o Polo, são disponibilizadas informações que descrevem e orientam as 

ações destes novos parceiros. Estas informações são disponibilizadas através de 

várias ferramentas, como: 

 Portal, canal interno de acesso e trabalho via computador. 

 Vídeos instrucionais. 

 Tutoriais, chamados na instituição de processos, disponível dentro do Portal. 

 E-mail institucional. 

 Telefone. 

 Conexão EAD, reuniões on line ao vivo, que são semanais e tratam de 

assuntos e necessidades atuais. 

 Imersão, caso o parceiro tenha disponibilidade e deseje, poderá ir 

pessoalmente à instituição e ter treinamentos presencialmente. 

 Supervisores de Polos, que eventualmente podem visitar os Polos no início, 

mas que depois apresentam uma rotina periódica de visitas. 

 

            Com o aval da Sede o Polo poderá iniciar suas atividades, com certa 

autonomia no que diz respeito a ações locais de propaganda e captação de alunos e 

autonomia total em relação à contratação de funcionários. Toda despesa com 

estruturação, contratação e manutenção de funcionários é de inteira 

responsabilidade do Polo.  

Com o Polo apto a funcionar, seu coordenador/proprietário terá livre 

comunicação com a Sede através das ferramentas já apresentadas.  

            Validado este novo parceiro, o passo seguinte será a capacitação citada 

acima. Nesta capacitação há o uso de material impresso, vídeos e o que o 

entrevistado (E04) chama de imersão. Que significa que este novo parceiro irá à 

sede para conhecer toda estrutura e funcionamento e realizar alguns treinamentos 

de forma presencial. O entrevistado também citou supervisores que vão até o polo 

para acompanhar este novo parceiro e ajudar nas possíveis dificuldades, citou a 

conexão EaD, o call center, entre outros. Indicou que não há um padrão para uso 

destas ferramentas de treinamento que poderão ser escolhidas de forma aleatória 

ou de acordo com a necessidade do novo parceiro. 

          Perguntado sobre se há um padrão a ser seguido nesta capacitação, primeiro 
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disse que na área de educação há muitas mudanças, então não se define padrão 

único. Depois perguntado novamente disse “isso tem um padrão no “integra mais”, 

ele existe! Este “integra mais” é um tipo de manual que é disponibilizado pela sede. 

Mas está em construção e está em constante revisões, a gente vai melhorar alguns 

aspectos” (E04). Infere-se aqui que ainda está em construção um modelo padrão 

para capacitação dos novos polos parceiros. Esclarecendo que os polos parceiros 

são os polos que possuem proprietários, estes terão uma participação nos lucros 

gerados pelo seu polo. E o polo próprio, é o polo que a própria instituição é 

proprietária, os funcionários deste polo são funcionários da instituição. 

De acordo com o entrevistado (E05), depois da capacitação e inicio do 

funcionamento do polo, toda comunicação entre sede e polo ocorrerá via portal e e-

mail, comunicação sede – polo. 

Consoante com as falas dos entrevistados (E04 e E05), a comunicação que 

sai da sede para os polos seja parceiro ou próprio pode ser caracterizada por três 

tipos: a comercial, a pedagógica e a administrativa. Significando cada uma delas 

resultou que:  

A comunicação comercial abordará a divulgação da meta e o 

acompanhamento dessa meta. Como o polo está em relação a meta determinada 

pela sede. Objetiva que o polo tenha uma gestão eficiente. 

A comunicação administrativa trata do funcionamento do polo, desde contas a 

receber e a pagar, de secretarias onde ocorre o recebimento de documentos, fluxo 

de documento, segunda via de provas, etc., parte mais operacional burocrática. 

A comunicação pedagógica, segundo o entrevistado, (E04) trata de “que a 

gente mantenha bom atendimento”. O diretor do departamento de polos próprios 

entende como pedagógico o bom atendimento.  

Estas comunicações ocorrem pelo e-mail, conexão EaD e grupos de 

whatsapp com os gestores dos polos, segundo estes entrevistados. Não citaram o 

portal/processos como ferramenta de comunicação, embora saibam que exista.  

Em relação a compreensão das mensagens encaminhadas, não há uma 

checagem. Só sabem que não houve a compreensão quando a sede recebe muitas 

ligações dos polos sobre o assunto, solicitando mais detalhes, ou ainda, quando o 

atendimento a alunos na sede recebe muitas reclamações sobre assuntos já 

compartilhados com os polos. 
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Considerando os polos próprios, que são os que a própria sede administra, a 

estruturação ocorre da mesma forma que os polos parceiros em termos legais, 

burocráticos e de capacitação. A diferença é que a própria sede será proprietária 

deste polo e os atuantes deste polo serão funcionários da instituição. 

 E em relação ao atendimento prestado aos alunos, chamados de clientes 

pela instituição, caberá ao polo o papel burocrático, o apoio na utilização das 

ferramentas próprias da EaD em seu ambiente virtual de ensino e viabilizar as 

avaliações presenciais definidas pela sede. 

Agora já em relação ao seu papel comercial, os polos deverão acompanhar e 

adequarem-se as metas de captação e marketing definidas pela sede.  

Após algumas entrevistas com os diretores de departamentos na sede e 

gestores de polos próprios e parceiros ficou evidente que o principal papel dos polos 

é captar alunos/clientes, ficando a cargo da sede todo o acompanhamento 

pedagógico.  

 

6  A GC NA INSTITUIÇÃO 

6.1 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS E QUALIDADE  

 

De acordo com o que foi apresentado pelos entrevistados responsáveis pela 

comunicação oficial com os polos, o principal canal de comunicação entre a Sede e 

os Polos é o departamento de processos e qualidade, onde ocorre a formalização da 

informação e o setor de Marketing onde ocorre a distribuição de e-mails com as 

informações estruturadas pelo departamento de processos, sendo este tipo de 

comunicação de via única, SEDE para POLOS, chamado de Endomarketing. 

            Este departamento surgiu, de acordo com o entrevistado (E02), devido ao 

processo de expansão da EaD da IES, um processo que teve inicio em 2013. A 

princípio, como a base de alunos era pequena e distribuída em poucos polos, era 

possível contatar qualquer pessoa que detinha uma informação chave e solicitar 

apoio, “[...] porque antes de 2013, no EAD, o conhecimento estava na cabeça das 

pessoas, ‘ah.. então você quer saber como faz uma baixa bancária?’ Senta com a 

Carol, ela sabe como fazer’” (E02). Entretanto, com expansão institucional, tal 

comportamento não atendia mais a demanda, pois passou-se a ter a necessidade 

de se disseminar informações para muitos polos e pessoas. A centralização das 
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informações e o conhecimento “na cabeça das pessoas” passou a ser visto como 

uma fraqueza estratégica, carecendo de correções e novos formatos para o fluxo de 

informações institucionais. Pode-se estabelecer, como marco da passagem do 

paradigma do conhecimento individual para o do conhecimento organizacional 

dentro da estrutura da EaD da instituição, o ano de 2013. Então, zelar pelo 

conhecimento da instituição, padronizar esse conhecimento e padronizar essa 

comunicação passou a ser visto como o caminho para uma melhor administração 

(E02). 

A passagem do “conhecimento na cabeça das pessoas” para o conhecimento 

organizacional se deu com a institucionalização do departamento de processos e 

qualidade. Era desse departamento, então, a atribuição de se apropriar deste 

conhecimento dito “na cabeça das pessoas”. Tal processo é proposto pela GC 

quando aborda a importância de se tornar explícito o conhecimento tácito dentro das 

organizações. É o que se percebe, de forma geral, nos modelos teóricos conhecidos 

da GC (NONAKA e TAKEUCHI, 2008; DALKIR, 2011, entre outros). Mais a frente 

neste capítulo, poder-se-á verificar a correspondência entre o departamento de 

processos e qualidade da IES estudada e o ciclo integrado de GC proposto por 

Dalkir. 

            Foi indicado também como canal de comunicação entre Sede e Polos a 

Conexão EaD, reunião virtual ao vivo via estúdio, onde semanalmente há a 

transmissão de informações diversas e abertura para perguntas via chat sobre as 

questões  apresentadas. Além destes canais, há ferramentas que possibilitam uma 

comunicação recursiva, como por exemplo, telefone, e-mail e portal. No que tange a 

consulta de informações, o Polo tem a disposição dentro do portal, sistema interno 

operacional acadêmico, um repositório de informações, onde fica armazenado todo 

processo novo ou antigo.   

Como o centro nervoso da codificação da informação para posterior 

compartilhamento localiza-se no departamento de processos e qualidade, é aqui que 

o presente trabalho se concentrará em detalhar as etapas que transformam uma 

dada demanda até se tornar informação codificada e estruturada, para assim chegar 

aos Polos. 

Atualmente, este departamento é composto por uma diretoria, um head, um 

gerente e mais 8 funcionários, que são os analistas de processos. Este 

departamento é responsável por mapear processos que: (i) impactam direta e  
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indiretamente na chamada "ponta", ou seja, nos alunos e nos Polos de Apoio 

Presencial. Conforme indica o entrevistado (E03), o foco dos polos pode ser 

totalmente comercial com objetivo de bater metas, ou seja, foco na captação de 

alunos. Entretanto quando um aluno chega com dúvidas mais acadêmicas ou até 

com intenção de desistir do curso por alguma informação equivocada, será 

necessário que o polo tenha as atribuições que sejam capazes de elucidar a questão 

e até impedir a evasão e tais atribuições só serão adquiridas através da leitura e 

assimilação das informações disponibilizadas nos processos; (ii) impactam 

diretamente, em situações tais como, apresentar corretamente o curso seu tempo de 

duração e valores ao interessado, como agir em caso de “colas” na realização de 

provas, em relação ao aproveitamento de disciplinas, quais são as regras e quais 

documentos são necessários para análise, todos estes processos quando 

assimilados contribuem para um padrão de atendimento e diminuição de erros no 

atendimento ou propagação de informação equivocada que levará a insatisfação do 

aluno e seu possível pedido de cancelamento de matrícula. Sendo assim, o objetivo 

deste departamento é tornar claro quem atua no processo; quais eventos fazem 

parte dele; detalhar de forma precisa o processo e seu fluxo, e principalmente, 

analisar se existe a possibilidade de melhoria. Ademais, o departamento de 

processos e qualidade identifica e recebe demandas de situações que ocorrem 

corriqueiramente, situações que não apresentam um padrão de execução 

institucionalizado ou demandas que já apresentam processos desenvolvidos, mas 

faz-se necessária alguma retificação ou atualização. Neste último caso este 

departamento irá criar um padrão de ação ou execução que atenda a demanda nova 

ou reformulará um processo já existente em caso de atualização, depois irá divulgá-

los através do endomarketing às áreas envolvidas, no caso, o EaD e os Polos. Em 

alguns casos, há o que se chama reforço, que ocorre quando um processo já foi 

divulgado, mas como se trata de algo complexo ou muito importante, realiza-se um 

reforço (novo comunicado sobre um processo já existente), a fim de se chamar 

maior atenção ao mesmo. 

A origem das demandas pode ocorrer das seguintes formas: 

 A própria instituição (gestores) solicita a estruturação do processo, ações 

existentes não padronizadas. 

 As áreas de atendimento ao público ou operacional reportam dificuldades ou 

inconsistências aos setores responsáveis, caso identifique-se repetições nas 
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solicitações, há o encaminhamento para que o setor de processos desenvolva 

um padrão de ação para o caso apresentado. Qualquer das áreas que 

compõem a Instituição pode reportar demandas para o departamento de 

processos. 

 Os Polos identificam situações onde não sabem como agir e não há nada 

registrado, então fazem a indicação da situação através de registro no 

sistema. 

Nas três situações apresentadas acima, também cabe à indicação de 

reformulação de processos já existentes. Independentemente da origem da 

demanda, as ferramentas de comunicação que poderão ser utilizadas são: e-mail, 

telefone, portal (sistema interno que em aba específica permite o registro de uma 

demanda, solicitando um processo). 

Assim que uma solicitação de processo chega ao setor haverá uma análise 

quanto à prioridade do processo. Hoje, há uma lista de espera organizada por 

prioridade. O desenvolvimento do processo deverá seguir um modelo padrão 

estrutural de apresentação do conteúdo. Assim que se decide que, para 

determinada ocorrência, será desenvolvido um processo, inicia-se então a execução 

das fases pertinentes à elaboração do processo, que seguirá os trâmites 

apresentados a seguir. 

Escolhido um analista para desenvolver o processo, este identificará todos os 

atores envolvidos no contexto da demanda em questão e realizará uma conversa 

individual ou em grupo a fim de colher todos os dados e informações pertencentes 

ao contexto. Poderá ocorrer apenas uma reunião ou várias, de acordo com a 

complexidade da demanda. Para auxiliar na coleta de informações, utiliza-se 

questionário norteador para as entrevistas. Nesse sentido há um questionário 

específico para as novas demandas e um específico para atualização dos 

processos, ambos disponíveis nos Anexos C e D do presente trabalho, 

respectivamente. 

O objetivo destes encontros é compreender a demanda em toda a sua 

plenitude e a necessidade real dos envolvidos nesta. A coleta de informações 

através de pessoas envolvidas na demanda trás detalhes importantes para que a 

codificação das informações apresente todas as nuances próprias da demanda e 

atenda a necessidade apresentada. 
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Após a codificação ou estruturação das informações de acordo com o modelo 

padrão, um protótipo será enviado para os atores que participaram das reuniões da 

coleta de dados com a finalidade de validação pelos mesmos. Havendo validação 

unânime, o processo será finalizado e encaminhado para divulgação. Caso 

contrário, haverá novas reuniões acerca dos apontamentos realizados pelos 

participantes das reuniões. Nesse caso, um novo protótipo será encaminhado para 

os envolvidos para a validação. O resultado final, divulgado sob a forma de um 

manual, é chamado pela instituição de “processo”. 

As ferramentas utilizadas para a divulgação dos processos são o e-mail, 

disparado pelo Endomarketing, a reunião ao vivo semanal denominada Conexão  

EaD, e o registro no portal (processos/WIKI), ambiente de consulta onde se 

armazena todos os processos. No e-mail enviado, haverá a informação de que há 

um novo processo, qual o assunto e número deste processo para localização no 

portal. No caso de um novo processo, a cor utilizada na divulgação via e-mail será 

azul; para reforço de processo a cor utilizada é o amarelo; e, quando há atualização 

de processo, a cor empregada é a vermelha. Seguem na figura abaixo modelos que 

representam tal categorização.  

 

Figura 7: Modelos dos comunicados de processos 

 

Fonte: Adaptado de http://wiki.**********.edu.br, s.d. 

No caso da reunião semanal, o processo só será divulgado por este meio 

quando se tratar de algo complexo ou urgente. Na WIKI, haverá um resumo 

identificado por assunto de cada processo. E, por fim, em aba específica do portal, 

haverá o processo na íntegra para consulta e download. 

Após a divulgação dos processos, não há um acompanhamento ou 

averiguação do acesso ou compreensão do Polo em relação a estas informações. 

Entretanto, existe uma ferramenta na Sede que gera relatórios que identifica quem 

acessou o conteúdo do processo na íntegra pelo portal e também qual foi o assunto 

http://wiki.**********.edu.br/
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acessado. Há um resumo do relatório de acesso aos processos via portal por parte 

dos Polos no período de janeiro a maio de 2016 disponível no Apêndice F.    

O fluxograma a seguir representa o processo acima descrito. 

  
 

S

im 
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Figura 8: Fluxograma Departamento Processos e Qualidade 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 
 

 
Figura 9: Simbologia dos Fluxogramas 

 
Fonte: Simbologia de fluxogramas, Padrão ANSI – American National Standards Institute, 1982. 

Disponível em: https://ansi.org. 
 

https://ansi.org/
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Ao analisar o fluxograma que representa todo o desenvolvimento de um 

processo criado no departamento descrito, é possível relacionar as etapas 

existentes com as fases descritas no ciclo da GC proposto por Dalkir (2011). 

No ciclo proposto por Dalkir (2011), a primeira é compreendida pela 

criação/captura do conhecimento, que trata da identificação e posterior codificação 

do conhecimento interno e know-how da organização e também o conhecimento a 

partir de ambientes externos. Ao se observar a etapa de solicitação e identificação 

de uma demanda até a etapa de codificação das informações pertinentes a questão, 

que resultará em um processo, identifica-se a compatibilidade com a fase de 

criação/captura apresentada no modelo. 

Vê-se no fluxograma que a demanda pode surgir por solicitação (polos) ou 

identificação de necessidade (sede). De qualquer forma, há uma identificação de 

informações que serão analisadas, compreendidas, revisadas, codificadas e então 

compartilhadas. Assim, há a identificação e captura das informações, onde 

considera-se os ambientes interno (sede) e externo (polos), resultado da observação 

de um indivíduo que inserido no contexto encontrou dificuldade em realizar alguma 

ação e não localizou informações codificadas que elucidassem a questão. Ao longo 

do desenvolvimento do novo processo, há a avaliação das informações pertencentes 

a questão (demanda identificada) e a busca de meios que possibilitassem o 

surgimento de um conhecimento, até então não codificado, que proporcione a 

resolução da questão ou da nova demanda (um novo conhecimento). Como já 

exemplificado na descrição do fluxograma apresentado neste capítulo, a 

metodologia empregada para se construir este novo conhecimento contempla 

conhecer a percepção dos atores envolvidos no contexto que abarca tal questão. 

Conforme visto no referencial teórico, a maior parte do conhecimento do indivíduo é 

tácito, e a criação de um novo conhecimento, também chamado conhecimento 

organizacional, dependerá da codificação deste conhecimento (DALKIR, 2011; 

NONAKA e TAKEUCHI, 2008). Apenas após a transformação do conhecimento 

individual ou de grupo em conhecimento organizacional codificado, a organização 

poderá gerir de alguma forma este recurso (HOOF e RIDDER, 2004). 

As ferramentas ou meios utilizados pela instituição estudada nesta etapa do 

processo são as reuniões realizadas com os agentes que conhecem a demanda e o 

contexto da questão levantada. Além disso, há também questionários que são 

utilizados ao longo das conversas para garantir que se atenda ao objetivo almejado.     
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Tal procedimento é identificado pela organização como essencial para o 

andamento do processo. O mesmo ocorre com a literatura acadêmica em GC que 

percebe o compartilhamento de conhecimento individual ou de grupo e sua 

codificação como etapas essenciais (MUNIZ, 2014; CHIARA, et al., 2010; DALKIR, 

2011; NONAKA e TAKEUCHI, 2008; HOOF e RIDDER, 2004). 

O Manual Knowledge Management (APO, 2010) apresenta como uma de 

suas ferramentas que pode contribuir de forma significativa para o compartilhamento 

das informações em uma organização “pares de assistência” (item1 do Manual), que 

como já explanado compreende técnica utilizada por grupos de trabalho ou pesquisa 

para solicitar auxílio de colegas ou peritos no assunto em questão ou dificuldades 

enfrentadas. Tanto a equipe quanto os pares convidados discutem o projeto, 

potenciais questões e soluções, antes de seguir para a próxima etapa do projeto 

(APO, 2010). Justamente o que se identifica neste movimento proposto pelo 

departamento de processos e qualidade da instituição, para coleta de 

dados/informação na etapa de reuniões com os agentes envolvidos no contexto da 

demanda e codificação das informações. Esta ação objetiva identificar o tipo de 

conhecimento existente a respeito da questão e conceber meios que possibilitem ao 

individuo detentor do conhecimento oportuno, expressar-se de forma verbal ou 

escrita, direcionando e facilitando o processo de codificação das informações 

externalizadas.  

No ciclo Integrado da GC, proposto por Dalkir, após a captura e a criação do 

conhecimento há a fase intermediária denominada “avaliar”, que compreende a 

avaliação deste conteúdo, sua pertinência ao contexto e aplicabilidade (DALKIR, 

2011). Dentro do departamento de processos e qualidade da instituição (vide o 

fluxograma retratado na Figura 8), é a etapa de validação da pré-elaboração do 

processo que desempenhará esse papel de avaliar o conteúdo. Nesta etapa, os 

detentores do conhecimento a respeito do assunto em questão que participam das 

reuniões e entrevistas irão ler o que foi codificado a partir das informações que 

forneceram e irão verificar se tudo está em conformidade ou não com o que 

objetivaram transmitir. Assim, esta validação se dará a partir do que puderem 

compreender do processo escrito.  

Tal checagem de compreensão de conteúdo favorece não apenas o exame 

minucioso do conteúdo apresentado, mas também, mesmo que de forma indireta a 

compreensibilidade de tal conteúdo. Mesmo após a divulgação do processo para o 
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restante da IES e polos, não há a preocupação em perceber se houve a 

compreensão do conteúdo. Assim, mesmo que subjetivamente, a etapa onde é 

possível mensurar a possível compreensão das informações codificadas fica restrita 

à elaboração do processo.  

Ao se considerar o papel da comunicação nas organizações e sua 

contribuição para o alcance de objetivos, verifica-se que nesta etapa há a 

possibilidade de se dar atenção a linguagem utilizada em termos de objetividade e 

clareza, que poderá contribuir para o entendimento, ou não, caso haja obstáculos ou 

ruídos presentes. Justamente a preocupação apresentada por Rego (2010), onde 

aponta que é imprescindível a compreensão dos elementos e obstáculos que 

possam comprometer ou perturbar a comunicação, a fim de que se possa melhorar 

a qualidade da comunicação e o ambiente que é permeado por ela. 

 De acordo com o entrevistado (E02), é fundamental que todos os indivíduos 

envolvidos no contexto de ações relacionadas aos processos, acessem este 

conteúdo e o compreendam, a fim de que, ao se executar uma ação, esta seja 

coerente com a descrição exposta no processo. Ou seja, é necessário que a 

informação ou mensagem transmitida de forma codificada através do processo seja 

compreendida sem distorções por quem lê, propiciando uma ação adequada, 

pertinente ao conteúdo apresentado no processo. 

Neste ponto é possível identificar que o objetivo do departamento de 

processos e qualidade, ao realizar correções de linguagem ou conteúdo, quando um 

ou mais validadores do conteúdo diz “estar confuso” ao ler o processo (E03), é 

garantir que haja a correspondência mais próxima possível entre o que é 

apresentado no processo e o que leitor compreenderá ao ler. O que será provável 

ao se suprimir ou mitigar possíveis ruídos que poderão perturbar a compreensão do 

conteúdo (MATTELART, 1999). 

A preocupação apresentada pela IES estudada, em relação a necessidade 

em se garantir uma comunicação de qualidade apontada na elaboração dos 

processos,  vai ao encontro do que apresenta Dalbosco (et. al, 2008). Estes autores 

apontam que a comunicação cada vez mais vem assumindo um papel significativo 

na prática da gestão organizacional, pois estimula e organiza o fluxo de informações 

dentro das organizações, tornando-se uma ferramenta essencial para a geração de 

conhecimento e sua aplicação estratégica (DALBOSCO et. al, 2008). 
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Após conclusão da etapa de validação do pré-processo, que como já descrito, 

vai perpassar pela questão da qualidade da comunicação usada na codificação das 

informações, surge o momento de se compartilhar este novo conhecimento. 

No ciclo integrado de GC, conforme Dalkir (2011), a fase do compartilhamento 

e disseminação do conhecimento também ocorrerá após avaliação do conhecimento 

criado/capturado. Na sequência, ocorre a contextualização do conteúdo ou das 

informações e a verificação da ligação entre o conhecimento e os seus detentores, 

de forma a contribuir com os membros da organização. Esta última parte da fase do 

compartilhamento do ciclo de Dalkir ocorre na etapa de avaliação e validação do 

conteúdo dentro do fluxograma de elaboração de processos da IES. Ficando a etapa 

de compartilhamento restrita a divulgação das informações codificadas e 

padronizadas, ou o “processo” em si, dentro da IES. 

Atualmente, existe uma variedade significativa de ferramentas que propiciam 

o compartilhamento das informações. Aqui mesmo nesta dissertação, foram 

apresentadas ferramentas e técnicas de codificação e compartilhamento de 

informações, tendo como base o Manual Knowledge Management (APO, 2010). 

Na IES estudada, verificou-se que as ferramentas ou meios existentes para o 

compartilhamento de informações são: 

 E-mail corporativo. 

 Portal, um tipo de intranet.  

 WIKI, está dentro do Portal. 

 Conexão EaD, reuniões ao vivo semanais. 

 Telefone. 

 Pessoas mais experientes. 

 Treinamentos 

Itens já descritos detalhadamente neste capítulo. 

No que tange ao compartilhamento específico dos processos, as ferramentas 

utilizadas são o e-mail, portal, WIKI e a Conexão EaD. Algumas destas ferramentas 

são encontradas no Manual Knowledge Management (APO, 2010). Por exemplo, o 

Portal do conhecimento (item 17 do Manual APO), baseia-se em um portal de 

informação, porém com outros contornos: o portal do conhecimento significa o 

armazenamento do resultado do processamento das informações, ou seja, o 

aprendizado. Este portal estará sempre atualizado e com fácil acesso, e servirá 

como um banco de localização de especialistas, no sentido de que se poderá 
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acessar um assunto ou área específica dentro deste portal por categorias ou 

conceitos. Geralmente a participação das pessoas e o assunto são direcionados 

pela organização (APO, 2010). 

A única diferença entre esta ferramenta do Manual e o Portal desenvolvido 

pela organização estudada é que o ambiente não contempla compartilhamento de 

opiniões e sugestões. O ambiente foi criado para possibilitar consultas e 

aprendizado a partir da leitura e, caso haja alguma dúvida ou sugestão, não será 

este o canal para expô-las.  

A Partilha de vídeo (item 18 do Manual APO), ferramenta prática de baixo 

custo que torna possível a apresentação desde vídeos simples como pequenos 

tutorias até a apresentação de conferências completas. Tais vídeos podem ser 

acessados por qualquer pessoa em qualquer lugar, e cada um pode retirar o que for 

de maior proveito de acordo com suas percepções. A capacidade de ilustrar ou 

mostrar que o vídeo traz, contribui para um melhor entendimento do conteúdo 

apresentado (APO, 2010). 

Esta ferramenta é localizada dentro da organização como sendo a Conexão 

EaD. Trata-se da reunião semanal, onde são tratados assuntos pertinentes à 

semana e por ser uma transmissão ao vivo é possível a interação dos participantes. 

Ao encerrar a reunião, o vídeo gravado fica disponível em uma aba específica do 

portal para que possa ser acessado quando e por quem julgar necessário. 

A WIKI, apresentada pela IES pode ser comparada a Bibliotecas de 

Conhecimentos, ferramenta sugerida pelo Manual (APO, 2010). 

De acordo com o Manual, esta ferramenta possibilita o gerenciamento 

eficiente dos documentos de uma organização, é como se fosse um portal de 

conhecimento, contribuindo para acesso rápido e pontual aos documentos mitigando 

excesso de informações. E a WIKI propõe exatamente isto, acesso rápido e 

resumido dos processos. Assim, “a pessoa poderá saber do que se trata o processo 

e talvez seja o suficiente para sanar sua dúvida, não precisando recorrer ao 

processo na íntegra que demandará tempo de leitura” (E02). 

Conforme aponta Dalkir (2011), o estágio de compartilhamento e 

disseminação do conhecimento de forma direcionada é fundamental, uma vez que o 

tempo dispensado em retrabalhos ou recriação de informações porque não foram 

encontradas, ou porque não foi compreendido o conteúdo, ou ainda uma situação 

mais crítica, a tomada de decisões baseadas em informações incompletas ou 
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equivocadas, implica em tempo perdido para as organizações, resultando em perda 

monetária significativa.   

Compartilhados os processos por meio das ferramentas elencadas é o 

momento dos “interlocutores” se apropriarem deste novo conhecimento. O que, de 

acordo com o ciclo integrado de Dalkir (2011), será a fase de aquisição e aplicação 

do conhecimento. 

Para Dalkir (2011), nesta fase do ciclo integrado, ocorre a inserção deste 

novo conhecimento já organizado, no armazenamento e prática das ações pessoais 

e organizacionais. E de acordo com a fala do (E02) e (E03), é este é o resultado 

esperado após a divulgação dos processos.  

A aquisição deste novo conhecimento e sua posterior aplicação dependerá 

essencialmente de que os funcionários da IES acessem tais 

conteúdos/informações/conhecimentos, que já estarão armazenados, e 

compreendam, sem interferências, o real significado do conhecimento 

disponibilizado. Em especial, destacam-se os polos de apoio, pois conforme já 

relatado, os processos disponibilizados pelo departamento de processos e qualidade 

é o principal canal de comunicação, no que tange a transferência de 

conhecimentos/procedimentos, entre Sede e Polos. 

Na IES objeto de estudo, verificou-se que não há um acompanhamento por 

parte da Sede em relação aos acessos dos processos disponibilizados. Embora um 

e-mail seja encaminhando para comunicar a existência de um novo processo ou 

uma atualização ou reforço, é necessário que se acesse o processo na íntegra 

dentro do portal para que haja a possível compreensão deste. E neste caso não há 

um controle ou acompanhamento para averiguar quem ou que polo não acessou o 

processo, e mais importante ainda, não há uma checagem relativa a compreensão 

do conteúdo/conhecimento constante no processo. 

As falas dos entrevistados (E02) e (E03), apontam esta deficiência quando 

relatam que embora haja este relatório de acesso, o mesmo não é utilizado para tal 

acompanhamento, e também que não há uma forma de checagem de entendimento 

por parte dos polos a respeito dos processos divulgados, e que na maioria das 

vezes o que indica que não compreenderam ou não acessaram a informação, é o 

número de ligações recebidas pela célula de apoio a polos que fica na sede, a 

respeito de determinada questão tratada em algum processo, ou ainda reclamações 
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de alunos que foram orientados ou atendidos de forma equivocada no polo em razão 

do atendimento não se balizar no processo pertinente a demanda.  

Como verificar se houve a compreensão da mensagem, se nem mesmo sabe-

se se o “interlocutor” conectou-se a esta? E para os casos positivos, em relação ao 

acesso à mensagem, caberia uma forma de tentar averiguar se houve a 

compreensão, e em casos contrários, promover ações para adequar a compreensão 

da mensagem, o que atualmente não ocorre na IES estudada. Tal ação poderia 

contribuir para uma comunicação de qualidade, que contribuirá para um bom 

desempenho na execução das operacionalidades próprias dos polos. Ponto 

importante para organizações que buscam diminuir custo e tempo, o que é crucial 

para a competitividade e desenvolvimento de uma organização (FALKHEIMER, 

2014). 

O entrevistado (E02) indica que é imprescindível que o polo acesse os 

processos via portal, o que pode ser confirmado na sua fala a seguir, “se ele (polo) 

não faz essa leitura dificilmente ele vai conseguir executar este processo porque ele 

não tem outra fonte para beber água, ele tem que beber água de processo ele pode 

até pesquisar com vizinhos com amigos, mas ele não vai saber se realmente o 

processo funciona daquela forma porque hoje a área de processos trabalha de uma 

forma centralizada, então é daqui que ele teria que ler esse documento pra saber 

como ele tem que trabalhar” (E02). 

No contexto apresentado pela IES estudada, a aquisição e a aplicação do 

novo conhecimento organizado, disponibilizado através dos processos, ficarão a 

mercê da ação dos polos, que poderão acessar ou não a informação, e em caso de 

acesso e não compreensão, também ficará ao arbítrio do polo sinalizar ou não esta 

dificuldade, o que poderá ser refletido no atendimento prestado aos alunos e na 

busca por auxilio junto a célula de apoio a polos estruturada na sede. 

Observa-se aqui que, embora haja a etapa de aquisição e aplicação do 

conhecimento, etapa correspondente à fase do ciclo integrado de Dalkir, não há um 

acompanhamento de como isso ocorre, em que proporção ocorre ou se ocorre. No 

resumo do relatório de acessos aos processos (disponibilizado no Anexo E), pode-

se verificar o número de acessos a estes processos por parte dos polos no período 

de janeiro a maio de 2016, o que apontou que vários polos apresentam um 

comportamento aquém do desejado pela IES em termos de acesso aos processos. 
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 Ainda de acordo com o entrevistado (E02), no mês 03/2016, foi realizada 

uma pesquisa junto a célula de suporte a polos. Esta célula, que está estruturada na 

sede, recebe todas as ligações realizadas pelos polos que buscam esclarecimentos, 

essa comunicação acontece via telefone, é uma célula específica para este tipo de 

atendimento.  Inclusive há um processo que especifica o papel desta célula e como 

deverá ser acessada pelos polos na busca por suporte.  O resultado da pesquisa foi 

que o maior número de ligações recebidas refere-se a processos. São dúvidas ou 

dificuldades em entender o que na prática é para ser feito, embora o processo esteja 

minuciosamente detalhado. 

Assim, ao se referir a etapa de aquisição e aplicação do conhecimento 

encontrada no fluxograma do departamento de processos após a divulgação dos 

mesmos, pode-se inferir que de alguma forma e em alguma proporção isto ocorrerá, 

entretanto não é possível averiguar de forma prática esta ação. Possivelmente no 

dia a dia dos polos, este conhecimento será necessário para a execução das 

operacionalidades e atendimento ao aluno, dessa maneira, será possível identificar 

a falta do conhecimento em casos específicos onde haverá ligação à sede, busca 

por ajuda com outros polos ou mesmo a reclamação de alunos. 

O entrevistado (E02) indicou que a demanda para a célula de suporte a polos 

aumenta de forma significativa, mesmo o processo estando bem detalhado no portal. 

Tal comportamento parece indicar que a comunicação escrita, que é o processo 

estruturado, não atende a necessidade dos polos de uma forma geral. Observa-se 

que há a necessidade da explicação verbal para posterior compreensão do 

conteúdo, o que também foi apontado pelo entrevistado (E02), quando fala que a 

contribuição da comunicação verbal, seja pessoalmente ou por telefone, é muito 

importante para a compreensão dos processos.  

Neste caso verifica-se que o ruído que interfere na compreensão do processo 

é o ruído identificado por Oliveira, et al (2010), como ruído semiótico, que segundo 

os autores ocorre quando o contexto não é compartilhado pelo  emissor e receptor, 

ou seja, são caracterizados pela incompreensão por parte do receptor de uma 

mensagem ou questão apresentada por um emissor, em razão do não conhecimento 

prévio do assunto. 

Para que se mitigue este ruído é necessário o entendimento da temática, 

estudo prévio do assunto, para que a compreensão da mensagem aconteça 

(OLIVEIRA et al, 2010). Então, ao entrarem em contato com a sede via célula de 
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suporte a polos, e receberem um atendimento que os contextualizem ou os tornem 

familiarizados com o tema, a decorrência será, possivelmente, a compreensão do 

conteúdo da mensagem. Rememorando que a identificação de que não houve a 

compreensão por parte dos polos dos processos, só ocorre se houver a explicitação 

disto pelo polo, pois não há checagem por parte da sede em relação a se houve ou 

não a compreensão da mensagem disponibilizada. 

Dando sequência ao ciclo proposto por Dalkir, apresenta-se a fase “atualizar”, 

não se considera como última fase em razão do ciclo ser ininterrupto, entretanto 

após esta fase inicia-se novamente a fase de captura e criação do conhecimento. 

Nesta fase do ciclo as atualizações ocorrerão em decorrência de aprimoramentos 

sugeridos pelos usuários, por identificação de que alguma informação tenha se 

tornado obsoleta, mudanças de contexto onde as informações disponibilizadas não 

são mais adequadas e ainda possíveis ideias novas que ainda não tenham sido 

apresentadas ou identificadas no histórico da organização (DALKIR, 2011).  Tais 

apontamentos possibilitarão as atualizações necessárias para um melhor 

desempenho da empresa e manutenção da característica cíclica do ciclo. 

A etapa correspondente a esta para o departamento de processos e 

qualidade da IES será evidenciada na atualização de processos, que conforme já 

apresentado é divulgado na cor vermelha. Esta atualização é resultado de 

modificações no processo em virtude de alterações operacionais ou de sistema, 

mudança de significado do processo ou alguma variável constante no processo que 

precisou ser alterada. Isto poderá ser sinalizado pelos polos ou a própria sede 

poderá fazer alguma alteração com base em objetivos internos. De forma geral não 

há incentivo para que haja atuação com o objetivo de inovar tais processos, 

aparentemente quando há uma descrição adequada da ação pertinente ao processo 

entende-se que não é mais necessário evoluir no tema. 

Como foi possível observar, o departamento de processos e qualidade 

apresenta um ciclo de desenvolvimento que é similar ao ciclo integrado da GC 

proposto por Dalkir no sentido de que todas as fases apresentadas no ciclo e suas 

especificidades puderam ser identificadas ao longo do desenvolvimento dos 

processos dentro do departamento. Evidenciou-se a característica básica da GC 

neste departamento, que é instituir processos de codificação e compartilhamento do 

conhecimento tácito (NONAKA e TAKEUCHI, 2008), considerando que quem detém 

este conhecimento são os indivíduos, e transformá-lo em conhecimento 
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organizacional, a fim de poder geri-lo como lhe aprouver (DALKIR, 2011; NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008; FIALHO et al., 2006; DOROW, et al., 2012).  

Falando de comunicação é imprescindível a compreensão dos elementos e 

obstáculos que possam comprometer ou perturbar a comunicação, a fim de que se 

possa melhorar a qualidade da comunicação e o ambiente que é permeado por ela 

Rego (2010), apontamento já realizado ao longo desta dissertação. Considerando o 

material coletado percebe-se que a variável “acesso ao portal/processos”, apresenta 

peso significativo na aquisição do conhecimento por parte dos polos, e o não acesso 

a este meio, caracteriza-se como ruído no sentido de que não havendo este acesso 

não haverá o contato com a informação, o que resultará em uma comunicação falha, 

pois o receptor não compreenderá a mensagem. Comportamento este indicado por 

alguns entrevistados como cultural, que acarreta na incapacidade de atuar de forma 

eficiente nos polos, levando-os a buscar este conhecimento através de outros meios.                           

Os relatos de alguns dos entrevistados e o relatório de acessos aos 

processos no portal apontaram que há um comportamento aquém do desejável em 

relação a questão dos acessos as informações por parte dos polos, e que realmente 

não há um acompanhamento por parte da sede a respeito da compreensão dos 

polos sobre as informações disponibilizadas. O acompanhamento direto e regular se 

restringe as metas de capitação estabelecidas pela sede, o que vai ao encontro do 

principal papel exercido pelos polos na instituição estudada, que é o de capitação de 

clientes.  

Por fim, procedeu-se a análise de dados originados nos relatórios 

quantitativos da IES. Cruzou-se planilhas que apresentavam dados do número de 

alunos por polo, as intenções de evasão de alunos por polo, os acessos aos 

processos no portal por polo e as matrículas canceladas por polo. Tais informações 

estão compiladas em uma única planilha, que está disponível no Apêndice F.               

Observou-se que não há correlações significativas entre os acessos dos polos aos 

processos e a evasão de alunos (Tabela 1). 
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Tabela 1: correlação linear (Pearson) entre Acesso ao Portal, Total de Alunos, 
Intensões de Evasão e Cancelados 

 

  

Acessos aos 
Processos 

Total de Alunos 
Intensões de 
Evasão (%) 

Cancelados 
(%) 

Acessos aos Processos 1 
   

Total de Alunos 0,476103018 1 
  

Intensões de Evasão (%) -0,002302912 0,193535244 1 
 

Cancelados (%) -0,070059069 0,134295619 0,920801831 1 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 
Quadro  5: representação da evasão e acessos aos processos por Polo. Período 

compreendido: janeiro a maio de 2016 

Polo 
Total de 
Alunos 

Intenções 
de Evasão 

Evasão 
Absoluta 

Retidos 
Acessos 

aos 
Processos 

APUCARANA - PR 953 218 118 100 40 

ARAPONGAS - PR 678 165 108 57 52 

ASTORGA - PR 372 91 57 34 23 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 
SC 

1206 377 218 159 34 

BARBOSA FERRAZ - PR 184 39 20 19 1 

BELÉM - PA 753 231 121 110 94 

BELO HORIZONTE - MG 1652 397 222 175 32 

BETIM - MG 1099 432 231 201 9 

BLUMENAU - SC 1552 427 246 181 31 

BRASILIA - DF 2396 717 384 333 68 

CAMPINAS - SP 1069 232 110 122 23 

CAMPO GRANDE  - MS 607 150 81 69 164 

CAMPO MOURÃO - PR 1480 371 212 159 71 

CASCAVEL - PR 1501 339 195 144 24 

CONTAGEM - MG 923 271 127 144 129 

CORNÉLIO PROCÓPIO - 
PR 

281 56 31 25 7 

CURITIBA - PR 2516 678 376 302 75 

CURITIBA - CAMPUS 2000 488 258 230 31 

ELDORADO DO CARAJÁS - 
PA 

334 125 67 58 10 

FLORIANÓPOLIS - SC 1263 381 226 155 15 

FOZ DO IGUAÇU - PR 775 179 129 50 129 

FRANCA - SP 146 13 9 4 41 

GOIOERÊ - PR 496 142 85 57 24 

GUARAPUAVA - PR 1014 263 170 93 49 

ITAJAÍ - SC 564 43 28 15 1 

ITAJUBÁ - MG 390 122 62 60 5 

ITUPORANGA - SC 182 23 15 8 5 
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JARAGUÁ DO SUL - SC 928 205 122 83 10 

LAJES - SC 694 239 167 72 15 

LONDRINA - PR 1461 389 237 152 53 

MARINGÁ - PR 5101 
137

5 
762 613 153 

MAUÁ - SP 182 17 14 3 26 

MEDIANEIRA - PR 455 91 55 36 4 

PALMAS - TO 579 178 104 74 61 

PATROCÍNIO - MG 529 144 81 63 20 

PELOTAS - RS 234 13 8 5 44 

POÇOS DE CALDAS - MG 489 121 64 57 18 

PONTA GROSSA - PR 2354 599 349 250 39 

PORECATU - PR 352 99 54 45 13 

PRESIDENTE PRUDENTE - 
SP 

777 299 180 119 14 

PRIMAVERA DO LESTE - 
MT 

486 186 120 66 3 

RIO DE JANEIRO - RJ 1346 360 197 163 53 

RIO GRANDE - RS 820 223 136 87 19 

RONCADOR - PR 398 109 73 36 6 

RONDONÓPOLIS - MT 410 141 96 45 17 

SALVADOR - BA 957 264 133 131 49 

SANTA MARIA - RS 317 76 38 38 12 

SÃO BENTO DO SUL - SC 857 172 114 58 32 

SÃO LEOPOLDO - RS 213 7 3 4 59 

SÃO PAULO - SP 1036 246 139 107 45 

SÃO VICENTE - SP 648 188 89 99 58 

SETE LAGOAS - MG 535 156 93 63 20 

SINOP - MT 536 160 91 69 57 

SUZANO - SP 376 110 53 57 28 

TEODORO SAMPAIO - SP 240 66 36 30 3 

TRÊS LAGOAS - MS 707 197 122 75 39 

UBÁ – MG 395 88 52 36 0 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR 521 150 101 49 36 

VARGINHA - MG 782 276 150 126 18 

VÁRZEA GRANDE - MT 222 24 11 13 22 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

No quadro acima é possível visualizar de forma exemplificada números 

pertinentes a cada polo em relação ao número de alunos matriculados, ao número 

de acessos aos processos por cada polo, ao número de alunos que demonstraram 

intensão de evasão e ao número real de alunos evadidos no período de janeiro a 

maio de 2016. Sendo que na primeira coluna encontra-se o nome de cada 

cidade/polo ativo, a segunda coluna apresenta o número de alunos matriculados nos 
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respectivos polos, a terceira coluna registra o número de pedidos de cancelamento 

de matrícula efetuados por alunos, a quinta coluna representa o resultado do 

trabalho de retenção realizado pela sede e na sexta e última coluna visualiza-se o 

número de acessos aos processos de cada polo, considerando o período 

especificado. Todos os dados contidos neste quadro foram disponibilizados pela 

instituição, considerando departamentos específicos que disponibilizando relatórios 

gerados pelo sistema interno possibilitou a construção apresentada do quadro em 

questão.  

A partir do quadro acima, procedeu-se ao exame estatístico dos dados. O 

primeiro passo foi analisar os dados e verificar a existência de outliers (valores 

extremos que podem comprometer a análise estatística dos dados), missing values 

(valores faltantes que, igualmente, prejudicam a análise estatística dos dados) e as 

correlações entre as variáveis. 

Verificados os dados, percebeu-se a inexistência de missing values. Após, 

com o auxílio do software Minitab, verificou-se a existência de outiers. O quadro 

abaixo mostra o resultado: 

 

Quadro  6: resultado do exame estatístico dos dados com Minitab 

Acessos ao PortalRetidosEvasão AbsolutaIntenções de EvasãoTotal de Alunos
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                  Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Como o quadro (boxplot) acima demonstra, todas as variáveis coletadas 

possuem outliers (valores identificados pelo símbolo*). Após a limpeza de todos os 

dados extremos, o quadro (boxplot) apresentou o seguinte comportamento: 
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Quadro  7: resultado do exame estatístico após exclusão dos dados extremos 

Acessos ao PortalRetidosEvasão AbsolutaIntenções de EvasãoTotal de Alunos
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             Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Em seguida, calculou-se novamente as correlações para evitar peso artificial 

em uma variável. Os resultados estão demonstrados na tabela a seguir: 

 

Tabela 2: correlação linear (Pearson) após tratamento dos dados 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Como na tabela de correlações anterior, percebeu-se correlação positiva 

entre dados que, de antemão, suporiam tal correlação, como a intenção de evasão, 

a evasão absoluta e o número de alunos retidos com o total de alunos do Polo. 

Dessa forma, para a aplicação de técnicas multivariadas, exclui-se as variáveis 

“intenções de evasão” e “retidos”, permanecendo, na próxima etapa da análise, as 

variáveis “total de alunos”, “evasão absoluta” e “acesso ao portal”. Uma vez que as 

variáveis foram escolhidas foi realizado o processo de padronização das variáveis a 

fim de evitar distorções nas grandezas das mesmas. Considerou-se, então, a 
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porcentagem de evasão e acessos aos processos em relação ao número total de 

alunos por polo. 

Utilizando-se o método de “clusterização” (agrupamento) pela distância 

Pearson, o resultado foi o seguinte: 

 

Quadro  8: clusterização pela distância Pearson 

1123108632144503945281524205484342272618252916371312354734193044338334931414622240179721361

41,16

60,77

80,39

100,00
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Dendrogram
Average Linkage; Euclidean Distance

           Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

O processo estatístico de clusterização agrupa indivíduos (nesse caso, polos) 

com características semelhantes, porém com diferenças significativas entre os 

grupos formados. Com a aplicação do método de clusterização mais tradicional, pela 

distância euclidiana, percebeu-se a existência de três grupos. Uma vez identificada a 

existência dos grupos, o próximo passo foi analisar as características de 

semelhança entre os indivíduos e diferenças entre os grupos. Colocando de outra 

forma, o que torna os polos dos grupos semelhantes entre si, e o que torna os 

grupos distintos entre si? 
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Tabela 3: grupos formados pela clusterização 

  

Alunos (em média por 
polo) 

Evasão (% média por 
polo) 

Acesso ao Portal 
(% média por polo) 

GRUPO 1 867,9333333 0,162757232 0,037995984 

GRUPO 2 367,8518519 0,129890765 0,067416849 

GRUPO 3 1432,625 0,154290436 0,027378538 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

A tabela acima sintetiza os dados dos 3 grupos formados pela clusterização. 

O grupo 1, em vermelho, é formado por indivíduos (polos) com volume médio de 

alunos, alta propensão à perda de alunos (evasão de 16,2%, em média) e baixo 

volume de acesso ao Portal. O grupo 1 acessa o Portal, em média, ao volume de 

3,7% em relação ao volume total de alunos. O grupo 2, em verde, possui o volume 

mais baixo de alunos por polo. Por outro lado, é o grupo com menor taxa de evasão 

(12,9%, em média) e com maior taxa de acesso ao Portal (6,7%, em média). O 

grupo 3, em azul, possui volume médio alto de alunos por polo, com alta taxa de 

evasão (15,4%, em média) e a mais baixa taxa de acesso ao Portal (2,7%, em 

média). 

A análise dos dados sugere que: (i) o acesso ao Portal/Processos é mais 

frequente em polos menores, talvez pelo ciclo de vida organizacional, no início, 

demonstrando maior necessidade de acessar informações para aprendizagem 

organizacional; por outro lado, (ii) o maior acesso também sugere menor taxa de 

evasão, o que demonstra que os mecanismos de comunicação organizacional 

podem ter impacto na retenção de alunos; (iii) polos maiores possuem maior 

capacidade de captação de alunos, porém maiores taxas de evasão. O fluxo 

financeiro garantido pelo maior volume de alunos sugere menor propensão ao 

acesso aos canais de comunicação organizacional, quer seja pela falta de interesse 

(dado que as perdas são compensadas pelo volume maior de alunos), quer seja 

pelo estágio mais avançado de aprendizagem organizacional. 

 

6.2 FERRAMENTAS COMUNICACIONAIS 

 
Toda a convergência midiática presente no dia-a-dia percorre o fazer 

comunicacional da organização, o que além de cumprir o papel prático de 

transmissão de informação também viabiliza a comunicação interpessoal (KUNSCH, 

2007). 
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Como já observado nas análises anteriores, muitas ferramentas foram 

indicadas pelos entrevistados quando perguntados sobre os meios utilizados na 

transmissão ou compartilhamento de informações entre Sede e Polos.  

As ferramentas indicadas foram: 

 E-mail 

 Portal/processos/WIKI 

 Telefone 

 Vídeo conferência – Conexão EaD 

 Whatsapp (diretoria em casos específicos) 

 Treinamentos/reuniões presenciais  

Além de conhecer as ferramentas utilizadas na comunicação para o 

compartilhamento das informações, este estudo também se propôs a identificar 

quais eram as mais utilizadas. De acordo com as entrevistas realizadas com os 

diretores da instituição, a classificação das ferramentas considerando da mais 

utilizada para a menos utilizada foi a seguinte: 

 

            Quadro  9: classificação das ferramentas comunicacionais (sede) 

FERRAMENTA Posição 

 

E-mail 

 

1 

 

Portal/Processos 

 

2 

 

Conexão EaD 

 

3 

 

Telefone  

 

4 

 

Treinamentos 

 

5 

 

Whatsapp 

 

6 

                        Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

O resultado obtido a partir das entrevistas com os gestores ou proprietários 

dos polos apresentou uma classificação diferente, conforme pode ser observado a 

seguir.    

 
Quadro  10: classificação das ferramentas comunicacionais (gestores/polos) 

FERRAMENTA Posição 

 

Portal/Processos 

 

1 

 

E-mail 

 

2 

  



109 

 

Telefone 3 

 

Conexão EaD 

 

4 

 

Treinamentos 

 

5 

 

Whatsapp 

 

6 

                        Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Na tentativa de se obter resultados mais consistentes, foi aplicado um 

questionário conforme já indicado na metodologia. Os respondentes eleitos para 

participar foram os funcionários alocados nos polos. Tal escolha possibilitou 

identificar a percepção das pessoas que diariamente usam as ferramentas de 

comunicação disponibilizadas pelas IES, quer seja nas atividades relativas à 

comunicação com a sede quer seja para ciência de informações pertinentes ao seu 

trabalho. O quadro abaixo exibe o resultado obtido por meio das respostas dos 

questionários.  

 

                  Quadro  11: classificação das ferramentas comunicacionais (questionário) 

FERRAMENTA Posição 

 

Telefone 

 

1 

 

Portal/Processos 

 

2 

 

E-mail 

 

3 

 

Treinamentos/Coordenador 

 

4 

 

Conexão EaD 

 

5 

                        Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Observa-se a partir dos quadros acima uma pequena variação na 

classificação das ferramentas utilizadas conforme a percepção dos grupos 

pesquisados. Enquanto nas diretorias da sede a ferramenta mais utilizada é o e-mail 

seguido do portal, para os gestores dos polos a mais utilizada é o portal seguido do 

e-mail. E ainda constata-se que para os funcionários dos polos a ferramenta mais 

utilizada é o telefone seguido do portal.  

Na cúpula organizacional (diretorias, no caso da sede; gestores, no caso dos 

polos) há predomínio do uso de ferramentas mais impessoais, como o e-mail e o 

Portal. Impessoais, pois as mensagens emitidas são direcionadas para grupos e não 

para um indivíduo específico (PENTEADO, 2012). Entretanto, no nível operacional, 
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comunicações impessoais são substituídas por formas mais diretas, como o 

telefone. Isso se deve, em parte, pelo padrão de resposta e pelo tempo depreendido 

característicos de cada ferramenta. Funcionários dos polos possuem demandas em 

sua maior parte do tempo emergenciais, na maioria das vezes o aluno procura o 

polo para solucionar algum problema, e há casos em que o polo não saberá como 

proceder e entrará em contato com a sede e casos em que a solução dependerá 

exclusivamente de um atendimento por parte da sede. Assim, uma ligação poderá, 

na medida do possível, atender a solicitação do aluno que aguarda enquanto o 

atendente tenta resolver a questão de forma ágil e em tempo satisfatório. 

Também foi perceptível a escolha pelo uso do telefone por se considerar a 

forma mais fácil de obter alguma informação, informação que possivelmente está 

disponível nos processos. Como em muitos polos não há cultura da leitura dos 

processos, no atendimento direto ao aluno faz-se necessário o acesso a 

informações específicas, de acordo com cada atendimento, não tendo o atendente o 

conhecimento necessário para o atendimento, procura-se a forma fácil e rápida de 

adquiri-lo que é ligar para sede na célula de apoio a polos.  

Obviamente na rotina operacional do polo há também a necessidade de se 

comunicar com a sede para tratar de questões internas e não emergenciais. Neste 

caso o Portal é a ferramenta usualmente elencada como meio para indicar sua 

demanda, seguido do e-mail que em casos específicos, como no caso de situações 

externas a padrões descritos nos processos, é utilizado na busca por orientação 

advinda da sede. 

Outras informações a respeito da comunicação existente entre sede e polos 

foram adquiridas a partir dos resultados do questionário aplicado aos funcionários 

dos polos. Para facilitar a interpretação dos resultados, os dados foram tabulados e 

analisados. Na sequência apresenta-se a análise individual de algumas perguntas 

do questionário que apresentaram resultados mais significativos.  

 

 

 

 

Questão T Nunca  % 
Quase 
Nunca  % 

Algumas 
vezes % 

Quase 
sempre  % Sempre  % 

1 53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 100 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

           

                                                    TABULAÇÃO 

Quadro  12: grau de importância dada à comunicação pelos funcionários dos Polos 
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           Como era de se esperar, a comunicação é percebida em alto grau de 

importância pelos funcionários dos polos. Obviamente para a execução de suas 

funções cotidianas é imprescindível que haja comunicação uma vez que, “a 

cooperação e o entendimento entre os homens ligam-se indissoluvelmente à 

capacidade humana de comunicação” (PENTEADO, 2012. p.1). 

           De forma geral para a sociedade a comunicação é importante, tendo em vista 

que representa a parte fundamental do vínculo social, e tal vínculo é estabelecido 

por meio do processo de comunicação (PENTEADO, 2012). Assim, quer seja no 

atendimento direto ao aluno no polo, quer seja em rotinas operacionais a 

comunicação não apenas estará presente, mas será o agente viabilizador das 

execuções. 

           Em suma, a representação no quadro acima indica que para os respondentes 

a comunicação é considerada importante para executar suas funções. 

 

 
 
 

Questão T Nunca  % 
Quase 
Nunca  % 

Algumas 
vezes % 

Quase 
sempre  % Sempre  % 

2 53 10 18,87 28 52,83 14 26,42 0 0,00 1 1,89 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

           De acordo com as respostas adquiridas, não há um alto grau de dificuldade 

em acessar as informações no polo. Entretanto, não se pode desconsiderar a 

porcentagem que indica que em algumas vezes há esta dificuldade. Considerando 

que o funcionário do polo é a ponte entre o aluno e a instituição, este percentual 

deveria estar perto de zero, uma vez que a dificuldade em acessar alguma 

informação poderá levar o funcionário a não acessá-la, resultando em não adquirir o 

conhecimento necessário para executar suas funções satisfatoriamente.  

          O importante neste processo, é viabilizar um acesso fácil e rápido à 

informação, e para que se alcance este objetivo a organização deve providenciar 

ambientes e ferramentas ou canais que favoreçam esta ação (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998). O uso das TIC’s é preponderante nos polos, o que pode 

representar vantagens óbvias, mas também pode haver desvantagens, caso não 

haja gerenciamento das informações disponibilizadas e escolhas adequadas das 

TIC’s (FALKHEIMER, 2014). 

                                                       TABULAÇÃO  

Quadro  13: grau de dificuldade em relação ao acesso as informações nos Polos 
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          Destarte, fica evidente que há algum tipo de dificuldade no acesso as 

informações nos polos, indicando a necessidade de que a organização aja 

identificando especificadamente a causa destas dificuldades e as mitigue para assim 

minimizar possíveis impactos negativos de ações executadas sem o conhecimento 

necessário (MALMELIN, 2007). 

 

 
 

         

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Em relação às ferramentas utilizadas no compartilhamento de informações e  

comunicação, é perceptível que a instituição tem realizado um investimento 

significativo em tecnologias e ferramentas. E sem dúvidas o uso das TIC’s tem 

contribuído de maneira importante para o compartilhamento das informações entre 

sede e polos e mesmo dentro dos polos, o que corrobora a ideia dos autores  Alves  

e Barbosa (2010) a respeito do uso das TIC’s nas organizações, pois afirmam que  

as TIC’s assumem destaque no contexto organizacional, a tecnologia se torna  

requisito essencial no processo comunicacional, contribuindo de forma direta para o  

compartilhamento de mensagens. 

QUESTÃO 5  

Grau de 
importância Telefone E-mail Portal/Proc. Mais exper. Chefia Conexão EaD 

5 41 39 38 32 37 32 

4 9 11 10 14 9 17 

3 3 3 4 4 5 2 

2 0 0 1 2 2 0 

1 0 0 0 1 0 2 

Respondentes 53 53 53 53 53 53 

 
 
 
 
  

QUESTÃO 6 

Grau de 
importância Telefone E-mail Portal/Proc. Mais exper. Chefia Conexão EaD 

5 41 37 40 32 36 32 

4 9 12 9 14 10 15 

3 1 2 3 4 3 2 

2 1 0 0 1 2 1 

1 0 0 0 2 1 2 

 Respondentes 53 53 53 53 53 53 

                                                       TABULAÇÃO 

Quadro  14: classificação das ferramentas comunicacionais por grau de eficiência e uso 

respectivamente 



113 

 

Considerando o contexto em questão, a EaD, há de se considerar inúmeros 

aspectos operacionais e estruturais em razão de que a comunicação se dá quase 

que exclusivamente pelas TIC’s (COGO, 2012). Considerando este fato é de suma 

importância que se dê atenção ao processo de codificação, pois é indispensável 

garantir a qualidade deste conteúdo/conhecimento, que deve contemplar precisão 

das informações, legibilidade, acessibilidade, valor e credibilidade (DAKIR, 2011). 

Os resultados apresentados pelas questões cinco e seis do questionário 

indicam uma ordem de classificação tanto de uso das ferramentas existentes como 

de sua eficiência. Para os respondentes dos polos a ferramenta mais eficiente para 

a comunicação é o Telefone, seguido quase que com a mesma pontuação pelo E-

mail e Portal. Na sequência tem-se a Chefia também seguida quase com a mesma 

pontuação pelos Mais Experientes e por último, mas sem apresentar grande 

disparidade, a Conexão EaD. 

Esta classificação indica que para os polos a comunicação verbal é a mais 

procurada e que procuram agilizar a comunicação, entendem que o telefone pode 

proporcionar um atendimento mais rápido por parte da sede. Como já visto em uma 

das entrevistas com os gestores dos polos, a possibilidade de conversar sobre 

determinada demanda é melhor para a compreensão do que ler algo escrito, pois se 

tem a chance de se perguntar e pedir detalhes caso julgue necessário, justamente o 

que o telefone proporciona.  

Também se evidenciou que para os respondentes a eficiência do e-mail e do 

Portal é significativa. Resultado do pensamento de que  o e-mail possibilita o registro 

da demanda de forma mais informal não estruturada em formulários, o que permite a 

incorporação de detalhes e até mesmo de perguntas sobre várias questões, o que 

com o uso do Portal não seria possível.  

Em relação a utilização das ferramentas disponibilizadas para comunicação, 

questão seis, as respostas não indicaram grandes diferenças em relação a questão 

cinco que identificou as ferramentas consideradas mais eficientes. A única variação 

encontrada foi em relação a segunda posição na classificação, enquanto que em 

relação a eficiência a segunda posição é indicada como sendo o e-mail, no que 

tange ao uso frequente das ferramentas a que ficou na segunda posição foi o Portal. 

Continuando o telefone em primeira posição.  

Os resultados destas questões indicam que embora a sede incentive o uso do 

Portal tanto para comunicação quanto para busca de informações, há resistência por 
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parte dos polos em aderir a este padrão. Talvez resultado de demandas 

emergenciais no atendimento a alunos ou mesmo por esta cultura desejada pela 

sede ainda não ter sido internalizada pelos polos.  

 

 

 

Questão T Nunca  % 
Quase 
Nunca  % 

Algumas 
vezes % 

Quase 
sempre  % Sempre  % 

10 53 0 0,00 0 0,00 7 13,21 26 49,06 20 37,74 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Como evidenciado pelo quadro 12, não há dúvidas de que os funcionários dos 

polos consideram a comunicação importante. Entretanto se esta comunicação não 

for de qualidade, não adiantará disponibilizar informações, pois haverá o 

comprometimento da compreensão da mensagem (FALKHEIMER, 2014). Isso 

poderá se dar em virtude de possíveis ruídos que são as barreiras comunicacionais, 

e tais obstáculos poderão interferir na assimilação esperada de uma mensagem 

emitida, não atendendo ao objetivo proposto que é o de que uma mensagem 

comunicada tenha o mesmo sentido por parte do emissor e do receptor 

(MATTELART, 1999; OLIVEIRA, et al 2010).  

          O resultado da questão 10 mostra que apenas 37,74% dos respondentes 

estão satisfeitos com a qualidade da comunicação em seu ambiente de trabalho. Isto 

indica que não é o suficiente disponibilizar a informação, é preciso garantir que o 

receptor acesse e compreenda a mensagem, só assim haverá uma comunicação 

efetiva (FALKHEIMER, 2014). 

           Considerando que para o mundo corporativo da atualidade a comunicação é 

considerada uma estratégia (TORRES, 2011; CARDOSO, 2006), é imprescindível 

que os obstáculos que interferem diretamente na comunicação sejam analisados e   

repensados a fim de que possam ser revertidos.  

 

 

 

Questão T Nunca  % 
Quase 
Nunca  % 

Algumas 
vezes % 

Quase 
sempre  % Sempre  % 

12 53 0 0,00 0 0,00 5 9,43 23 43,40 25 47,17 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

                                                    TABULAÇÃO 

                                                    TABULAÇÃO 

Quadro  15: grau de satisfação em relação à qualidade da comunicação nos Polos 

Quadro  16: grau de satisfação em relação às informações disponibilizadas 
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           Na execução das tarefas no dia a dia dos polos é preciso que cada 

funcionário seja detentor de conhecimentos pertinentes ao seu trabalho, e este 

conhecimento segundo os autores Nonaka e Takeuchi (2008) e Dalkir, (2011), só 

surgirá após a fase de compartilhamento de informações. O indivíduo de posse de 

informações fará sua contextualização, suas associações e assimilações, próprias 

do processo cognitivo, para então elaborar seu conhecimento.  

           Ao se considerar tais conceitos apresentados pela literatura fica evidente que 

os polos estão disponibilizando informações aquém do necessário para que os 

funcionários adquiram o conhecimento necessário pertinente a execução de suas 

atribuições, pois a tabulação das respostas próprias a este tema indica que apenas 

47,17% dos funcionários estão completamente satisfeitos com as informações 

disponibilizadas, ou seja, menos de 50%. 

            Verifica-se que há ferramentas disponíveis para o compartilhamento das 

informações, não obstante, algumas informações não estão sendo compartilhadas 

com os funcionários dos polos. Isto implicará diretamente no atendimento ao aluno e 

resoluções de questões operacionais. Provavelmente, com base nas entrevistas 

com os gestores dos polos, informações que são encaminhadas pela sede 

diretamente para os gestores dos polos por e-mail, não estão sendo replicadas para 

os funcionários. O que resulta em um déficit no conhecimento dos funcionários em 

relação as suas demandas cotidianas, pois não há como materializar um 

conhecimento, aplicando-o ou utilizando-o se este não foi adquirido (DRUCKER, 

1974). 

          O estágio do compartilhamento e disseminação do conhecimento/informação 

de forma direcionada é fundamental, uma vez que o tempo dispensado em 

retrabalhos ou recriação de informações porque não foram encontradas, ou porque 

não foi compreendido o conteúdo, ou ainda uma situação mais crítica, a tomada de 

decisões baseadas em informações incompletas ou equivocadas, implica em tempo 

perdido para as organizações, resultando em perda monetária significativa (DALKIR, 

2011). Assim sendo, a preocupação em tentar identificar  quais fatores promovem ou 

impedem a partilha do conhecimento/informação merece considerável atenção 

(HOOF e RIDDER, 2004). 
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Questão T Nunca  % 
Quase 
Nunca  % 

Algumas 
vezes % 

Quase 
sempre  % Sempre  % 

15 53 9 16,98 24 45,28 20 37,74 0 0,00 0 0,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Na dinâmica apresentada pela GC ter a capacidade de acesso ao conteúdo 

correto de forma acessível, no tempo almejado, passa a ser uma condição 

fundamental para a sobrevivência das organizações (TORINO, 2010; RABELO, et 

al., 2012). Entretanto, mais importante que acessar as informações é compreender 

estas informações. A compreensão de uma mensagem ou informação é objetivada 

sempre que ocorre o envio da mensagem, garantir tal compreensão é fundamental 

para o desenvolvimento de conhecimentos individuais próprios ao contexto 

vivenciado. É a partir da compreensão que o indivíduo poderá identificar os 

principais atributos do conteúdo e utilizá-lo na realização de suas demandas 

(DALKIR, 2011).  

          O quadro acima aponta um índice de 37,74% de respondentes atuantes nos 

polos que algumas vezes acessaram determinada informação e não a 

compreenderam. Garantir a compreensão ou interpretação das informações 

compartilhadas é essencial para o bom desempenho e agilidade das organizações, 

uma vez que não deter o conhecimento pertinente ao desenvolvimento e 

atendimento das demandas profissionais, implicará diretamente na qualidade desta 

execução (SOUSA, 2006; AMARAL, 2012).  

Ainda nesta análise verifica-se que 45,28% quase nunca acessou uma 

informação e não a compreendeu. Quase nunca indica que há ocasiões em que não 

ocorre o entendimento da mensagem. Identificar as possíveis causas ou ruídos 

neste contexto que causam a falta de compreensão para então poder mitigá-los é 

fundamental para o aprimoramento da organização. Esta não compreensão indica 

que a mensagem não foi bem comunicada, e os obstáculos existentes podem variar 

desde uma linguagem inadequada, uma tecnologia não aceita, falta de 

conhecimento prévio do assunto, problemas com a ferramenta utilizada na 

comunicação ou até mesmo o excesso de informação (REGO, 2010; CARVALHO et 

al., 2012). 

                                                    TABULAÇÃO 

Quadro  17: grau de compreensão das informações disponibilizadas pela sede 
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Assim, somando 37,74% com 45,28%, reservado as devidas particularidades, 

fica evidente um gap existente na compreensão das mensagens encaminhadas pela 

sede aos polos, tal incompreensão revela a necessidade de se repensar à qualidade 

da comunicação empregada no compartilhamento das informações. Não há dúvidas 

de que o processo comunicacional é bem complexo, e eventualidades, nuances e  

mesmo a recursividade deste processo, também podem ser possíveis gatilhos para 

os ruídos que comprometem a construção do significado da mensagem, assim o 

emissor da mensagem (sede) deve averiguar corriqueiramente se está ocorrendo a 

compreensão satisfatória por parte do receptor (polos), pois a não compreensão de 

uma mensagem implica em uma comunicação ineficiente (GENELOT, 2011). 

Na sequência há a apresentação do quadro 17 com a tabulação do 

resultado geral do questionário aplicado. 

 

Quadro  18: resultado alcançado com a utilização de questionário 

TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO  

Questão T Nunca  % 
Quase 
Nunca  % 

Algumas 
vezes % 

Quase 
sempre  % Sempre  % 

1 53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 100 

2 53 10 18,87 28 52,83 14 26,42 0 0,00 1 1,89 

3 53 0 0,00 0 0,00 12 22,64 20 37,74 21 39,62 

4 53 0 0,00 1 1,89 3 5,66 17 32,08 32 60,38 

5 53 
          6 53 
          7 53 0 0,00 2 3,77 5 9,43 12 22,64 34 64,15 

8 53 5 9,43 26 49,06 18 33,96 4 7,55 0 0,00 

9 53 8 15,09 19 35,85 24 45,28 2 3,77 0 0,00 

10 53 0 0,00 0 0,00 7 13,21 26 49,06 20 37,74 

11 53 0 0,00 0 0,00 4 7,55 25 47,17 24 45,28 

12 53 0 0,00 0 0,00 5 9,43 23 43,40 25 47,17 

13 53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 9,43 48 90,57 

14 53 10 18,87 17 32,08 22 41,51 4 7,55 0 0,00 

15 53 9 16,98 24 45,28 20 37,74 0 0,00 0 0,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

De forma geral os resultados apontam que para os respondentes a 

comunicação é considerada importante para executar suas funções, que embora na 

maioria das vezes o acesso às informações não seja difícil, eventualmente encontra-

se alguma dificuldade e que o acesso a novas informações é quase que diário. 

            A transmissão de informações, considerando as ferramentas utilizadas,  

entre sede e polo e dentro do polo entre os pares foi considerada pela maioria 

adequada, entretanto a questão oito indicou que quase 40% dos respondentes tem 

conhecimento a respeito de algum tipo de reclamação em relação as ferramentas ou 



118 

 

comunicação por parte dos funcionários do polo. Enquanto que mais de 40% 

disseram já ter identificado alguma falha no compartilhamento de informações dentro 

do polo. 

 A questão quatorze aponta um dado importante, quase 50% dos 

respondentes indicaram que há informações existentes, mas que não tiveram 

acesso, o que mostra um comprometimento na qualidade do compartilhamento das 

informações. E em relação à compreensão das informações disponibilizadas pela 

sede quase 38% indicaram que em algumas vezes não há a compreensão, o que 

indica alguma inconsistência na comunicação utilizada. 

 No que se refere às ferramentas existentes utilizadas, a maioria se mostrou 

satisfeito. Resultado indicado tanto pelas entrevistas quanto pelo questionário. 

O que pode ser percebido em relação às ferramentas utilizadas no 

compartilhamento de informações e a comunicação nesta instituição é que há um 

investimento significativo em tecnologias e ferramentas que objetiva garantir que as 

informações estejam disponíveis, que haja um procedimento padrão nas ações 

pertinentes a execução do trabalho e que os polos acessem tais informações. 

Entretanto, garantir que esteja disponível não garante o acesso nem a 

compreensão. Tal acesso dependerá do convencimento de que tal atitude é 

importante, e isso será desenvolvido a partir da cultura e valores da empresa. Como 

já apontado por Davenport e Prusak (1998), de nada adianta investir em tecnologia 

se não houver aliado a esta um programa que leve a organização a mudanças de 

cultura, valores, etc. A tecnologia por si só não garante o compartilhamento de 

informações de forma eficiente, uma comunicação de qualidade e muito menos uma 

GC eficaz. 

Ao longo da pesquisa foi possível perceber que a instituição está tendo a 

percepção de que a codificação das informações e ações do cotidiano executadas 

pelos funcionários, transformadas em processos e disponibilizados utilizando-se da 

tecnologia será o suficiente para garantir que todos os agentes envolvidos acessem 

as informações, as compreendam e as incorporem em sua rotina. Mas como já 

indicado os polos não têm acessado a contento os processos, há situações em que 

a leitura do processo não garante sua compreensão e ainda há informações que não 

estão chegando a todos os envolvidos conforme verificado nos resultados do 

questionário. 
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Sem dúvidas fazer com que um processo de GC seja eficaz é um grande 

desafio, e a qualidade da comunicação envolvida neste processo deve ser 

considerada de forma relevante a julgar pelo impacto que esta poderá produzir no 

resultado da GC. Garantir que os agentes envolvidos no contexto da GC tenham à 

disposição as informações não basta. É fundamental que estes agentes de fato 

acessem a informação, compreendam-na e compartilhem-na, além de incorporá-la 

como conhecimento na execução de suas atribuições de função e na medida do 

possível contribuir para o aprimoramento destas execuções (NONAKA e TAKEUCHI, 

2008; DALKIR, 2011). 

Também foi possível identificar que não há o entendimento por parte da 

instituição de que seu público interno apresenta diversidade, ou seja, ela possui 

públicos internos. Há uma grande variedade de públicos uma vez que há na 

instituição diretores, gerentes, heads de departamentos, professores, supervisores, 

mediadores, tutores e também o público dos polos, que na maioria das vezes não 

possui conhecimento pedagógico. Assim, não considerar as diferenças significativas 

entre as pessoas deste ambiente interno ao elaborar sua comunicação interna 

possibilitará a existência de “ruídos” que comprometerão a compreensão da 

mensagem. Destarte, é essencial para o bom desempenho da organização, 

considerar os diferentes perfis dos envolvidos e adequar os canais de comunicação 

e a mensagem objetivada de acordo com as características de cada público 

(PENTEADO, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

 

 A ideia implícita de que a comunicação permeia todo o processo dos modelos 

da GC não é suficientemente produtiva, tendo em vista que a comunicação 

realmente se faz presente de forma impactante, considera-se condição sine qua non 

que a forma como ela acontece seja discutida e direcionada, com vistas a alcançar 

um nível de qualidade que possibilite sua efetividade. 

Quando objetiva-se a efetividade na comunicação, o que se busca na verdade 

é que a mensagem, informação ou dado tenha o mesmo significado ou o significado 

mais próximo possível entre o emissor e o receptor. Conforme considerado neste 

trabalho o intervalo entre o emissor e o receptor e até mesmo o meio utilizado para o 

compartilhamento da mensagem ou a própria questão cognitiva do indivíduo, 



120 

 

estarão presentes no processo comunicacional.  Nesta dinâmica é real a 

probabilidade do surgimento de ruídos que poderão comprometer a qualidade da 

comunicação.  

Esta possibilidade é potencializada no contexto da EaD, onde a comunicação 

ocorre quase que exclusivamente através da TIC’s. Esta modalidade de ensino vem 

se desenvolvendo rapidamente e possibilitando em muitos casos a democratização 

do ensino. Ao longo do desenvolvimento da EaD no Brasil houve um caminho de 

evolução e adequações, surgindo no Brasil com os cursos por correspondência em 

1904 ofertados em jornais segue em avanço perpassando por institutos voltados 

unicamente para cursos por correspondência, rádio e TV, e então em 1973 surge  

pela primeira vez o ensino superior a distância pela Universidade de Brasília. 

Um novo cenário surge na década de 70 com o surgimento dos 

computadores, as inovações tecnológicas permitiram a propagação da educação a 

distância por todo o país, contribuindo, inclusive, para que muitas empresas privadas 

enxergassem neste contexto uma oportunidade de negócio. Diante de tantas 

inovações e possibilidades, inclusive comerciais, surge a necessidade de 

regulamentação. Assim, em 1996 a educação a distância é reconhecida oficialmente 

no Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e em 1998 ocorre sua 

normatização por meio de decretos.  

A educação a distância abarca em seu contexto além de um modelo 

educacional, diversos aparatos tecnológicos e digitais, a possibilidade do 

desenvolvimento de maior autonomia por parte dos alunos, a flexibilização de 

horários, lugar e formas de estudo síncronas ou assíncronas, e a interação com 

interlocutores, potencializando a interação nos ambientes virtuais de aprendizagem, 

o que resulta na democratização potencial do ensino. Assim, entender tais 

mecanismos e conhecer formas que possibilitem mitigar possíveis interferências, 

contribuirá e muito para a conquista ou manutenção de uma comunicação de 

qualidade. 

A IES, objeto deste estudo, embora apresente um histórico de 

desenvolvimento e avanço ao longo de seus quase trinta anos de existência, sendo 

10 anos de EaD e uma estrutura que apresenta delineamentos próprios mas 

atendendo as especificações definidas pelo MEC, apresentou algumas 

inconsistências em relação a comunicação empregada entre sede e polos e também 
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na forma como tenta gerir um ciclo de GC dentro de um departamento voltado a 

comunicação.  

        Neste estudo verificou-se que o problema prevalecente é o não acesso das 

informações por parte dos polos embora estas estejam disponíveis no Portal em 

forma de processos e a não averiguação da compreensão das mensagens, por parte 

dos polos, destes processos disponibilizados pela sede.  

          A instituição pesquisada apresenta um departamento voltado exclusivamente 

para a comunicação, em especial, entre sede e polos. Este departamento chamado 

de Departamento de Processos e Qualidade, está estruturado de forma a codificar 

toda informação/conhecimento pertinente ao contexto oriundos das experiências 

individuais dos funcionários, construir um processo que defina um padrão de 

atuação e compartilhar estes processos. O compartilhamento ou comunicação 

destes processos ocorre na íntegra através do Portal e o aviso de que há processo a 

ser lido ocorre por meio de e-mail e ocasionalmente pela conexão EaD. A 

comunicação sede-polo utiliza-se basicamente do Portal e e-mail, entretanto há 

outras ferramentas disponíveis que viabilizam uma comunicação recursiva entre polo 

e sede. 

Neste departamento de processos e qualidade foi possível identificar a 

existência de um ciclo próprio da GC, que como já dito tem buscado  a padronização 

de execuções, atividade esta com cerne na transformação do conhecimento tácito 

de seus funcionários em conhecimento explícito. 

             A GC pode servir a um papel de agente integrador entre empresas e seus 

funcionários quando há um trabalho de mudança cultural, de valores e de crenças 

que vise otimizar a aproximação entre os objetivos dos agentes inseridos no mesmo 

contexto. Para isso além de garantir ferramentas comunicacionais pertinentes ao 

contexto como: e-mail institucional, portal, telefone, vídeo conferência, whatsapp e 

treinamentos e disponibilizar informações codificadas, é essencial que a instituição 

realize um trabalho de conscientização da importância de tais conteúdos e como isto 

pode impactar no trabalho executado e no próprio resultado financeiro.  

           Tal consciência contribuiria para que os polos acessassem as informações 

disponibilizadas a fim de entendê-las e  incorporá-las nas ações do dia a dia, o que 

não está ocorrendo de forma plena de acordo com a pesquisa. Este comportamento 

tem impactado de forma significativa em relação a evasão de alunos, pois conforme 

apontou a análise estatística utilizando-se o método de “clusterização”, o maior 
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acesso aos processos sugere menor taxa de evasão, o que demonstra que os 

mecanismos de comunicação organizacional podem ter impacto na retenção de 

alunos. Outra repercussão deste comportamento é o número significativo de 

ligações recebidas pela sede na célula de suporte a polos com solicitações de 

informações já disponibilizadas nos processos.  

É fundamental que todos compreendam a importância das informações 

disponibilizadas, e a compreendam como resultado de uma gestão perpassada pelo 

ciclo da GC. Tal compreensão possibilitará que cada indivíduo entenda  qual o valor 

de cada processo disponibilizado e também o valor de sua contribuição e com  que 

objetivo se presta. Isto não está acontecendo na instituição objeto deste estudo, pois 

na maioria das vezes a comunicação não é recursiva no sentido de trocas, mas 

apenas diretiva por parte da sede. Não há um incentivo real para que os polos 

contribuam com ideias e boas práticas, o que pode levar ao engessamento das 

ações, mecanização total do processo e burocratização desnecessária.  

Tal situação poderá impactar diretamente a fase 1 do ciclo da GC apontado 

neste estudo, onde ocorre a captação de informações e “criação” de conhecimentos. 

Se em um primeiro momento a instituição demonstra interesse em saber como atua 

seu funcionário e através da elaboração dos processos codifica este “conhecimento” 

antes pertencente intrinsicamente ao funcionário, e não atua de forma a tornar este 

processo cíclico, o resultado será o engessamento e o cerceamento da participação 

voluntária. Pois todos serão obrigados a seguir o que o novo processo dita, e salvo 

em casos de erros ou mudanças da sede, permanecerá como padrão por tempo 

indeterminado não considerando inovações provenientes de novas considerações 

indicadas pelos funcionários que deveria ser resultado de um ciclo de GC bem 

estruturado. 

Inadequada é ação de apenas uma vez tentar saber como pensam e agem os 

agentes envolvidos a fim de tomar posse de seus conhecimentos e depois não se 

interessar mais sobre suas opiniões ou impressões ou novas ideias sobre o 

contexto, o que impede o sentimento de pertença por parte dos funcionários. Para 

que a GC tenha continuidade e funcione como os teóricos a descrevem, o processo 

de envolvimento, incentivo e valorização dos envolvidos deverá ser contínuo, pois 

caso contrário, o ciclo não terá a continuidade a que se propõe e a GC não será 

eficaz. 
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A padronização de ações em uma instituição com muitos processos se faz 

pertinente, entretanto o papel da GC não é padronização e sim inovação. No intuito 

de não depender exclusivamente de determinados funcionários para resolução de 

problemas ou demandas e até mesmo para treinamentos de novos colaboradores, a 

instituição tem atropelado a capacidade criativa e colaborativa de seus funcionários, 

focando apenas na codificação deste “conhecimento” para a execução de ações 

cotidianas e mecânicas, dispensando a possibilidade de aliar este funcionário a um 

projeto muito maior que seria a real implantação da GC. Não objetivo aqui julgar se 

tal processo é de valor ou não para os funcionários, mas fato é que a instituição não 

está trabalhando de forma direcionada para este objetivo.  

Assim, fica evidente que embora haja a identificação de um ciclo da GC 

dentro da instituição, a operacionalização não está ocorrendo de forma coerente, o 

que levará a instituição a não dar continuidade ao ciclo, pois estagnará após dar a 

primeira volta ao ciclo, não havendo, salvo em casos de mudanças operacionais, 

novos conhecimentos/informações a serem captados. 

O estudo também revelou a forte atuação de IES privadas na 

contemporaneidade e em especial a crescente atuação das IES na modalidade a 

distância, resultado da visão de oportunidade de negócio lucrativo por parte das 

empresas. 

Observou-se também  que a instituição em questão elenca seus alunos como 

clientes, o que leva a sede e em especial os polos, à adoção de vocabulário 

inerente. Comumente usa-se carteira de clientes para se referir ao número de alunos 

matriculados, como já dito, os alunos são chamados clientes e são tratados assim. O 

termo captação é bem preponderante, além desta ação de “captação” ser a função 

ou papel principal dos polos. Como vimos ao longo desta dissertação, ao polo não é 

atribuída nenhuma função pedagógica apenas funções operacionais e comerciais. A 

função chamada pedagógica é de responsabilidade da sede, isentando-se assim 

totalmente o polo desta responsabilidade, o que foi claramente dito por quase todos 

os entrevistados.  

A forma como os possíveis proprietários de polos são prospectados e a forma 

como o polo é estruturado assemelha-se a uma franquia comercial, salvo o fato de 

que é necessária a aprovação do MEC para que o polo seja validado e possa 

operacionalizar. Tal característica pode causar alguma inquietação uma vez que 

considerar a educação produto de franquias pode gerar algumas dúvidas em relação 
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ao processo utilizado e a qualidade do ensino ofertado por “franquias” que objetivam 

apenas captação que proporcionará o lucro. Embora a sede se encarregue de 

proporcionar o atendimento pedagógico, a ponta do atendimento são os polos, é 

onde ocorre a interação entre o aluno/cliente e a instituição.  

Não há dúvidas de que a EaD exerce um papel fundamental do que tange a 

possibilitar que o ensino alcance pessoas que de outra forma não teriam tal acesso. 

Entretanto há de se dar devida atenção a como as IES privadas estão atuando junto 

a estes alunos/clientes, pois comprometer a qualidade do ensino em função de 

objetivos empresariais resultará em prejuízo para a sociedade que absorverá os 

profissionais oriundos destas instituições. 

Talvez estudos aprofundados tendo como objetivo a relação das IES privadas 

com seus clientes/alunos e como a busca por lucro e novos clientes impactam ou 

não na qualidade de ensino poderia trazer luz sobre possíveis regulamentações 

governamentais que garantissem o direito das empresas em atuar neste contexto, 

sem, no entanto, comprometer a qualidade do ensino e em consequência impactar 

de forma negativa a sociedade. 

Ainda sobre novas possibilidades de estudos considerando a abordagem 

teórica sobre a importância da comunicação organizacional efetiva, fica evidente que 

há de se dar atenção à comunicação quando se fala em GC e seus modelos 

conceituais. 

 O estudo apresentado indica a necessidade de se navegar por tal 

consideração objetivando o aumento de pesquisas neste aspecto. Pesquisas que 

busquem descrever como a comunicação pode ser efetiva dentro dos modelos 

conceituais da GC,  na tentativa de suprir esta lacuna que se apresenta de forma tão 

evidente. O resultado de tais pesquisas poderá contribuir consideravelmente para o 

sucesso da implantação da GC nas organizações e para a construção de um novo 

modelo que considere a comunicação de forma explícita em seu ciclo. 
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Apêndice - A 

Roteiro entrevista semiestruturada. Diretores da Sede e gestores dos Polos. 

 

1. Como ocorre o processo de estruturação do Polo? 

2. Quais as ferramentas foram utilizadas para transmitir as informações que você 

deveria conhecer? 

3. Qual você achou mais eficaz? Por quê? 

4. Qual você achou menos eficaz? Por quê? 

5. Com o polo em funcionamento quais tipos de informações provem da Sede? Qual 

periodicidade?  

6. Quais são as ferramentas existentes para esta comunicação? Todas são 

utilizadas? Qual é a mais eficiente, por quê? Qual a menos utilizada, por quê? 

Qual a menos eficiente, por quê?  

7. Informações provenientes do Polo chegam até a sede através de quais 

ferramentas de comunicação? Qual a mais utilizada, por quê? É a mais eficiente? 

Por quê? 

8. Qual a menos utilizada, por quê? Qual a menos eficiente, por quê? 

9. Todas as informações provenientes da Sede são de fácil entendimento? Se não, 

por quê?  

10. Existe da parte da Sede algum acompanhamento do entendimento por parte da 

Sede para saber se houve a compreensão da  informação? 

11. Quando não há o entendimento das informações, qual caminho é tomado ?  

12. Que avaliação você faz da qualidade da comunicação hoje, entre sede e o Polos?  

Sede-Polo-Sede. 

13. Ferramentas, linguagem, periodicidade, etc. 

14. Aqui no Polo como são transmitidas as informações para a equipe? 

15. Quais ferramentas? Por que esta? Há alguma ação que verifica se a equipe 

compreendeu a mensagem? Se sim, qual?  

16. Como você fica sabendo que a equipe ou membros não compreenderam a 

mensagem? E como age então? 
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Apêndice - B 

Questionário aplicado aos funcionários dos polos. 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



134 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 
 

 

 

 



138 

 

                                          Apêndice - C 

 Pré-teste. Prova de conceito. Questionário de opinião. 

 

1. O que você achou do tempo para responder o questionário? No seu 

entendimento esse tempo foi razoável? 

2. Em sua opinião, o instrumento de investigação aqui proposto (o 

questionário) é aplicável a organização? Por quê? 

3. Você acha necessária a retirada de alguma questão? Por quê? 

4. Você acha necessário acrescentar alguma questão? Por quê? 

5. Você acha que o questionário respondido é importante para sua 

organização? Por quê?   

6. Algum outro apontamento ou sugestões que você queira fazer? 
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Apêndice - D 

Planilha - Resumo de acessos aos processos no portal por parte dos Polos. 

 

Acessos aos Processos/Portal    

Período Jan - Maio de 2016   

Campo Grande  164 

Maringá 153 

Contagem 129 

Foz do Iguaçu 129 

Belém 94 

Curitiba Centro 75 

Campo Mourão 71 

Brasília 68 

Palmas  61 

São Leooldo 59 

São Vicente  58 

Londrina 53 

Rio de Janeiro 53 

Arapongas  52 

Guarapuava 49 

Salvador 49 

Olinda 47 

São Paulo 45 

Pelotas 44 

Franca 41 

Apucarana 40 

Ponta Grossa 39 

Três Lagoas 39 

União da Vitória 36 

Bal. Camboriú 34 

Belo Horizonte 32 

São Bento do Sul 32 

Blumenau 31 

Curitiba Capão Raso 31 

Suzano 28 

Arapiaraca 26 

Mauá 26 

Cascavel 24 

Goioerê 24 

Astorga  23 

Campinas  23 

Várzea Grande 22 

Patrocínio 20 

Sete Lagoas  20 
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Rio Grande 19 

Poços de Caldas 18 

Varginha  18 

Caruaru 17 

Rondonópolis 17 

Florianópolis 15 

Lages 15 

Presidente Prudente 14 

Porecatu 13 

Santa Maria 12 

Pará de Minas  11 

Eldorado dos Carajás 10 

Jaraguá do Sul 10 

Betim 9 

Cornélio Procópio 7 

Roncador 6 

Itajubá 5 

Ituporanga 5 

Medianeira 4 

Primavera do Leste 3 

Teodoro Sampaio 3 

Águas Lindas de Lindóia 1 

Barboza Ferraz 1 

Itajaí 1 
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Apêndice - E 

Planilha representativa de intensão de evasão por polo. 

 

  ALUNOS POR POLO TOTAL POLO/EVASÃO INTENÇÕES % 

 APUCARANA - PR   953 APUCARANA - PR 218 22,88 

 ARAPONGAS - PR   678 ARAPONGAS - PR 165 24,34 

 ASTORGA - PR   372 ASTORGA - PR 91 24,46 

 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC   1206 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 377 31,26 

 BARBOSA FERRAZ - PR   184 BARBOSA FERRAZ - PR 39 21,20 

 BELÉM - PA   753 BELÉM - PA 231 30,68 

 
BELO HORIZONTE - CAPITAL - 
MG   

1652 
BELO HORIZONTE - MG 397 

24,03 

 BETIM - MG   1099 BETIM - MG 432 39,31 

 BLUMENAU - SC   1552 BLUMENAU - SC 427 27,51 

 BRASÍLIA - DF - ASA SUL   2396 BRASILIA - DF 717 29,92 

 CAMPINAS - SP   1069 CAMPINAS - SP 232 21,70 

 CAMPO GRANDE - MS   607 CAMPO GRANDE  - MS 150 24,71 

 CAMPO MOURÃO - PR   1480 CAMPO MOURÃO - PR 371 25,07 

 CASCAVEL - PR   1501 CASCAVEL - PR 339 22,58 

 CONTAGEM - MG   923 CONTAGEM - MG 271 29,36 

 CORNÉLIO PROCÓPIO - PR   281 CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 56 19,93 

 CURITIBA - CAMPUS   2000 CURITIBA - CAMPUS 488 24,40 

 CURITIBA - PR   2516 CURITIBA - CENTRO 678 26,95 

 
ELDORADO DO CARAJÁS - 
PA   

334 ELDORADO DO CARAJÁS - 
PA 

125 
37,43 

 FLORIANÓPOLIS /  SC   1263 FLORIANÓPOLIS - SC 381 30,17 

 FOZ DO IGUAÇU - PR   775 FOZ DO IGUAÇU - PR 179 23,10 

 FRANCA - SP   146 FRANCA - SP 13 8,90 

 GOIOERÊ - PR   496 GOIOERÊ - PR 142 28,63 

 GUARAPUAVA - PR   1014 GUARAPUAVA - PR 263 25,94 

 ITAJAI - SC   564 ITAJAÍ - SC 43 7,62 

 ITAJUBÁ - MG   390 ITAJUBÁ - MG 122 31,28 

 ITUPORANGA - SC   182 ITUPORANGA - SC 23 12,64 

 JARAGUÁ DO SUL - SC   928 JARAGUÁ DO SUL - SC 205 22,09 

 LAGES - SC   694 LAJES - SC 239 34,44 

 LONDRINA - PR   1461 LONDRINA - PR 389 26,63 

 MARINGÁ - PR   5101 MARINGÁ - PR 1375 26,96 

 MAUÁ - SP   182 MAUÁ - SP 17 9,34 

 MEDIANEIRA - PR   455 MEDIANEIRA - PR 91 20,00 

 PALMAS - TO   579 PALMAS - TO 178 30,74 

 PATROCÍNIO - MG   529 PATROCÍNIO - MG 144 27,22 

 PELOTAS - RS   234 PELOTAS - RS 13 5,56 
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 POÇOS DE CALDAS - MG   489 POÇOS DE CALDAS - MG 121 24,74 

 PONTA GROSSA - PR   2354 PONTA GROSSA - PR 599 25,45 

 PORECATU - PR   352 PORECATU - PR 99 28,13 

 
PRESIDENTE PRUDENTE - 
SP   

777 PRESIDENTE PRUDENTE - 
SP 

299 
38,48 

 PRIMAVERA DO LESTE - MT   486 PRIMAVERA DO LESTE - MT 186 38,27 

 
RIO DE JANEIRO - TIJUCA - 
RJ   

1346 
RIO DE JANEIRO - RJ 360 

26,75 

 RIO GRANDE - RS   820 RIO GRANDE - RS 223 27,20 

 RONCADOR - PR   398 RONCADOR - PR 109 27,39 

 RONDONÓPOLIS - MT   410 RONDONÓPOLIS - MT 141 34,39 

 SALVADOR - BA   957 SALVADOR - BA 264 27,59 

 SANTA MARIA - RS   317 SANTA MARIA - RS 76 23,97 

 SÃO BENTO DO SUL - SC   857 SÃO BENTO DO SUL - SC 172 20,07 

 SÃO LEOPOLDO - RS   213 SÃO LEOPOLDO - RS 7 3,29 

 SÃO PAULO - SP   1036 SÃO PAULO - SP 246 23,75 

 SÃO VICENTE - SP   648 SÃO VICENTE - SP 188 29,01 

 SETE LAGOAS - MG   535 SETE LAGOAS - MG 156 29,16 

 SINOP - MT   536 SINOP - MT 160 29,85 

 SUZANO - SP   376 SUZANO - SP 110 29,26 

 TEODORO SAMPAIO - SP   240 TEODORO SAMPAIO - SP 66 27,50 

 TRÊS LAGOAS - MS   707 TRÊS LAGOAS - MS 197 27,86 

 UBÁ - MG   395 UBÁ - MG 88 22,28 

 UNIÃO DA VITÓRIA - PR   521 UNIÃO DA VITÓRIA - PR 150 28,79 

 VARGINHA  782 VARGINHA - MG 276 35,29 

 VÁRZEA GRANDE 222 VÁRZEA GRANDE - MT 24 10,81 
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Apêndice - F 

Planilhas Análise comparativa- Intensão de evasão X número de acessos aos 

processos no portal- descrição por Polo. (Jan a Maio 2016) 

 

EVASÃO MAIOR P MENOR % 
 

ACESSO - MENOS 
PARA MAIS 

 N. de 
acessos 

BETIM - MG 432 39,31 
 

UBÁ - MG   0 

PRESIDENTE PRUDENTE - 
SP 

299 
38,48 

 
Barboza Ferraz 1 

PRIMAVERA DO LESTE - MT 186 38,27 
 

Itajaí 1 

ELDORADO DO CARAJÁS - 
PA 

125 
37,43 

 
Primavera do Leste 3 

VARGINHA - MG 276 35,29 
 

Teodoro Sampaio 3 

LAJES - SC 239 34,44 
 

Medianeira 4 

RONDONÓPOLIS - MT 141 34,39 
 

Itajubá 5 

ITAJUBÁ - MG 122 31,28 
 

Ituporanga 5 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 377 31,26 
 

Roncador 6 

PALMAS - TO 178 30,74 
 

Cornélio Procópio 7 

BELÉM - PA 231 30,68 
 

Betim 9 

FLORIANÓPOLIS - SC 381 
30,17 

 

Eldorado dos 
Carajás 10 

BRASILIA - DF 717 29,92 
 

Jaraguá do Sul 10 

SINOP - MT 160 29,85 
 

Santa Maria 12 

CONTAGEM - MG 271 29,36 
 

Porecatu 13 

SUZANO - SP 110 
29,26 

 

Presidente 
Prudente 14 

SETE LAGOAS - MG 156 29,16 
 

Florianópolis 15 

SÃO VICENTE - SP 188 29,01 
 

Lages 15 

UNIÃO DA VITÓRIA - PR 150 28,79 
 

Rondonópolis 17 

GOIOERÊ - PR 142 28,63 
 

Poços de Caldas 18 

PORECATU - PR 99 28,13 
 

Varginha  18 

TRÊS LAGOAS - MS 197 27,86 
 

Rio Grande 19 

SALVADOR - BA 264 27,59 
 

Patrocínio 20 

BLUMENAU - SC 427 27,51 
 

Sete Lagoas  20 

TEODORO SAMPAIO - SP 66 27,50 
 

Várzea Grande 22 

RONCADOR - PR 109 27,39 
 

Astorga  23 

PATROCÍNIO - MG 144 27,22 
 

Campinas  23 

RIO GRANDE - RS 223 27,20 
 

Cascavel 24 

MARINGÁ - PR 1375 26,96 
 

Goioerê 24 

CURITIBA - CENTRO 678 26,95 
 

Mauá 26 

RIO DE JANEIRO - RJ 360 26,75 
 

Suzano 28 

LONDRINA - PR 389 26,63 
 

Blumenau 31 

GUARAPUAVA - PR 263 
25,94 

 

Curitiba Capão 
Raso 31 

PONTA GROSSA - PR 599 25,45 
 

Belo Horizonte 32 
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CAMPO MOURÃO - PR 371 25,07 
 

São Bento do Sul 32 

POÇOS DE CALDAS - MG 121 24,74 
 

Bal. Camboriú 34 

CAMPO GRANDE  - MS 150 24,71 
 

União da Vitória 36 

ASTORGA - PR 91 24,46 
 

Ponta Grossa 39 

CURITIBA - CAMPUS 488 24,40 
 

Três Lagoas 39 

ARAPONGAS - PR 165 24,34 
 

Apucarana 40 

BELO HORIZONTE - MG 397 24,03 
 

Franca 41 

SANTA MARIA - RS 76 23,97 
 

Pelotas 44 

SÃO PAULO - SP 246 23,75 
 

São Paulo 45 

FOZ DO IGUAÇU - PR 179 23,10 
 

Guarapuava 49 

APUCARANA - PR 218 22,88 
 

Salvador 49 

CASCAVEL - PR 339 22,58 
 

Arapongas  52 

UBÁ - MG 88 22,28 
 

Londrina 53 

JARAGUÁ DO SUL - SC 205 22,09 
 

Rio de Janeiro 53 

CAMPINAS - SP 232 21,70 
 

SINOP - MT   57 

BARBOSA FERRAZ - PR 39 21,20 
 

São Vicente  58 

SÃO BENTO DO SUL - SC 172 20,07 
 

São Leopoldo 59 

MEDIANEIRA - PR 91 20,00 
 

Palmas  61 

CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 56 19,93 
 

Brasília 68 

ITUPORANGA - SC 23 12,64 
 

Campo Mourão 71 

VÁRZEA GRANDE - MT 24 10,81 
 

Curitiba Centro 75 

MAUÁ - SP 17 9,34 
 

Belém 94 

FRANCA - SP 13 8,90 
 

Contagem 129 

ITAJAÍ - SC 43 7,62 
 

Foz do Iguaçu 129 

PELOTAS - RS 13 5,56 
 

Maringá 153 

SÃO LEOPOLDO - RS 7 3,29 
 

Campo Grande  164 
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Anexo - A 

Planilha Intensão de Evasão por Polo. 

POLO INTENÇÕES CANCELADOS RETIDOS 

APUCARANA - PR 218 118 100 

ARAPONGAS - PR 165 108 57 

ASTORGA - PR 91 57 34 

BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ - SC 
377 218 159 

BARBOSA 

FERRAZ - PR 
39 20 19 

BELÉM - PA 231 121 110 

BELO HORIZONTE 

- MG 
397 222 175 

BETIM - MG 432 231 201 

BLUMENAU - SC 427 246 181 

BRASILIA - DF 717 384 333 

CAMPINAS - SP 232 110 122 

CAMPO 

GRANDE  - MS 
150 81 69 

CAMPO MOURÃO 

- PR 
371 212 159 

CASCAVEL - PR 339 195 144 

CONTAGEM - MG 271 127 144 

CORNÉLIO 

PROCÓPIO - PR 
56 31 25 

CURITIBA - PR 678 376 302 

CURITIBA - 

CAMPUS 
488 258 230 

ELDORADO DO 

CARAJÁS - PA 
125 67 58 

FLORIANÓPOLIS - 

SC 
381 226 155 

FOZ DO IGUAÇU - 

PR 
179 129 50 

FRANCA - SP 13 9 4 

GOIOERÊ - PR 142 85 57 

GUARAPUAVA - 

PR 
263 170 93 

ITAJAÍ - SC 43 28 15 

ITAJUBÁ - MG 122 62 60 

ITUPORANGA - SC 23 15 8 

JARAGUÁ DO SUL 

- SC 
205 122 83 

LAJES - SC 239 167 72 

LONDRINA - PR 389 237 152 

MARINGÁ - PR 1375 762 613 

MAUÁ - SP 17 14 3 

MEDIANEIRA - PR 91 55 36 

PALMAS - TO 178 104 74 
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PATROCÍNIO - MG 144 81 63 

PELOTAS - RS 13 8 5 

POÇOS DE 

CALDAS - MG 
121 64 57 

PONTA GROSSA - 

PR 
599 349 250 

PORECATU - PR 99 54 45 

PRESIDENTE 

PRUDENTE - SP 
299 180 119 

PRIMAVERA DO 

LESTE - MT 
186 120 66 

RIO DE JANEIRO - 

RJ 
360 197 163 

RIO GRANDE - RS 223 136 87 

RONCADOR - PR 109 73 36 

RONDONÓPOLIS - 

MT 
141 96 45 

SALVADOR - BA 264 133 131 

SANTA MARIA - 

RS 
76 38 38 

SÃO BENTO DO 

SUL - SC 
172 114 58 

SÃO LEOPOLDO - 

RS 
7 3 4 

SÃO PAULO - SP 246 139 107 

SÃO VICENTE - SP 188 89 99 

SETE LAGOAS - 

MG 
156 93 63 

SINOP - MT 160 91 69 

SUZANO - SP 110 53 57 

TEODORO 

SAMPAIO - SP 
66 36 30 

TRÊS LAGOAS - 

MS 
197 122 75 

UBÁ - MG 88 52 36 

UNIÃO DA 

VITÓRIA - PR 
150 101 49 

VARGINHA - MG 276 150 126 

VÁRZEA GRANDE 

- MT 
24 11 13 
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                                              Anexo B 

Planilha – Número de funcionários da IES. 

ESTRUTURA DE CARGOS DA EAD EM 31/08/2016 

AGENTE DE PORTARIA 4 

ANALISTA DE COMUNICACAO  1 

ANALISTA DE CONVÊNIOS  1 

ANALISTA DE CREDITO  1 

ANALISTA DE EXPANSAO  1 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA  1 

ANALISTA DE INTELIG.MERCADO  1 

ANALISTA DE MARKETING  7 

ANALISTA DE NEGÓCIOS  3 

ANALISTA DE PROCESSOS  8 

ANALISTA DE QUALID.NO ATEND  4 

ANALISTA DE SERV.COMPARTILHADOS  1 

ANALISTA DE SISTEMAS  16 

ANALISTA DE TREIN. E DESENVIMENTO  9 

ANALISTA GESTAO POLOS  3 

ANALISTA NUCL. INTELIGENCIA  5 

ANALISTA PERFORMANCE ONLINE  1 

ANALISTA SERV.ACADEMICOS  26 

ASSESSOR(A) PEDAGOGICA  9 

ASSIST.DE OPERAÇÕES COMERCIAIS  1 

ASSIST.DE TREIN.E DESENVOLVIM.  1 

ASSIST.SERV.COMPARTILHADOS  1 

ASSIST.SERVIÇOS ACADEMICOS  24 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  1 

ASSISTENTE COMERCIAL MÓVEL  1 

ASSISTENTE DE CREDITO  2 

ASSISTENTE DE INFRA  3 

ASSISTENTE DE OUVIDORIA  3 

ASSISTENTE DE REVISÃO DE TEXTO  3 

ASSISTENTE PEDAGÓGICO  1 

AUX. DE EDICAO DE IMAGEM  4 

AUX.ADMINISTRATIVO APRENDIZ  7 

AUX.DE PROG.VISUAL GRÁFICO  6 

AUX.SERVICOS ACADEMICOS  9 

AUXILIAR GERAÇÃO DE AULA  10 

CONSULTOR DE GESTAO DE POLOS  7 

CONSULTOR DE NEGOCIOS  92 

COORD. DE PLANEJ. PEDAGÓGICO  1 

COORDENADOR DE SISTEMAS  1 

COORDENADOR(A) DE CURSO - EAD  21 

COORDENADOR(A) DE POLO  23 
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DESIGNER EDUCACIONAL  13 

DESIGNER PLENO  2 

DIRETORES DE ÁREAS  8 

EDITOR DE IMAGEM  9 

GERENTES DE ÁREA 19 

HEAD DE ÁREAS 11 

ILUSTRADOR 2 

INTERPRETE DE LIBRAS  3 

PRODUTOR DE VIDEO  1 

PROFESSORES FORMADORES 87 

PROFESSORES MEDIADORES 240 

PROGRAMADOR VISUAL GRÁFICO  4 

REDATOR DE PUBLICIDADE  1 

REVISOR DE TEXTOS  8 

SECRETARIA ACADEMICA  1 

SECRETARIA EXECUTIVA  1 

SECRETARIA(O) ACADEMICA(O)  2 

SUPERVISORES DE ÁREA 88 

TECNICO DE SUPORTE DE TI  3 

TUTOR(A) DE POLO PROPRIO  30 

TUTOR(A) ON LINE  87 

TUTOR(A)DE POLO  113 

ZELADOR(A)  20 

  

 TOTAL COLABORADORES - EAD 1077 

TOTAL COLABORADORES - GERAL CESUMAR COM EAD 2635 

  

 COLABORADORES LOTADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS 40 
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Anexo C 

Questionário para processos existentes 

 

1. Qual o principal objetivo? 

2. Qual o maior problema encontrado? 

3. Qual a meta desejada para o processo? 

4. Quais são as partes interessadas? E parceiras? 

5. Quais as possíveis restrições que serão encontradas durante a elaboração do 

processo? 

6. Quem irá validar o processo? 

7. Com quem será o contato direto se houver mais dúvidas? 

8. Qual evento dá start ao processo?  

9. Quais são as atividades executadas no processo? 

10. Qual o SLA de cada atividade? 

11. Em quanto tempo (real) a atividade é realizada? 

12. Quais são as trocas nas atividades? (handoffs).  

13. Entre essas trocas, quais as que causam atrasos? 

14. Quais as consequências para os envolvidos quando ocorre algum atraso? 

15. Quais informações são trocadas durante as atividades? E onde elas ficam 

armazenadas? 

16. Qual ferramenta é utilizada para executar o processo atualmente? 

17. Será necessária a inclusão de mais alguma? (Ferramenta seria Talisma, SPO, 

Sydle...). 

18. Existem regras de negócio que permeiam o processo? 

19. Existe alguma contradição entre as regras? 

20. Existe alguma exceção entre as regras? 

21. Quando acontece alguma anomalia ou emergência durante a execução do processo, 

existe algum focal que pode resolver? 

22. Alguém é notificado sobre o problema? 

23. Quem é notificado sobre o problema? 

24. Na execução do processo, ocorrem erros? Quais? Com qual frequência? 

25. Quais indicadores são utilizados para medir o processo atualmente? 

26. Será utilizado mais algum indicador de desempenho? 
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27. Para fazermos a mesa redonda de atualização, quanto tempo após entrar em 

produção? (explicar mesa redonda de atualização) 

28. Será necessário treinamento? 

29. Quem será treinado? (equipe toda, algumas pessoas específicas) 

30. Como será esse treinamento?  

31. Quem será afetado pelas mudanças de processo e as mudanças organizacionais? 

32. Algum papel ou responsabilidade será modificado? 

33. O processo causa impacto em outras áreas? 

34. A sua capacidade produtiva está adequada para o trabalho desenvolvido? 

35. Atualmente, quantas pessoas estão envolvidas com o processo? 

36. Os colaboradores já deram alguma sugestão de melhoria? 

37. E para você, tem algum ponto que poderia melhorar? 

38. Qual a urgência para o processo? 

39. Qual o prazo de entrega para o processo? 

40. Como imagina o documento? Quer um documento onde tenha todas as 

informações, como o passo a passo, objetivos, responsáveis ou algo mais 

simplificado? 

41. Como será o plano de comunicação sobre o processo? (periodicidade que será 

enviado comunicado? Se será necessário lançar comunicados para relembrar as 

pessoas sobre o processo?), (elaborar régua de comunicação do Processo).  

 

 

 

 

Questionário a parte para o analista 

1. Existe algum processo parecido com esse? 

2. Quem é o cliente desse processo? 

3. A implantação do processo terá que ser por fases? Quais os limites de cada fase? 

4. Esse processo depende de algum outro? 
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Anexo D 

Questionário para processos novos 

 

42. Qual o principal objetivo? 

43. Qual o maior problema encontrado? 

44. Qual a meta desejada para o processo? 

45. Quais são as partes interessadas? E parceiras? 

46. Para que o processo alcance o seu objetivo, quais os fatores críticos de sucesso? 

47. Quais as possíveis restrições que serão encontradas durante a elaboração do 

processo? 

48. Quais são as premissas do processo? (o que não pode faltar). 

49. Quem é o principal responsável pelo processo? 

50. Quem irá validar o processo? 

51. Com quem será o contato direto se houver mais dúvidas? 

52. Já é feito algo atualmente referente ao processo? 

53. Qual evento dará start ao processo?  

54. Quais serão as atividades executadas no processo? 

55. Qual será o SLA de cada atividade? 

56. Quais são as trocas nas atividades? (handoffs)  

57. Entre essas trocas, quais as prováveis que podem causar atrasos? 

58. Quais as consequências para os envolvidos se houver atrasos? 

59. Quais informações são trocadas durante as atividades? E onde elas ficam 

armazenadas? 

60. Será utilizada alguma ferramenta? (Ferramenta seria Talisma, SPO, Sydle...). 

61. Existem regras de negócio que permeiam o processo? 

62. Existe alguma contradição entre as regras? 

63. Existe alguma exceção entre as regras? 

64. Existe algum processo que contradiz esse processo? 

65. Se no decorrer do processo, acontecer alguma anomalia ou emergência, existe 

algum focal que pode resolver? 

66. Alguém será notificado sobre o problema? 

67. Quem será notificado sobre o problema? 

68. Quais indicadores serão utilizados para medir o processo? 
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69. Para fazermos a mesa redonda de atualização, quanto tempo após entrar em 

produção? (explicar mesa redonda de atualização) 

70. Será necessário treinamento? 

71. Quem será treinado? (equipe toda, algumas pessoas específicas) 

72. Como será esse treinamento?  

73. O processo causará impacto em outras áreas? 

74. Quem será afetado pelas mudanças de processo e as mudanças organizacionais? 

75. Algum papel ou responsabilidade será modificado? 

76. A sua capacidade produtiva está adequada para o trabalho desenvolvido? 

77. Atualmente, quantas pessoas estão envolvidas com o processo? 

78. Quais os pontos fracos? E os fortes? (equipe, sistema, infra...). 

79. Qual a urgência para o processo? 

80. Qual o prazo de entrega para o processo? 

81. Como imagina o documento? Quer um documento onde tenha todas as 

informações, como o passo a passo, objetivos, responsáveis ou algo mais 

simplificado? 

82. Como será o plano de comunicação sobre o processo? Será necessário lançar 

comunicados para relembrar as pessoas sobre o processo? (periodicidade, modelos, 

etc.), (elaborar régua de comunicação do Processo). 

 

 

Questionário a parte para o analista 

5. Existe algum processo parecido com esse? 

6. Quem é o cliente desse processo? 

7. A implantação do processo terá que ser por fases? Quais os limites de cada fase? 

8. Esse processo depende de algum outro? 

 

 

 

 

 

 


