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RESUMO 
 
Várias mudanças econômicas, tecnológicas e sociais vêm ocorrendo nas últimas 
décadas, algo que provocou uma mudança no padrão de acumulação do capital. A 
partir da década de 1990, com os avanços nas tecnologias das informações e 
comunicações (TICs), dá-se início à ‘Era da informação e do conhecimento’. Nesta 
era a informação e o conhecimento passam a ser vitais para as organizações, que 
precisam gerir esse conhecimento da melhor forma possível. Em relação à área de 
saúde, verifica-se que os paradigmas da prestação de serviços nesta área, estão 
sendo intensamente questionados, tendo-se em vista que ambientes complexos e 
dinâmicos envolvem áreas de conhecimento e múltiplos atores, além de 
possibilidades para tomar decisão. Diante desse contexto, observa-se que as 
organizações do ramo de saúde possuem um complexo conhecimento. Com isto, a 
Gestão do Conhecimento (GC) adquire caráter estratégico para essas organizações, 
trazendo importantes contribuições, tais como: melhora o convívio entre os 
colaboradores; melhora a capacidade das organizações obterem informações; o 
conhecimento passa a ser compartilhado entre os usuários de forma mais eficiente e 
melhora o seu armazenamento. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi 
diagnosticar o nível de GC em uma empresa do ramo de saúde que realiza exames 
de diagnóstico por imagem na cidade de Maringá para, em seguida, propor ações que 
consolidem a GC na empresa. Para alcançar esse objetivo, utilizou-se da pesquisa 
descritiva, com o emprego da abordagem quantitativa e qualitativa, realização de um 
estudo de caso e análise documental de documentos da empresa pesquisada. Para a 
coleta de dados foi aplicado um questionário desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). Como principais resultados, observou-se que o nível 
efetivo de implantação e o nível de amplitude do alcance para as três categorias de 
GC (Recursos Humanos, Processos Organizacionais e Base Tecnológica e Funcional) 
foram altos. Contudo algumas práticas merecem atenção, pois a percepção que os 
gestores tiveram é que estão sendo utilizadas abaixo de suas potencialidades, como 
foram os casos das práticas Educação Corporativa, Banco de Competências 
Individuais e Sistema de Inteligência Organizacional. Diante desse contexto, algumas 
medidas e ações foram sugeridas a fim de consolidar ainda mais os processos de GC.  

 

Palavras-chave: Saúde; Gestão do Conhecimento; Práticas de Gestão do 
Conhecimento. 
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ABSTRACT 
 

Several economic, technological and social changes have been taking place in recent 
decades, something that has brought about a change in the pattern of capital 
accumulation. From the 1990s, with advances in information and communication 
technologies (ICTs), the 'Information and Knowledge Age' began. In this age 
information and knowledge become vital to organizations, which need to manage that 
knowledge in the best possible way. Regarding the health area, the paradigms of 
service delivery in this area are being intensively questioned, considering that complex 
and dynamic environments involve areas of knowledge and multiple actors, as well as 
possibilities for decision making. Given this context, it is observed that health 
organizations have a complex knowledge. With this, the Knowledge Management (GC) 
acquires strategic character for these organizations, bringing important contributions, 
such as: improves the conviviality among the collaborators; improves the ability of 
organizations to obtain information; knowledge becomes shared among users more 
efficiently and improves their storage. Therefore, the objective of this research was to 
diagnose the level of CG in a healthcare company that performs diagnostic imaging 
tests in the city of Maringá and then proposes actions that consolidate the CG in the 
company. To achieve this objective, a descriptive research was used, using a 
quantitative and qualitative approach, a case study and documentary analysis of the 
company's documents. For data collection, a questionnaire was developed by the 
Institute of Applied Economic Research (IPEA). As the main results, it was observed 
that the effective level of implantation and the range of reach for the three categories 
of CG (Human Resources, Organizational Processes and Technological and 
Functional Basis) were high. However, some practices deserve attention, because the 
perception that the managers had is that they are being used below their potential, 
such as the cases of Corporate Education, Individual Skills Bank and Organizational 
Intelligence System. Against this background, some measures and actions have been 
suggested in order to further consolidate KM processes. 
 

Keywords: Health; Knowledge management; Practices of Knowledge Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

 Várias mudanças econômicas, tecnológicas e sociais vêm ocorrendo nas 

últimas décadas, algo que provocou uma mudança no padrão de acumulação do 

capital. A partir da década de 1990, com os avanços nas tecnologias das informações 

e comunicações (TICs), dá-se início à ‘Era da informação e do conhecimento’. Para 

tal foi de extrema importância os avanços na área da microeletrônica com o chip 

microeletrônico, softwares e instrumentos de controle. Nesta ‘Era da informação e do 

conhecimento’ a importância dos investimentos em inovação tecnológica está 

relacionada ao fato de que o conhecimento é o meio essencial para a competitividade 

na nova economia mundial.  

 Dessa forma, é necessário que as organizações giram o conhecimento, pois 

este é um dos principais ativos para acumulação do capital. Para gerir o conhecimento 

é fundamental aplicar a Gestão do Conhecimento (GC). Entende-se por GC uma 

disciplina que estimula, com visão integrada, a gestão e o compartilhamento de todo 

o ativo de informação em posse da organização. As informações são localizadas em 

documentos, procedimentos, banco de dados e, principalmente, nas pessoas, por 

meio de suas habilidades e experiências. A GC surgiu como um conjunto de métodos, 

conceitos e atividades para agregar valor ao capital intelectual e, com isso, atingir sua 

capacidade de criar, armazenar, recuperar, transferir e reutilizar o conhecimento 

organizacional (DALKIR, 2011).  

Em relação à área de saúde, verifica-se que os paradigmas da prestação de 

serviços nessa área, estão sendo intensamente questionados, tendo-se em vista que 

ambientes complexos e dinâmicos envolvem áreas de conhecimento e múltiplos 

atores, além de possibilidades para tomar decisão. Os principais problemas se 

referem, principalmente, à qualidade dos serviços prestados; carência de 

profissionais, principalmente médicos, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em 

hospitais, problemas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA); atrasos na 

liberação de exames e distribuição de medicamentos gratuitos. No âmbito gerencial 

também há a inquietação por parte de gestores em como ampliar seu capital 

intelectual.  

Diante desse contexto, observa-se que as organizações do ramo de saúde 

possuem um complexo conhecimento. Com isto, a GC adquire caráter estratégico 

para essas organizações, trazendo importantes contribuições, tais como: melhora o 
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convívio entre os colaboradores; melhora a capacidade das organizações obterem 

informações; o conhecimento passa a ser compartilhado entre os usuários de forma 

mais eficiente e melhora o seu armazenamento. Algumas empresas de planos de 

saúde como Unimed, já vem adotando determinadas práticas de GC, como Gestão 

por Competências e Portais, além da Faculdade Unimed que oferece um curso de GC 

com a finalidade de instruir dirigentes, cooperados e colaboradores em geral. Faz-se 

importante destacar que a Secretaria de Saúde de Maringá possui também um portal 

onde as informações estão disponíveis para todos os usuários, além de outras 

práticas de GC. No entanto, pouco tem se investigado sobre as práticas de GC 

alocadas na área de saúde, principalmente em clínicas laboratoriais que realizam 

exames por imagem.  

 

1.1 PROBLEMA: 

 

Tendo-se em vista tais discussões, este estudo levanta os seguintes 

problemas: qual o nível de implantação e de alcance das práticas de GC em uma 

empresa do ramo de saúde que realiza exame por imagem? Quais ações podem ser 

implantadas para consolidar a GC nesta empresa?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral:  

   

O objetivo geral é diagnosticar o nível de GC em uma empresa do ramo de 

saúde que realiza exames de diagnóstico por imagem na cidade de Maringá para, em 

seguida, propor ações que consolidem a GC na empresa.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

Para sustentar objetivo geral, o trabalho se pautará nos seguintes objetivos 

específicos: 

 

i. Identificar o estágio de implementação da GC na empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem; 
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ii. Verificar o Alcance da GC na empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem; 

iii. A partir dos resultados do diagnóstico, sugerir ações e medidas que 

possam ser aplicadas para a empresa analisada com intuito de 

consolidar a GC.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

  O presente estudo justifica-se pelos seguintes motivos: primeiramente, 

por permitir conhecer o nível de GC da empresa que realiza exames de imagem do 

município de Maringá para, posteriormente, identificar práticas que possam ser 

aplicadas com o intuito de consolidar processos de GC nessas instituições. Isto vai 

proporcionar contribuir para a melhora da qualidade de prestação de serviços das 

empresas analisadas, devido a necessidade estratégica que as organizações 

possuem de utilizar a GC, pelos seguintes fatores: agilizar a geração de novos 

conhecimentos e ingresso mais fácil a fontes de aprendizado e informação; diminuir 

custos e retrabalho; melhorar o processo decisório; qualificar e ampliar o capital 

intelectual existente na organização; dentre outros. Essa empresa é uma clínica que 

possui sete unidades e um escritório administrativo em Maringá.  

Em segundo lugar, diante da importância que as clínicas de imagem e 

laboratoriais possuem para a própria sociedade, pelos serviços que elas oferecem, 

sendo eles: exames de imagem (tomografia, ressonância, ultrassom, dentre outros) e 

exames laboratoriais. Através destes exames, torna-se possível a realização de 

diagnósticos da enfermidade do indivíduo com uma maior eficácia pelos profissionais 

da área de saúde, principalmente os médicos. Além desse aspecto, as clínicas 

possuem uma importância econômica para os municípios que estão localizados, 

principalmente pela geração de empregos e renda. 

E o terceiro motivo é pela escassez de trabalhos que realizam estudos de caso 

sobre a GC em clínicas de imagem. Durante a coleta de materiais bibliográficos, foi 

possível identificar que há pouca bibliografia referente ao assunto, principalmente ao 

se abordar sobre as práticas de GC no ramo saúde, especificamente em clínicas de 

imagem. Espera-se, com isto, que este trabalho contribua para o meio acadêmico, 

incentivando futuras pesquisas. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: o primeiro capítulo visa 

contextualizar o tema, além de apresentar o objetivo geral, os objetivos específicos e 

a justificativa da pesquisa. 

 No segundo e terceiro capítulo são expostas as discussões teóricas, as quais 

contribuíram de forma significativa para a execução do estudo de caso, sendo que no 

segundo capítulo é apresentado os conceitos de GC e suas práticas no contexto geral, 

enquanto que o terceiro capítulo retrata a GC no contexto da área da saúde, 

apresentando, inclusive, exemplos de organizações do ramo da saúde que se utilizam 

de práticas de GC. O quarto capítulo traz os aspectos metodológicos da pesquisa.  

 No quinto capítulo são apresentadas as análises dos resultados, a partir das 

três categorias de GC presentes no instrumento de diagnóstico utilizado, que são:  

Recursos Humanos, Processos Organizacionais e Base Tecnológica. Para cada 

categoria foi divulgado os resultados para o nível efetivo de implantação, nível de 

amplitude do alcance, além de apresentar uma análise integrada desses níveis. Por 

fim, o capítulo seis traz as considerações finais, as principais limitações enfrentadas 

e sugestões para desdobramentos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 A NOVA ORDEM MUNDIAL E O CONHECIMENTO 

 

 A nova ordem mundial é vista como um fenômeno que teve origem com a queda 

do muro de Berlim (em 1989) e com o fim da união Soviética (em 1991), quando o 

mundo deixou de ser dividido em dois blocos: capitalismo versus socialismo. Porém, 

várias mudanças ocorridas já a partir da década de 1970 foram importantes para a 

formação da nova ordem mundial. Essas mudanças foram em decorrência, 

principalmente, dos seguintes fatores: i) crise da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo), em que os principais países exportadores de petróleo 

elevaram o preço do petróleo, ocasionando uma alta inflação de custos e contribuindo 

para a recessão econômica mundial; ii) crise do sistema monetário internacional, em 

que os EUA decretaram unilateralmente o fim do acordo de Bretton Woods1; iii) 

introdução das políticas neoliberais e  iv) avanço da globalização e decadência do 

Fordismo.  

O surgimento do Fordismo ocorreu no período de 1930, tendo como principais 

inovações técnicas: extração e refinação de minerais e petróleo, bem como, produção 

de derivados, motores à explosão, além da esteira rolante, onde os automóveis eram 

construídos. Para Fraga (2006), o fordismo nada mais era do que um método de 

racionalização da produção em massa, que surgiu na indústria automobilística Ford, 

nos Estados Unidos. Por meio das esteiras rolantes, os chassis do carro, bem como 

as demais peças, eram destinados a percorrerem pela fábrica, enquanto os operários 

iam montando os veículos. A introdução da esteira rolante assim como as técnicas 

tayloristas de organização do trabalho, provocaram uma ampla especialização do 

trabalho, fazendo com que os operários se especializassem na realização de 

operações simples e repetitivas, eliminando a necessidade de habilidades especiais. 

Outra importante inovação gerada pelo fordismo foi a elevação dos salários dos 

trabalhadores mais produtivos, que tiveram seus salários diários passando de 2 

dólares para 5 dólares em 1914, o que é denominado de ‘five dollars day’. Essa 

elevação dos salários dos trabalhadores mais produtivos contribuiu para a formação 

                                                
1 Neste momento, os EUA decretou o fim do dólar lastreado em ouro, que foi o padrão monetário 
internacional implementado a partir do acordo de Bretton Woods em 1944, fazendo com que o dólar 
passasse a ser um padrão monetário internacional flexível.  
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de um consumo em massa, algo que afetou outros setores, tais como: a indústria 

petroquímica, indústria de automóvel, indústria aeroespacial e indústria de bens 

duráveis, que cresceram no mercado rapidamente. 

Com essas inovações, o Fordismo objetivava um consumo em massa, ou seja, 

produzir um produto barato, em larga escala, que as pessoas pudessem adquirir. Faz-

se necessário citar que o Fordismo, com esses mecanismos, também se tornou o 

principal mecanismo de acumulação do capital e a base da Segunda Fase da 

Revolução Industrial.  

 A partir de 1970, dá-se a crise do Fordismo e um dos motivos principais para 

a sua crise foi a grande especialização do trabalho, que teria provocado uma grande 

insatisfação por parte dos operários que não se identificavam mais com o resultado 

da produção e não possuíam grandes incentivos para o seu crescimento intelectual. 

Ou seja, o estranhamento que o fordismo provocou entre o trabalhador e o resultado 

da sua produção é visto, por parte de vários autores, como o motivo principal para a 

queda do fordismo, tendo-se em vista que ele provocou uma forte mobilização dos 

trabalhadores contra o fordismo (FRAGA, 2006; LASTRES, 1999; CONCEIÇÃO, 

2012). A crise do petróleo também contribuiu para a crise do Fordismo, tendo-se em 

vista que as indústrias fordistas eram vorazes consumidoras de petróleo. Para Lastres 

(1999, p. 02), “(...) a partir dos anos 70 e 80, evidenciou-se que o padrão baseado na 

produção em massa de bens e serviços intensivos em materiais e em energia estava 

atingindo limites para continuar seu crescimento”. Assim, a partir da década de 1970, 

com o declínio do fordismo, fez-se necessário o desenvolvimento de um novo 

mecanismo de acumulação do capital. Este mecanismo se iniciou com o Toyotismo 

que teve início após a segunda Guerra Mundial e se aprofundou com a terceira fase 

da revolução industrial. De acordo com Passos (1999, p. 61): 

 
Até 1974 os padrões tecnológicos e os de gestão das empresas capitalistas 
baseavam-se nos desdobramentos e avanços ocorridos ao longo deste 
século, tanto do padrão tecnológico eletro-mecânico dos equipamentos do 
capital fixo, como no modelo fordista-taylorista de organização dos processos 
de trabalho, e ainda da estrutura empresarial departamentalizada típica do 
Taylorismo. Aparentemente a recente evolução das empresas capitalistas, 
adotando modelos de “produção de alta performance”, estaria a indicar que 
estamos diante de um fenômeno chamado de Terceira Revolução Industrial. 
 

 Pérez (2004) complementa informando a ocorrência de cinco (5) fases da 

revolução tecnológica, sendo elas: Revolução Industrial; Era do Vapor e Ferrovias; 

Era do Aço e Engenharia pesada; Era do petróleo, automóveis e produção em massa 
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e por último a Era da Informação e comunicação. No Quadro 01 são apresentadas as 

indústrias e infraestrutura de cada uma dessas fases da revolução tecnológica. 

 

Quadro 01 - Indústrias e infraestrutura de cada revolução tecnológica 
Revolução 

Tecnológica 

Infraestrutura nova ou 

redefinida 

Tecnologias e indústrias novas 

ou redefinidas  

Insumo chave 

1ª:Revolução 
Industrial 
(1780-1840) 

Portos, canais, estradas, 
navios, barcos, energia 
hidráulica (rodas hidráulicas 
altamente melhoradas). 

Mecanização da indústria têxtil 
(algodão)/Ferro 
trabalhado/Maquinário. 

Fio de algodão 
e ferro 

2ª: Era do 
Vapor e 
ferrovias 
(1840-1890) 

Ferrovias de ferro, motor a 
vapor/Serviços postais; 
Telégrafos (principalmente 
ao longo das linhas 
ferroviárias nacionais)/ 
Grandes portos e navios a 
vapor. 

Motores e máquinas a vapor 
(feitos de ferro e abastecidos pela 
extração de carvão) /Ferro e 
carvão mineral (agora 
desempenhando papel central 
para o crescimento) /Construção 
das ferrovias/Energia a vapor 
para muitas indústrias. 

Carvão/ ferro 

3ª: Era do aço 
e engenharia 
pesada (1890-
1940) 

Energia elétrica, navios de 
aço e a vapor/Ferrovias 
transcontinentais/Grande 
pontes e túneis/Telégrafos 
mundiais/telefones/rede 
elétrica de iluminação e uso 
industrial. 

Aço barato/Pleno 
desenvolvimento da máquina a 
vapor para navios de 
aço/Química pesada e 
engenharia civil/indústria de 
equipamentos elétricos/cobre e 
cabos/papel e embalagens. 

Aço 

4ª: Era do 
petróleo, 
automóveis e 
produção em 
massa (1940-
1990) 

Estradas, rodovias, portos e 
linhas aéreas/redes de 
dutos de 
petróleo/eletricidade 
universal (doméstica e 
industrial) 
/Telecomunicações 
analógicas em todo o 
mundo (telefone, telex e 
telegrama) com e sem fio. 

Produção em massa de 
automóveis/Petróleo barato e 
combustíveis de petróleo/ 
Petroquímica (sintéticos) / Motor 
a combustão interna para 
automóveis, transporte, tratores, 
aviões, tanques de guerra e 
eletricidade/Eletrodomésticos, 
refrigeradores, etc. 

Petróleo/ gás 
natural 

5ª: Era da 
informação e 
comunicação 
(1990-?) 

Mundo digital das 
telecomunicações (cabo, 
fibra ótica, rádio e satélite) 
/internet/email/ Transporte 
físico de alta velocidade 
(por terra, água e ar). 

Revolução da informação/chip 
microeletrônico/ computadores, 
softwares/Telecomunicações/ 
Instrumentos de 
controle/biotecnologia e novos 
materiais auxiliados pelo 
computador. 

Microeletrônica 

Fonte: Pérez (2004). Adaptado pela autora. 

 

Na terceira fase da revolução industrial, as principais inovações passam a ser 

a própria tecnologia da informação, a microeletrônica, além da tecnologia digital. Os 

setores mais produtivos a partir deste período chegam ao topo: equipamentos 

eletrônicos, robótica, informática e telecomunicações. É perceptível que o surgimento 

de telefones celulares, computador eletrônico, internet e softwares marcam, em 1990, 

a grande revolução tecnológica pelas indústrias nos Estados Unidos responsáveis por 

boa parte do crescimento de toda a economia (CONCEIÇÃO, 2012). 
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Com isto, a economia passa a ter como base serviços e bens intensivos na 

informação alimentados por uma rede de infraestrutura de telecomunicações. Entre 

os períodos de 1970 a 1990, há investimentos intensos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), que contribuem para a difusão de sistemas eletrônicos, que 

necessitam de menos manutenções, além da difusão de computadores baratos e 

pequenos. 

 De acordo com Castells (1999), a evolução dos microcomputadores marcou 

uma linha divisória em se tratando das TICs. Por volta de 1970, o Vale do Silício trouxe 

milhares de jovens com mentes inteligentes de várias partes do mundo, para agitação 

da nova meca tecnológica em direção da fortuna e talismã. Para busca de tal objetivo, 

estes jovens, inclusive Steve Jobs e Bill Gates, reuniam-se para compartilhar 

informações e ideias sobre como prosperar em novas tecnologias para os próximos 

anos, inclusive a Apple e Microsoft. 

Para Albagli (1999, p. 293): 

 

As transformações operadas a partir da década de 1970 representaram um 
salto qualitativamente novo em relação a esse processo. Iniciava-se então o 
que se iria caracterizar como uma verdadeira revolução científico-tecnológica 
(ou Terceira Revolução Industrial), baseada no desenvolvimento de um 
conjunto de tecnologias genéricas e na adoção de novos formatos 
organizacionais, configurando um novo paradigma técnico-econômico. 

 

Diante do que os autores expõem, percebe-se uma série de mudanças, 

incluindo inovações sociais, tecnológicas, políticas e econômicas. A forma de 

competição muda o mundo e as empresas visam o monopólio através da Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TICs). Para Izerrougene et al (2010, p. 78): 

 

Com maior rapidez e a ampliação do acesso à informação, as TICs aceleram 
o processo de socialização, difusão e criação das inovações. O processo 
criativo/ inovativo tende a se libertar do tempo rígido de produção e 
reprodução, obedecendo cada vez mais as formas subjetivas, vinculadas em 
redes integradas e pautadas em conteúdos sociais criados e recriados 
continuamente. 

 

Percebe-se que as TICs são uma combinação de diversas tecnologias que 

instalam oportunidades para novas inovações que vêm mudando a organização do 

sistema produtivo global além da indústria (TIGRE, 2006).  

Sob a ótica das empresas e organizações, as TICs, ao se disseminarem, 

trouxeram como consequência a entrada de outras inovações organizacionais, devido 
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à propagação de modelos de gestão mais expressivos em conhecimento e inovação. 

Dessa forma, viabiliza a aproximação de usuários e fornecedores ao acesso a 

informações em menor tempo, em qualquer local que a mesma esteja armazenada, 

fomentando o desenvolvimento de novos modelos de negócios e infraestrutura, além 

de proporcionar inovações organizacionais que seriam inimagináveis sem a 

comunicação digital e a informação. 

O conhecimento se torna vital para que essas mudanças tecnológicas e 

inovadoras aconteçam, pois entende-se que o mesmo está internalizado no indivíduo, 

portanto, o capital intelectual passa ser muito mais valorizado. Ressalta-se ainda que 

a informação e o conhecimento são recursos intangíveis e diante disso não são 

termináveis. Diante desse cenário em que o conhecimento se tornou o principal pilar 

da atividade econômica e as TICs têm acelerado a criação de uma série de inovações, 

a GC se torna vital para as organizações tanto públicas quanto privadas. 

Brito e Bolson (2014), definem a GC como método de obter, gerenciar e 

compartilhar a especialização e experiência dos elementos de uma organização, com 

o intuito de se ter ingresso a melhor informação em tempo hábil, utilizando-se de 

tecnologias para tal.  As autoras ainda complementam que os pesquisadores da GC 

admitem que a tecnologia conduziu a diversos benefícios, obtendo novas tecnologias 

de comunicação, bem como processamento de dados, estendendo o ambiente 

informacional e formal tanto dentro como fora das organizações além de todos os 

outros ambientes que convivemos. 

Davenport e Prusak (1999) afirmam que a GC é considerada muito mais que a 

tecnologia, no entanto, a tecnologia com certeza faz parte da GC e ainda citam 

algumas tecnologias como é o caso da Internet e Lotus Notes que fomentaram o 

movimento da GC. 

No caso da Companhia de tecnologia da informação multinacional americana 

(Hewlett-Packard – HP), por volta de 1995, os gerentes perceberam que o aumento 

na área de aplicativos não estava tão relacionado com dados, mas sim com 

tecnologias direcionadas a GC, conhecimento especializado e documentos portados 

desse conhecimento. Diante dessa situação, realizaram um workshop para abordarem 

sobre os aplicativos de GC, contudo, ficaram perplexos ao observarem que existia 

mais de vinte tipos de aplicativos. Partindo deste contexto, os gerentes de TI da 

Hewlett-Packard adotaram a seguinte política: a Internet seria utilizada para objetivos 

editoriais e o Notes para aplicações direcionadas para discussão. 
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Os autores Davenport e Prusak (1999) comentam que a HP é um exemplo de 

GC assentado na Internet, uma vez que o sistema Electronic Sales Partner (ESP) da 

organização possui milhares de documentos que contribuem para as vendas de 

sistemas de computadores. Por meio da Web intranet na esfera mundial, estão 

dispostos especificações técnicas, relatórios, indicações de materiais, além de 

apresentação de vendas. Além desse sistema, a HP também desenvolveu o Connex 

nos seus laboratórios de P&D com o intuito de encontrar especialistas, por exemplo, 

em engenharia elétrica e que possuem experiência em ISDN – Rede digital de 

serviços integrados. No âmbito institucional, a liberação dos mercados e a 

globalização reduziram o ambiente econômico antes favorecidos, extinguindo muito 

do caráter peculiar das diversas economias nacionais. Nesse sentido, as TICs, nesse 

processo, possibilitam a criação de novas indústrias como também desloca o centro 

enérgico de uma revolução tecnológica. Diferente de outras tecnologias que possuem 

características específicas, as inovações provenientes de seu uso possuem 

propriedade de transpor potencialmente todo o tecido produtivo.  

Conforme Lastres (1999, p. 05): 

 

Adicionalmente e tendo em vista as características específicas do novo 
padrão baseado nas TICs, aporta-se para a intensificação da complexidade 
dos novos processos produtivos e para aceleração dos novos 
desenvolvimentos, implicando uma taxa de mudança mais rápida tanto em 
processos quanto em bens e serviços. 

 

Hoje, com a latente tecnologia estão disponíveis mundialmente diversos 

modelos de computadores, podendo ser portáteis e de bolso ligados à rede, rápida 

propagação de videofones e telefones móveis ligados a sistemas com ou sem fio. 

Ao longo das décadas, observam-se mudanças nas bases produtivas, 

principalmente em tecnologias. As inovações nos produtos passam a ser importantes 

elementos para a competitividade das empresas. Mas, a inovação somente é 

construída a partir do conhecimento do indivíduo. Pode-se argumentar que antes a 

valorização era dada apenas aos Ativos Tangíveis e hoje o Ativo Intangível é base 

para todo e qualquer tipo de empreendimento, tanto no mercado interno como o 

externo. Portanto, a base produtiva da economia deixa “(...) de se restringir aos meios 

materiais e aos aparatos políticos e institucionais para também abranger a esfera 

imaterial: informações e conhecimentos, ideias, gostos, desejos, símbolos, 

subjetividade” (URPIA et al, 2016, p. 3). 
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Desta forma, percebe-se que, com as mudanças ocorridas em 1970, a base 

produtiva da economia mundial passa a ter dois pilares: conhecimento e inovação. 

São esses dois pilares que vão permitir a continuidade do processo de acumulação 

do capital.  

 Cassiolato informa que (1999, p. 172): 

 

De fato, uma crescente intensificação da mudança tecnológica que, conforme 
anteriormente enfatizado, tem sido uma das características mais marcantes 
do capitalismo nas últimas décadas, se relacionam fundamentalmente ao 
processo de produção de conhecimento e às relações de tal processo com a 
atividade econômica. 

  

 O Conhecimento foi considerado um recurso no meio empresarial, 

principalmente após a obra ‘Uma Era de Descontinuidade’ de Peter Drucker, 

publicação original de 1976. Carvalho (2012, p. 9), define conhecimento como: 

 

O conhecimento é resultado de um processamento da informação complexo 
e altamente subjetivo. Ao ser absorvida, ela interage com processos mentais 
lógicos e não lógicos, experiências anteriores, insights, valores, crenças, 
compromissos e inúmeros outros elementos que subjazem na mente do 
sujeito. 

 

Já para Zabot e Silva (2002, p. 68), “o conhecimento pode ser considerado 

como forma de capital das organizações, ou seja, como qualquer forma de riqueza 

empregada com o objetivo de produzir mais riqueza”. Os conceitos dados pelos 

autores se complementam, pois o conhecimento pode ser resultante de experiências 

ocorridas ao longo do tempo, além de ser um ativo valioso para as organizações, na 

realidade, este é o melhor bem que uma empresa pode possuir.  

Já Davenport e Prusak (1999) alegam que reconhecer o conhecimento como 

um ativo corporativo é ainda algo novo, bem como é compreender a sua importância 

para conduzi-lo de forma meticulosa à obtenção de valor de outros ativos 

considerados mais intangíveis. Ainda para os autores, o conhecimento sempre foi 

utilizado pelas empresas implicitamente, pois as organizações admitem funcionários 

não pela titulação ao longo da vida, mas sim pelas experiências profissionais 

adquiridas ao longo do tempo. 

Desta forma, para se entender as alterações observadas no modo de produção 

capitalista a partir da década de 1970, faz-se necessário distinguir as especificidades 
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da mudança informacional. Isto faz com que vários autores denominem esse atual 

período do capitalismo como ‘a era da revolução informacional’ (URPIA et al., 2016).  

De acordo com Izerrougene, et al (2010, p.73): 

 

Duas grandes características fazem da era informacional um verdadeiro novo 
paradigma de produção e reprodução do capital. A primeira é fruto da 
passagem de um sistema produtivo centrado na energia para um novo 
sistema em que predomina a informação. A segunda característica deriva do 
fato de que essa informação não se limita a um simples fluxo de sinais digitais, 
mas tende a reservar à inteligência humana um lugar de destaque nos 
processos de produção e de reorganização das relações sociais. 

 

 Para IBICT e UNESCO (2006), o conhecimento e a informação são 

considerados principais ativos deste novo método de administrar, pois podem ser 

compartilhados, trabalhados e acessados, podendo assim provocar o surgimento de 

uma inovação, de novo conhecimento e da inteligência corporativa. 

 Contudo, ainda é um desafio para as corporações no mundo atual, composto 

imensamente em conhecimento e tecnologia da informação, em incorporar uma 

sociedade em que todos os indivíduos consigam elaborar, conectar, aplicar e partilhar 

esses ativos. As organizações precisam fazer uso da informação com o objetivo de 

produzir conhecimento e submeter aos gestores para que tomem decisões. Criar 

conhecimento significa obter vantagem competitiva e inovar.  

Nesta ‘era da revolução informacional’, a informação passa a ser considerada 

como um valioso insumo que irá contribuir para a geração do conhecimento. Para tal, 

cabe às organizações adotarem práticas e procedimentos que possibilitem essa 

transformação. Tal como será abordado a seguir, essa é um dos objetivos da GC.  

 

2.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO - GC 

 

Em meados de 1960, Peter Drucker já mencionava que o conhecimento era a 

base para determinados setores como os de produção, informação e serviços, sendo 

de responsabilidade das empresas criar o conhecimento de diversas formas. Logo, os 

termos adotados por Drucker, tais como: “trabalho do conhecimento” e “sociedade do 

conhecimento”, deixam claro a necessidade do conhecimento para empresas da 

sociedade pós-capitalista.   

 O conhecimento tem sido um valioso e categórico papel em prol do 

conhecimento das organizações como um todo. Entende-se que a potência que tem 
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caracterizado os mercados contribui de forma expressiva para que o conhecimento se 

torne captado como um fator primordial para qualquer organização que se pretende 

perdurar em uma posição de relevância em sua área de atuação.  

Sabe-se que a concorrência pode estar no sucesso ou no fracasso de qualquer 

empresa, definindo a adequação das atividades que podem ajudar para o seu 

funcionamento, como uma boa implementação ou uma cultura coesa e inovações 

(PORTER, 1989). 

 Logo a GC e o Capital Intelectual visam suprir as necessidades 

organizacionais, uma vez que a organização é composta de pessoas dotadas de 

conhecimento e elas precisam gerar, disseminar e compartilhar conhecimento para 

gerir recursos e manter-se competitiva no mercado. No entanto, vale salientar que a 

expansão da vantagem competitiva de uma organização é diretamente proporcional 

as limitações que outras têm para imitar seu conhecimento. 

 Dessa forma, a capacidade das empresas em lidar com efetividade com os 

recursos técnicos e humanos, de antecipar e atender as mudanças ambientais são 

razões importantes no triunfo e manutenção da vantagem competitiva. A utilização e 

a ascensão da GC nas organizações são apontadas como fatores necessários na 

procura por competitividade, pois a GC se torna responsável por pequenas 

modificações, tais como: informatização de uma empresa ou aperfeiçoamento nos 

postos de trabalho, melhor repartição no setor produtivo, onde abrange 

transformações no ambiente de produção e inovação dos funcionários.  

 De acordo com IBICT e UNESCO (2006, p. 30): 

 

O processo de GC, em si, é uma atividade independente, mas, quando ligada 
ao processo decisório, está fortemente ligado ao processo de gestão da 
informação e ao trabalho e análise da informação. A inteligência (estratégica) 
pode ser considerada síntese do processo de trabalho da informação e do 
conhecimento, gerando conhecimento novo capaz de indicar novos caminhos 
para a empresa, a inovação em si é inteligência também. 

 

 Dentro de uma organização para que ocorra planejamento estratégico e 

tomada de decisão é necessário que os componentes inteligência, informação e 

conhecimento estejam inseridos nos processos de gestão. O planejamento 

estratégico tem por intuito amplificar e conservar uma adaptação entre os recursos da 

empresa e os objetivos, além das mudanças de oportunidades de negócio. Através 

das estratégias, as organizações recorrem aos seus pontos fortes afim de usufruírem 
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das oportunidades e efetivar ações que reduzem o choque das ameaças sob seus 

pontos fracos. A inteligência também é necessária, tanto na fase inicial da estratégia 

quanto na fase de execução e integração. Ainda sobre a inteligência, também, deve 

ser adquirida por meio do processo da obtenção, pois é possível que outros processos 

de gestão, como o conhecimento e informação, produzam um sistema benéfico para 

as empresas, incorporado a sua cultura e propósitos direcionados ao futuro. 

 Valentim et al (2014) também concordam que a GC está diretamente ligada a 

Gestão da Informação (GI), sendo que as duas gestões possuem dependência entre 

elas, pois caso o conhecimento produzido não for explicitado em suportes 

informacionais, não é possível ter informação para ser gerenciada. Entende-se 

também que, caso não tiver uma informação analisada, armazenada, organizada e 

acessível, não será possível modifica-la e transformá-la em insumo para obtenção do 

conhecimento. 

 Desse modo, a GC e a Gestão da Informação (GI) geram esforços para 

melhorar o ambiente organizacional, sendo a GC voltada para o capital intelectual e a 

GI direcionada aos negócios. 

O termo Gestão do Conhecimento (Knowledge Management) foi expressa pela 

primeira vez no Estados Unidos por Karl Wiig, em 1986. Em seguida, destaca-se o 

trabalho de Takeuchi e Nonaka, em 1987, no Japão, que objetivou compreender as 

pesquisas de Polanyi e aplicá-las nas organizações (SOUZA, 2014). 

 Souza (2014) informa que, no Brasil, os precursores foram José Cláudio 

Cyrineu e Jayme Teixeira Filho. Entende-se que a GC teve seu início com o objetivo 

de agregar valor à informação e melhorar o seu fluxo participativo em toda empresa, 

a fim de garantir a competitividade no mercado. 

 A empresa Petrobrás decidiu estruturar a área de GC no ano de 2000 e partindo 

disso, outras empresas, tanto estrangeiras como nacionais, participaram de sessões 

de workshops. Dessa forma, foi criada o primeiro modelo de GC para a empresa. Logo 

a Petrobrás institui formalmente a Gerência Corporativa de GC e, consequentemente, 

outras empresas tomaram iniciativas de encontrarem também resultados 

semelhantes. 

 Segundo Rodriguez (2011), entre os períodos de 2000 a 2007, algumas 

empresas formaram gerências direcionadas ao conhecimento e inovação, como por 

exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Gerdau, Correios, Vale do 

Rio Doce e o Tribunal de Justiça. A partir desses eventos, surge no Brasil a Sociedade 
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Brasileira de GC (SBGC) com o intuito de agregar os esforços por meio de seminários, 

palestras e grupo de debates. Com esses aspectos relevantes, a área acadêmica foi 

incentivada através da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que fundou 

um centro de pesquisa multidisciplinar em GC.  

 Uma boa definição da GC é a incorporação tanto do armazenamento quanto 

da captura do conhecimento atrelado à valorização de ativos intelectuais (DALKIR, 

2011). Ainda, na visão de Dalkir, podem ser fornecidos benefícios às comunidades de 

práticas, aos colaboradores e para empresa. Para as pessoas, podem ser 

proporcionados benefícios como: realização de tarefas sem desperdícios de tempo 

por meio de melhores soluções de problemas e tomada de decisão; os indivíduos se 

mantém atualizados; e ainda por meio da GC as pessoas obtém laços comunitários 

dentro da empresa. Para as comunidades de prática, pode-se dizer que os benefícios 

gerados são, por exemplo: fortalecimento de uma linguagem comum; amplia um 

código de ética profissional onde todos possam prosseguir. Para a empresa, a GC 

estimula vários benefícios como: resolução de problemas agilmente; o conhecimento 

agregado em serviços e produtos é melhorado; expandi as melhores práticas; 

contribui que as empresas estejam mais preparadas do que a concorrência e amplie 

as oportunidades para inovação. 

 Davenport e Prusak (1999) informam que a GC deve-se iniciar por um problema 

que já existe na organização e que está relacionado ao conhecimento. Produtos mal 

elaborados, redução de contratos negociados e perdas de clientes são exemplos de 

empresas que utilizam uma má GC. 

  Davenport e Prusak não conceituam a GC, mas alegam que a mesma deve 

ser realizada quando houver um problema, que envolve a falta do conhecimento. A 

GC não é algo novo no mercado e para compreendê-la é necessário ir ao encontro 

dos problemas encontrados nas organizações, um exemplo é a falta de clientes, ou 

seja, como atraí-los para que a empresa se mantenha ativa.  

 Rodriguez (2011) explica que a GC pode ser conceituada como a habilidade 

que uma organização possui em criar o conhecimento e articular sua disseminação 

interna e absorve-la em seus sistemas, produtos e serviços. Na Figura 1 são 

demonstradas as relações do conhecimento organizacional. 
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Figura 1 - Relações do conhecimento organizacional 

 

      

 

 

 

 

 

Fonte: Rodriguez (2011). Adaptado pela autora. 

 

 Por meio da GC, a empresa consegue monitorar e se apossar dos 

conhecimentos dos indivíduos para alcançar as metas da organização e prover os 

processos, isto mediante o uso de portais do conhecimento, mapeamento de 

competências, mapeamento de processos, dentre outros.  

 A GC permite ao indivíduo resolver problemas, contribui para realização do 

trabalho e, consequentemente, reduz o tempo necessário para à tomada de decisão. 

Quando utilizada nas Comunidades Práticas, melhora a criação de redes, constrói 

uma linguagem comum a todos e acumula habilidades profissionais. Em relação ao 

meio organizacional, difunde melhores práticas, adquire memória organizacional e 

rapidamente encontra soluções para os problemas. Já Haro et al (2014) definem a 

GC como uma prática organizacional que tem condições de produzir benefícios para 

auxiliar na tomada de decisão. Ainda para os autores, desde 1990, a GC tem sido 

estudada vastamente, obtendo um corpo teórico significativo em diversas ciências. 

 Para Santiago Jr. e Santiago (2007, p. 19): 

 

Sob o ponto de vista acadêmico, a GC é um campo novo na confluência entre 
teoria da organização, estratégia gerencial e sistema de informação. Por tal 
motivo, são frequentes as questões sobre GC associadas a diferentes 
disciplinas, entre elas organização do aprendizado, reengenharia de 
processos, corporações virtuais, novas formas de organização, educação 
para o trabalho, criatividade, inovação e tecnologia da informação. 

 

Os autores definem a GC em seu ponto de vista e ainda abordam que existem 

questões associadas à própria GC. Nos próximos capítulos serão discutidas sobre a 

GC no âmbito do ramo da saúde, além de ser comentado um dos modelos de GC, 

que neste trabalho será a conversão do conhecimento que compreende quatro 

Conhecimento 
Organizacional 

Conhecimento 
incorporado 

nos produtos e 
serviços 

Criação do 

Conhecimento 

Disseminação 
interna do 

conhecimento 



29 
 

processos. Também será apresentado as 27 práticas de GC e alguns exemplos 

dessas práticas utilizadas no ramo da saúde, uma vez que é discussão central deste 

trabalho.   

 

2.2.1 Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito 
 

 
 O Conhecimento é um dos diferenciais que uma organização pode ter para se 

manter competitiva no mercado, o que significa que o conhecimento deve ser 

disseminado no ambiente e, a partir disso, proporcionar a inovação de produtos. No 

entanto, o conhecimento não nasce na empresa e sim no indivíduo e, dessa forma, 

há uma necessidade de fazer com que o conhecimento do trabalhador seja 

transformado em conhecimento organizacional. 

 Há dois tipos de conhecimento, o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito, a diferença entre eles está no grau de dificuldade de transferir o 

conhecimento de indivíduo para indivíduo.  Entende-se que o conhecimento exibe 

tanto o componente explícito e um componente tácito, diante disso, pode ser mais ou 

menos descomplicado de ser difundido. Logo, tendo em vista a expansão da 

vantagem competitiva de uma empresa, a mesma está absolutamente relacionada à 

complexidade que outras empresas têm para reproduzir seu conhecimento (PICININ 

et al, 2010). No Quadro 2 são apresentadas as diferenças entre esses tipos de 

conhecimentos. 

 

Quadro 2 - Comparativo entre Conhecimento Tácito x Conhecimento Explícito 

Propriedades do Conhecimento Tácito Propriedades do Conhecimento Explícito  

Capacidade de adaptar-se ao lidar com 
situações novas e excepcionais. 

Capacidade em disseminar e também 
reproduzir situações excepcionais e replicar 
ao longo do tempo. 

Experiência em saber como, saber por que 
e por isso que importa. 

Competência em ensinar e treinar. 

Habilidade em colaborar, de compartilhar 
uma visão e de transmitir a cultura.  

Capacidade de organizar, sistematizar com 
o intuito de transmitir uma cultura que traduz 
uma missão e visão. 

Coaching e Mentoring para transferir o 
conhecimento experimental de um em um e 
cara a cara. 

Transferir o conhecimento por meio de 
produtos, serviços e processos 
documentados.  

 Fonte: Dalkir (2011). Adaptado pela autora. 

 

O conhecimento tácito tem caráter individual e, dessa forma, não é fácil sua 

transmissão, pois só consegue ser atingido por meio da colaboração direta e da 
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interação entre as pessoas que possuem o conhecimento, sendo compostos por 

insights, ideias, julgamentos de indivíduos e valores (RIBEIRO, 2015).   

 Ainda em relação ao conhecimento tácito, são identificadas duas dimensões: a 

cognitiva e a técnica. A dimensão cognitiva é um conjunto de crenças, percepções e 

modelos mentais. Já a dimensão técnica envolve as habilidades e capacidades ao 

saber fazer, no entanto, a pessoa não sabe demonstrar. 

 Cartoni (2006) define o conhecimento tácito como as habilidades que o 

indivíduo possui. Trata-se de uma parte não estruturada do conhecimento, portanto, 

não pode ser imitada facilmente por outra pessoa. Cartoni (2006) ainda exemplifica o 

conhecimento tácito da seguinte forma: para andar de bicicleta se faz necessário 

tentar, experimentar, cair e sentir. 

 O conhecimento explícito é naturalmente propagado em linguagem sistemática 

e formal, podendo ser entendida por meio de textos, diagramas, desenhos, além de 

guardado em publicações ou base de dados.  Para Davenport e Prusak (1998, p. 06), 

existe uma relação entre explícito e tácito, tal como: 

 

[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem na mente dos conhecedores. Nas organizações ele costuma estar 
embutido não só em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 
processos, práticas e normas organizacionais. 

 

 Logo é nítido, pelos autores, que o conhecimento é dividido em tácito e 

explícito, que ambos se complementam, cada um deles possui suas propriedades e 

estão presentes nas organizações por meio das pessoas. Torna-se evidente que o 

conhecimento tácito é mais complexo, uma vez que esse já está presente nos 

indivíduos, sendo difícil a imitação.  

 

2.3 MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 Na literatura encontram-se vários modelos de GC como: Modelo de GC Von 

Krogh e Ross criado em 1995, Modelo de GC Nonaka e Takeuchi também em 1995; 

Modelo de GC de tomada Sense Choo em 1998; Modelo de GC Wiig em 1993; Modelo 

de GC Davenport e Prusak criado em 1998 e Modelo de GC Boisot I-Space em 1998. 
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Para este trabalho, somente será discutido os modelos de GC propostos Nonaka e 

Takeuchi e o Modelo de GC de Davenport e Prusak nas sessões seguintes. 

 

2.3.1 Modelo de Gestão do Conhecimento – Nonaka e Takeuchi 

  

 Nonaka e Takeuchi (2008) estudaram o motivo pelo quais as empresas 

japonesas conseguiam alcançar a inovação e a criatividade no âmbito para criação do 

conhecimento organizacional. Como já foi exposto na sessão anterior sobre o 

Conhecimento Tácito e Conhecimento Explícito, para os japoneses o conhecimento é 

considerado como tácito, pois é difícil de ser experimental, visível e de imitação, é algo 

totalmente pessoal. Os administradores no Japão, percebem que se faz necessário 

ter a experiência direta, ou seja, do erro e da tentativa. As pessoas aprendem com o 

corpo e mente. Assim, o conhecimento tácito, manifesta um método novo de inovar e 

pensar para os japoneses. 

Nonaka e Takeuchi (2008), ao comentarem sobre criação do conhecimento por 

meio da espiral do conhecimento, informam que a organização para se tornar 

inovadora não precisa necessariamente levar informações do ambiente externo para 

dentro dela. A empresa, quando realmente é inovadora, cria conhecimentos e 

informações de dentro para fora da organização, objetivando realinhar tanto as 

soluções quanto aos problemas e, no processo, reconstituir seu ambiente. Na figura 

2, são apresentadas duas dimensões da criação do conhecimento. 

 

Figura 2 - Dimensões da criação do conhecimento. 
Dimensão epistemológica 

 
 
 
Conhecimento  
Explícito 
 
 
 
Conhecimento 
Tácito   
                                                                                                                  Dimensão Ontológica 
  Indivíduo      Grupo      Organização      Interorganização   
     Nível do Conhecimento          
 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p. 55)  
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 Pela Figura 2, os autores definem que há duas dimensões da criação do 

conhecimento, sendo elas, dimensão epistemológica e a dimensão ontológica. Pela 

dimensão ontológica, o conhecimento só pode ser formado pelas pessoas, logo, uma 

empresa não pode gerar conhecimento organizacional sem a colaboração de 

indivíduos que atuam dentro dela. Dessa forma, para esta dimensão, a criação do 

conhecimento tem que ser observada como um método capaz de expandir 

organizacionalmente onde o conhecimento é gerado pelo indivíduo e consolidado 

como parte integrante da rede de conhecimentos da organização. 

 Já pelo ângulo epistemológico, os autores exploram o discernimento realizado 

por Polanyi (1966 apud NONAKA; TAKEUCHI, 2008) referente ao conhecimento tácito 

e o conhecimento explícito, sendo tácito difícil de formalizar e comunicar e o explícito, 

que também é denominado de codificado, refere-se ao conhecimento que é 

apresentado na linguagem formal. Para Polanyi (1966 apud NONAKA; TAKEUCHI, 

2008), as pessoas possuem conhecimento organizando e criando intensamente suas 

próprias experiências. Na epistemologia tradicional, o conhecimento é resultante do 

desmembramento entre sujeito e o objeto da percepção. O conhecimento tácito possui 

elementos técnicos e cognitivos, que estão presentes nos modelos mentais, onde por 

meio deles é possível o indivíduo produzir modelos de trabalho a partir da realização 

e manipulação de analogias em suas mentes, como por exemplo: crenças, 

perspectivas e paradigmas. Em relação ao elemento técnico, estão presentes, por 

exemplo, o Know-how, habilidades técnicas e o artesanato. 

 Na visão de Nonaka e Takeuchi (...) o conhecimento é formado através da 

interação do conhecimento explícito e do tácito, obtendo assim quatro formas de 

conversão. Por meio dessa interação entre esses conhecimentos, os autores 

denominaram como Modelo SECI, onde ocorre   a externalização, combinação, 

socialização e internalização. O Quadro 3 apresenta as quatro formas de conversão 

do conhecimento. 

 
Quadro 3 - Quatro formas de conversão do conhecimento  

 Conhecimento tácito para Conhecimento explícito 

Conhecimento tácito 
De 
Conhecimento explícito  

Socialização Externalização 

Internalização Combinação 

  Fonte: Angeloni (2008). Adaptado pela autora. 
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Pode-se observar que, em socialização, a pessoa pode compartilhar seu 

conhecimento tácito diretamente com outra pessoa. Em resumo, nada mais é do que 

um processo onde compartilha-se experiências e dessa forma cria-se o conhecimento 

tácito, isto por meio de habilidades técnicas e os modelos mentais. Um exemplo de 

socialização são as reuniões informais que as empresas podem realizar fora do 

ambiente de trabalho para promover discussão minuciosas com o intuito de resolver 

determinados problemas. Carvalho (2012) argumenta que nesse processo de 

conversão do conhecimento, esse conhecimento sempre vai iniciar com o indivíduo, 

sendo que as relações que as pessoas estabelecem umas com as outras articulam a 

permuta de algum tipo de conhecimento tácito, como exemplos: uma crença ou um 

Know-how. Dessa forma, essa interação se constitui a socialização, sendo uma das 

formas de conversão do conhecimento, que, nesse caso, converte conhecimento 

tácito para conhecimento tácito. 

Em relação a externalização, também é uma forma de criar o conhecimento, 

onde o tácito se transforma em explícito em forma de hipóteses, analogias, conceitos 

ou modelos. Nonaka e Takeuchi (2008) informam que dentre as quatros formas de 

conversão do conhecimento, a externalização tem a chave para criação do 

conhecimento, tendo-se em vista que é permitido gerar novos conceitos explícitos, 

partindo do conhecimento tácito. Sobre a combinação, um grupo de pessoas permuta 

e combina o conhecimento que já é explícito por meio de reuniões, conversas 

telefônicas e documentos. O redesenho das informações que já existem é conduzido 

para um novo conhecimento, um novo conceito, permitindo que a empresa ofereça 

este mesmo conceito para os demais membros da organização. Ressalta-se que a 

combinação não é apenas um processo de reunir conhecimentos, a mesma pode 

inserir a decomposição de conceitos.     

Para Nonaka e Takeuchi (2008, p. 97), “decompor um conceito, como a visão 

corporativa em negócio operacionalizado ou conceitos de produtos, cria ainda mais 

conhecimento sistêmico explícito”. Mas, para que esse processo de combinação 

ocorra de forma eficaz e homogêneo, é fundamental que a empresa, por outro lado 

demande o conhecimento explícito e dê condições para que o colaborador seja capaz 

de compreender esse conhecimento, como também se faz necessário que a empresa 

o converta em conhecimento tácito. Quando ocorre essa situação, observa-se que 

houve uma Internalização do conhecimento, ou seja, conversão do conhecimento 

explícito em conhecimento tácito. 
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Na internalização, o conhecimento visto como explícito é compartilhado de 

modo direto, onde o receptor vai modificá-la em conhecimento implícito, ou seja, o 

indivíduo adquire o conhecimento por meio de aprender fazendo. Nonaka e Takeuchi 

(2008) admitem que a Internalização é um patrimônio valioso quando as experiências 

ocorrem por meio da externalização, combinação e socialização e são internalizadas 

nas bases do conhecimento tácito da pessoa, através de Know-how técnico ou 

modelos mentais compartilhados. Ainda, pode-se afirmar referente a internalização, 

que a mesma contribui, se ainda ela for verbalizada em manuais ou relatos orais, pois 

dá condições para que as pessoas internalizem o que experimentaram e assim 

desenvolvam seu conhecimento tácito. Fora isso, os manuais propiciam a transferir o 

conhecimento explícito para outros indivíduos, apoiando-os a viverem indiretamente 

as experiências de outras pessoas.    

 Outra recomendação feita pelos autores Nonaka e Takeuchi para se criar o 

conhecimento é a necessidade de um lugar específico que foi denominado pelos 

autores de “ba”. Esse lugar, por sua vez, pode ser mental, virtual ou físico. O “ba2” 

pode ser utilizado de diversas formas, tais como: um grupo de estudo, um encontro 

informal, uma reunião de brainstorming, um grupo de e-mail. 

 Para Vasconcelos et al (2013), sendo o “ba” um espaço social, onde as pessoas 

interagem, é necessário refletir também na cultura organizacional, tendo em vista que 

isso acaba por interferir nas relações entre os indivíduos da organização, 

proporcionando condições simples do compartilhamento do conhecimento.  

 Rodriguez (2011) considera o “ba" um espaço que concentra recursos, 

compreendidos como competências intelectuais e conhecimento organizacional, logo 

por meio do “ba” pode-se criar um ambiente cada vez maior, entendido como basho. 

 Entende-se, pelas definições dos autores, que primeiramente não se tem uma 

tradução específica, e sim definições do que seja um “ba”. O entendimento é que, para 

se criar um conhecimento, faz-se importante a criação de um local apropriado e que 

pode ser realizado de diversas formas, através de reuniões, encontros presenciais e 

virtuais. Sendo imenso esse universo, o ba passa até ser denominado como basho, 

uma vez que a organização possui vários “Bas”, que permitem encontrar o tipo de 

                                                
2 Nonaka e Konno (1998) conceituaram o “ba” na teoria da criação do conhecimento no artigo intitulado The 

Concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation. Este termo provem de um conceito lógico 

estipulado pelo filósofo japonês Kitaro Nishida, sendo o mesmo um dos autores que induziu a firmar 

epistemologicamente a teoria da criação do conhecimento organizacional de Nonaka. 
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conhecimento a ser criado, as características dos indivíduos com conhecimento 

embutido e analisar a melhor forma de interação para criação do conhecimento sem 

as restrições da estrutura organizacional. 

 

2.3.2 Modelo de Gestão do Conhecimento – Davenport e Prusak 

 

 Diferente de Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e Prusak (1998) consideram 

cinco formas de gerar o conhecimento, sendo elas: aquisição, recursos dedicados, 

fusão, adaptação e redes do conhecimento. Sobre a Aquisição, inicialmente, entende-

se que o conhecimento é adquirido dentro de uma organização, assim como é 

desenvolvido no interior dela. Logo este conhecimento adquirido necessariamente não 

precisa ser recém-criado, mas apenas ser considerado como novo. Ainda sobre 

aquisição do conhecimento, há empresas que compram outras empresas justamente 

como forma de obter conhecimento e as vezes este conhecimento vem englobado 

como um subproduto, uma vez que que existe outros motivos, tais como: acesso a 

novos mercados e gerar receita adicional.    

Os recursos dedicados constituem-se em outra alternativa para gerar o 

conhecimento. Segundo Davenport e Prusak (1998), é necessário estabelecer grupos 

ou unidades específicas e, como exemplo, os autores atribuem departamentos de 

pesquisa e desenvolvimento afim de encontrar novos conhecimentos. O Centro de 

Inovação Empresarial da Ernst & Young é considerado como um tipo de P&D, pois 

sempre está buscando inovação para solucionar problemas e consequentemente 

oferecer os melhores serviços aos seus clientes. A empresa presta serviços nas áreas 

de tributação, auditoria, consultoria e transações. A mesma é atuante em vários 

países, inclusive no Brasil.  Em relação a fusão, Davenport e Prusak (1998) alegam 

que a geração do conhecimento por meio da fusão insere facilmente conflitos e 

dificuldades para produzir nova sinergia, fazendo com que reúna diversos indivíduos 

com perspectivas diferentes para trabalhar em um projeto ou problema, obrigando-os 

a apresentar uma resposta simultânea. Os autores citam exemplos vivenciados por 

outros autores e concluem que quando um grupo de pessoas não possui soluções 

semelhantes para resolver um determinado problema, os indivíduos prosperam novas 

ideias coletivamente e pactuam suas ideias anteriores de novas formas. Dessa forma, 

a heterogeneidade do impulso de trabalho se torna o cenário para reunir vastos 

talentos, acarretando no aumento de chance de obter bons resultados. 



36 
 

 Sobre a Adaptação, como o próprio nome fornecido pelos autores sugere, 

refere-se às mudanças necessárias que uma organização deve realizar e se adaptar 

devido ao surgimento de novos produtos, tecnologias e a própria concorrência. Logo 

a geração do conhecimento é movida pelas mudanças econômicas e sociais; e as 

organizações que não estão preparadas para as mudanças ocorridas no mercado não 

sobrevivem. 

 Para Davenport e Prusak (1998), a capacidade de adaptação de uma empresa 

vai depender basicamente de dois fatores: i) a organização tem que possuir recursos 

internos já existentes e condições para que os mesmos sejam utilizados de novas 

formas; ii) ter desejo de mudar ou possuir grande capacidade de absorção. Logo, 

percebe-se que os funcionários das empresas estão incluídos na capacidade de 

adaptação que os autores comentam, pois, para ocorrer esta mudança, os indivíduos 

têm que almejarem e estar habilitados a aprender novas coisas, isso significa possuir 

habilidades e novos conhecimentos. A organização deve procurar no mercado e 

contratar profissionais que tragam vasta experiência e além de serem encorajados a 

trocar de empregos constantemente para que construa e administre suas próprias 

carteiras de habilidade. 

 A Rede de Conhecimento é um outro método para gerir conhecimento 

organizacional, por meio dela pode ser organizado comunidade de conhecedores que 

são reunidos por interesses comuns afim de resolver algum problema ou compartilhar 

conhecimentos. As conversas entre os grupos geralmente confeccionam novos 

conhecimentos dentro da organização. No entanto, para algumas empresas, essa 

prática não é algo fácil de se realizar, logo faz-se necessário a consultoria de editores 

de conhecimento profissional ou facilitadores de redes. Além disso, as novas 

tecnologias podem ser utilizadas pelos principais funcionários e transmitidas pelas 

redes, com isso é possível criar uma prática particular que aos poucos se torna parte 

integrante do capital do conhecimento, ou seja, o ativo da organização. 

 

2.3.3 Codificação e Transferência do Conhecimento Davenport e Prusak 

 

No subitem anterior foi abordado que existem cinco formas de gerar o 

conhecimento de acordo com os autores Davenport e Prusak (1998). Nesta seção, é 

apresentado sobre codificar e transferir o conhecimento segundo os mesmos autores. 

Sabe-se que transmitir o conhecimento a outras pessoas nem sempre é algo fácil, 
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pois dependendo de como é mencionado, o conhecimento pode ser divagado por 

interpretações diferentes e, consequentemente, a informação é perdida, fazendo com 

que o conhecimento organizacional não seja eficaz. 

Para compreender sobre codificar o conhecimento, é exposto o objetivo 

segundo os autores Davenport e Prusak (1998, p. 68): 

 

O objetivo da codificação é colocar o conhecimento organizacional em uma 
forma que o torne acessível para aqueles que precisam disso. Literalmente 
transforma o conhecimento em um código (embora não necessariamente um 
código de computador) para torna-lo como organizado, explícito, portátil e 
fácil de entender o possível.  

 

Um exemplo desta codificação são os livros de medicina, que conceituam as 

doenças, bem como explicam como diagnosticar, sendo codificadas nestes materiais 

(hoje materiais inclusive online), no entanto não englobam os conhecimentos tácitos 

dos médicos. Porém, os materiais de medicina codificados são incorporados e 

acessíveis, tornando-se parte significativa do conhecimento medicinal. Vale salientar 

que a tecnologia contribui para codificação do conhecimento permitindo perspectivas 

dessas funções cada vez mais promissora. 

Apesar da codificação desempenhar um papel importante nas organizações, 

existe a preocupação justamente em como codificar o conhecimento organizacional, 

sem que se perca suas originalidades distintivas. Para isso, Davenport e Prusak 

(1998) orientam a seguir quatro princípios para que o conhecimento seja codificado 

com eficácia: é fundamental que os gerentes tenham certeza quais objetivos 

comerciais o conhecimento codificado prestará; ainda os gerentes precisam ter 

aptidão de reconhecer o conhecimento que já existe em diversas formas e, portanto, 

apropriando-se para alcançar esses objetivos; é necessário que os gerentes também 

avaliam o conhecimento para adequação e utilização para codificar o conhecimento; 

e os codificadores precisam distinguir um método adequado para codificação e 

distribuição.  

Para os autores, também é difícil codificar o conhecimento tácito, pois o 

conhecimento está internalizado no indivíduo por um longo período de tempo e, 

perante a circunstância, é quase irrealizável descrever em um banco de dados ou 

mesmo em documentos. Sendo assim, para poder codificar o conhecimento, pode ser 

utilizada a prática de Mapeamento do Conhecimento Organizacional, e para transferir 

esse conhecimento, podem ser aplicadas práticas como Narrativa e Fóruns, uma vez 
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que as empresas muitas vezes contratam funcionários com conhecimento, no entanto 

os ocupam com grandes tarefas, não havendo tempo para discutir com outros colegas 

de trabalho. Essas práticas são abordadas na seção Práticas de GC, inclusive 

conceitos aplicados pelos autores Davenport e Prusak. 

 
2.4 OS CICLOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

 Para compreender o gerenciamento do ciclo do conhecimento, faz-se 

necessário abordar as fases que permeiam o mesmo, as quais são: captura, criação, 

codificação, compartilhamento, acesso, aplicação, além de reutilização do 

conhecimento dentro da organização, bem como entre as organizações. Para Dalkir 

(2005), estes ciclos são apresentados a partir de quatro abordagens apresentadas por 

meio dos autores Meyer e Zack (1996), McElroy (2003), Wiig (1993), Bukowitz e 

Williams (1999). 

 

2.4.1 O Ciclo de Meyer e Zack  

 

 O ciclo de Meyer e Zack é oriundo do trabalho referente a geração e evolução 

de produtos de informação. Esse ciclo recomenda que o conhecimento e a 

averiguação referente ao design de produtos sejam deslocados para o domínio 

intelectual e sirva como um auxílio para um ciclo de GC. Conforme Dalkir (2005), os 

produtos de informação altamente estabelecidos como uma informação que é vendida 

tanto para usuários externos como internos, tais como perfis de clientes, bancos de 

dados e sinopses de notícias. 

 Entende-se que esse ciclo de GC se fundamenta especialmente na criação de 

um conhecimento onde, aumenta o valor de produto agregado em cada passo do 

processamento do conhecimento. Um exemplo que Meyer e Zack (1996) mencionam 

de conhecimento gerado, é um banco de dados básico em que o valor pode ser 

acrescentado removendo as tendências desses dados. Dalkir (2005) fornece um 

exemplo sobre a inteligência competitiva pode ser sintetizada e compiladas ao ponto 

de reembalar dados crus em conhecimento expressivo, interpretado e aprovado 

obtendo valor imediato para os usuários. 

 Fazem parte dos processos do ciclo de GC instalações, tecnologia e 

procedimentos para construção de serviços e produtos. Dessa forma, os produtos 
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relacionados a informação são contemplados como um armazém que concebe 

estrutura de informações e conteúdo. Entende-se que o conteúdo é único para cada 

tipo de organização. Dalkir (2005) define o conteúdo com um exemplo típico dos 

bancos que possuem contas dos indivíduos e comércios. No ciclo de GC de Meyer e 

Zack (1996), são descritos os principais estágios de desenvolvimento de um 

repositório de conhecimento e o mapeamento desses estágios. Na figura 3, estão 

informados os estágios. 

 

Figura 3 - Estágios no ciclo de Meyer e Zack 

  Plataforma de produto    Família de produtos 

  
       
 
 
 
     

  

 

 

 

  

Fonte: Dalkir (2005). Adaptado pela autora. 

 

A figura representa os estágios no ciclo de Meyer e Zack (1996) que são 

aquisição, refinamento, recuperação de armazenamento, distribuição e apresentação. 

O primeiro estágio é a aquisição de dados, algo que abrange o quesito de fontes de 

materiais, tais como: credibilidade, custo, controle, relevância, escopo; e que segue o 

princípio de “lixo dentro, lixo fora”, isso significa que os dados originários são 

necessariamente de profunda qualidade, pois, caso não sejam, os produtos 

intelectuais até então produzidos em um curso normal serão inferiores. Em seguida, 

encontra-se o refinamento, que é considerado a essencial fonte de valor agregado, o 

mesmo podendo ser lógico ou físico. Neste processo incorporasse valor produzindo 

objetos de conhecimento imediatamente proveitosos e consequentemente 

armazenando o conteúdo de um formato mais versátil para usufruir futuramente. 

No caso da recuperação de armazenamento, é formado um elo entre os 

estágios de consolidação e aquisição, pois estes estágios nutrem o repositório e a 

sucessão dos produtos. Ainda sobre o armazenamento, este se dá de forma digital, 
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tal como em banco de dados, e de forma física, como em informações impressas e 

pasta de arquivos. Em relação a distribuição, como o próprio nome sugere, retrata 

como o produto é concedido ao cliente final. A distribuição pode ser realizada por meio 

de e-mail, fax ou impressão. Vale salientar que não abarca apenas a forma de entrega, 

mas também o seu tempo, idioma e frequência. 

A apresentação é a última etapa do ciclo e considerada a mais importante de 

todas, pois a efetividade de cada uma delas anteriormente em relação ao valor 

agregado é analisado na etapa de apresentação ou uso. Segue do princípio que o 

indivíduo possui a conjuntura satisfatória para poder utilizar o conteúdo, caso o 

mesmo não possua, entende-se que o ciclo de GC não conseguiu proporcionar valor 

para a organização e para o indivíduo. Dalkir (2005) alega que o modelo de ciclo de 

Meyer e Zack é uma das exposições consideradas mais íntegras dos elementos-

chaves compreendidos no modelo de GC. Diante do contexto, sua potência é 

proveniente principalmente do seu paradigma de processamento de informações, que 

é plenamente adaptável ao conhecimento. 

 

2.4.2 O Ciclo Bukowitz e Williams  

 

 As autoras Bukowitz e Williams criaram, em 1999, o Manual de GC, o qual 

permite fazer o diagnóstico de GC partindo da ideia que existe um processo tanto para 

gerar, como construir, para assim obter valor do conhecimento. Por meio desse 

manual, pode-se analisar tanto os processos, bem como as condições ambientais por 

meio das quais as organizações adquirem riquezas através do conhecimento ou do 

capital intelectual. 

 De acordo com Bukowitz e Williams (1999), em seu manual de GC, os 

conteúdos estão dispostos conforme a estruturação do Processo de GC, que segue 

duas vertentes de atividades que acontecem conjuntamente nas organizações. A 

primeira compreende a aplicação do conhecimento diário para responder à conjuntura 

do mercado e a demanda. A segunda corresponde da combinação do intelectual com 

as obrigações estratégicas, em um processo a longo prazo. 

 O diagnóstico de GC está dividido em sete seções, sendo que cada uma delas 

engloba vinte afirmações que proporcionam ao indivíduo avaliar algum setor ou todos 

da sua organização. Para tal, os critérios de avaliação são: “Fr” para afirmação que é 

fracamente descritiva; “M” para afirmação moderada e “F” para afirmação fortemente 
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descritiva. As seções estão divididas entre o processo tático e o processo estratégico. 

Fazem parte do tático os seguintes processos: obtenha, utilize, aprenda e contribua. 

Isto se dá, pois conforme os indivíduos agrupam as informações de que precisam para 

executarem suas atividades diárias, aplicam o conhecimento para produzir valor, 

assimilam com o que criaram e, posteriormente, envia novamente esse conhecimento 

para o sistema, permitindo que outras pessoas o utilizem para resolver os seus 

próprios problemas. 

 Já o estratégico, compreende tais processos: avalie, construa, mantenha e 

descarte. Seu objetivo é ordenar a estratégia geral de negócios com o conhecimento 

geral da organização. Em se tratando de nível estratégico, a GC obriga uma 

permanente avaliação do capital intelectual que já existe na organização, além de 

comparar com necessidades futuras.  

 Para Bukowitz e Williams (1999, p. 26): 

 

Enquanto os indivíduos e grupos estão, claramente, envolvidos em fornecer 
a informação que eventualmente tem impacto sobre as decisões de alocação 
de recursos, essa parte do processo de gestão do conhecimento preocupa-
se mais particularmente com o papel de grupos e lideranças organizacionais 
específicas. 

 

 No quadro 4 é evidenciado um resumo referente aos processos do diagnóstico 

de GC atribuído por Bukovitz e Williams (1999). 

 

 Quadro 4 -  Resumo dos processos de GC por Bukowitz e Williams 

Vertentes Processos Problema Objetivo da 
equipe ou 
individual 

Responsabilidade 
da organização 

Tático Obtenha Com o aumento 
da 
disponibilidade 
de informação, 
gerou uma 
sobrecarga. 

Conseguir a 
informação 
apropriada.  

Oferecer instrumentos 
para obter e gerir 
informação 

Utilize Se o   indivíduo 
tiver uma mente 
bloqueada, 
poderá dificultar 
que as ideias 
cruzem os 
limites 
organizacionais 

Como a melhor 
solução, é sempre 
utilizar da 
inovação para 
atingir a 
necessidade do 
cliente. 

Proporcionar 
instrumentos que 
ajude a melhorar a 
forma como a 
informação é 
empregada além de 
criar um ambiente que 
incentive o uso 
criativo da 
informação. 
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Aprenda Quando há 
intimidação de 
curto prazo para 
entregar a 
atividade 
seguinte, 
impede a 
integração do 
aprendizado que 
possui um valor 
para 
organização por 
meio da forma 
com que os 
indivíduos 
operam. 

Refinar os 
resultados de 
futuros projetos, 
afim de 
compreender 
como as ações 
afetam os 
resultados nos 
projetos atuais.  

Moldar um ambiente 
que compreende 
todos os estilos de 
aprendizagem além 
de facilitar a 
experiência. 

Contribua A contribuição é 
algo que 
absorve muito 
tempo e dessa 
forma seu valor 
não é evidente 
para equipes e 
indivíduos da 
organização, 
diante disso as 
contribuições 
deixam de ser 
prioridade.  

Ampliar a 
inovação e 
eficiência de 
novos projetos, 
fundamentando-
se no anseio de 
colaborar e 
compartilhar 
ideias. 

Elaborar uma cultura 
de contribuição e 
corroborar o processo 
de contribuição 
através das funções e 
das estruturas. 

Estratégico Avalie Como a teoria 
da organização 
ainda não é 
expandida, não 
foram 
desenvolvidas 
medidas 
confiáveis para 
mensurar os 
ativos 
intangíveis 

Separar os ativos 
intangíveis 
intelectuais no 
processo de 
planejamento 
sistematicamente. 

Incentivar o 
conhecimento que já 
existe em relação as 
necessidades futuras. 

Construa e 
mantenha 

O obstáculo de 
vincular a 
repartição de 
recursos 
diretamente a 
um retorno 
específico e a 
incomodidade 
em relação a um 
enfoque e uma 
natureza de 
gestão muito 
diferentes. 

Discernir as 
experiências 
arriscadas ao 
bastante para 
serem 
identificadas 
como 
fundamentais, 
para que os 
indivíduos 
contemplam o seu 
sucesso. 

Criar e efetuar um 
plano de ação para 
expandir e favorecer o 
conhecimento, que 
atingirá em vantagem 
competitiva. 

Descarte Os desafios de 
mensuração, 

Agregar a análise 
dos custos da 

Captar quais as partes 
da base de 
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políticos e 
psicológicos 
precisam ser 
excedidos, para 
que as 
organizações se 
desatam de 
conhecimento, 
pois os 
indivíduos estão 
elevadamente 
envolvidas em 
possuí-lo e o 
custo de mantê-
lo não né bem 
compreendido. 

retenção do 
conhecimento na 
prática padrão de 
gestão.  

conhecimento que 
não são necessárias 
para viabilidade do 
setor de negócios e 
preservar a vantagem 
competitiva. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Pode-se observar pelo quadro 4 a divisão das duas vertentes – nível tático e 

nível estratégico, e diante disso são evidenciados não apenas os problemas, mas, 

também, os objetivos e responsabilidades tanto do indivíduo como da equipe em cada 

processo. Assim, é possível aplicar o diagnóstico de GC que é arquitetado em volta 

da estruturação do processo de GC, e cada seção representa um passo nesse 

processo. Além disso, este diagnóstico pode ser empregado em toda a organização 

como em apenas algum setor específico. 

 

2.4.3 O Ciclo de McEroy 

  

 É descrito como um ciclo de vida do conhecimento que se fundamenta nos 

processos de produção do conhecimento e integração do mesmo com uma sequência 

de feedback, em se tratando do ambiente do processamento dos negócios e memória 

organizacional. Neste ciclo de GC é ressaltado que o conhecimento organizacional 

ocorre tanto de forma objetiva, ou seja, explicitamente, como nas mentes das 

pessoas; Partindo-se da combinação das duas formas, é composta a base do 

conhecimento organizacional que é repartido na companhia.  Logo, a utilização do 

conhecimento no ambiente de processamento de negócios aponta os efeitos que 

determinam as expectativas ou não de conseguir realizá-las.  

Neste momento, essas combinações intensificam o conhecimento que já existe 

tendo como consequência a sua reutilização, ao mesmo tempo, os desajustes buscam 

os ajustes por meio de um ciclo de aprendizado. Partindo disso, pode ocasionar 

diversas falhas constantemente desses desajustes, acarretando na dúvida e, 
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posteriormente, na renúncia do conhecimento que já existe. Diante dessa situação, 

será provocado o processamento do conhecimento para realizar e constituir novos 

conhecimentos, mas agora por meio de aprendizagem de duplo ciclo.  A figura 4 

apresentada os processos no ciclo de GC de McElroy (2003). 

 

Figura 4 -  Processos de alto nível no ciclo de GC de McElroy 

 

 

 

 

 

 

        Crenças e reclamações 

 Aprendizagem de duplo ciclo 

 

   
 Aprendizado em um único ciclo  
 
 Crenças e reclamações 
 

Fonte: Dalkir (2005, p. 36)  

 

          Na figura 5 é evidenciado o processo de produção do conhecimento, tendo 

como elementos-chave neste sistema: obtenção de informações, mensuração do 

conhecimento, conhecimento codificado, afirmação, reivindicação do conhecimento e 

aprendizagem grupal e individual.  

 

Figura 5 - Processo de produção do conhecimento 

     

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dalkir (2005). Adaptado pela autora.  
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           A partir da figura 5 acima, observa-se que o aprendizado de grupo e individual 

caracteriza a primeira etapa na organização; o conhecimento é considerado como 

informação antes de ser reconhecido; a validação de reivindicação de conhecimento 

abrange a codificação a nível organizacional sendo necessário haver um mecanismo 

normatizado para receptar e codificar inovações de grupos e individuais. Um outro 

passo é a informação de aquisição que é entendida como um processo pelo qual a 

organização consegue as reivindicações de conhecimento ou até mesmo informações 

confeccionadas por outros indivíduos fora da organização. 

         Essa etapa contribui para elaborar novas solicitações de conhecimento na 

categoria organizacional, tendo como exemplos iniciativas de pesquisas, grupos de 

reflexão e inteligência competitiva. Já a avaliação do conhecimento implica no método 

onde o conhecimento afirmado são analisados para identificar a sua veracidade e 

valor, sendo compreendido que este conhecimento é de maior valor, do que a base 

de conhecimento que já existe na organização.   

        Entende-se que este ciclo de CG se concentra nos processos para reconhecer 

conteúdos de conhecimento, considerados de valor não apenas para organização, 

mas também para os membros que fazem parte dela. Um dos fatores mais 

considerados neste ciclo é a maneira de como o conhecimento é avaliado e, além 

disso, se o mesmo permanecerá na memória organizacional.    

 

2.4.4 O Ciclo de Wiig 

 

No ciclo de Wiig (1993) é apresentado como o conhecimento é construído e 

utilizado pela organização ou pelo indivíduo, tendo quatro passos fundamentais para 

a sua realização, são eles: construir conhecimento, segurar conhecimento, reunir 

conhecimento e aplicar o conhecimento, conforme é demonstrado na figura 6. Além 

disso, Wiig (1993) aponta que, para uma organização direcionar seus negócios, é 

fundamental existir três requisitos, os quais são: instalações, capital e pessoas; 

produtos/serviços e clientes; e condições de agir.  
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Figura 6 -  Passos fundamental no ciclo de GC Wiig 

 

       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dalkir (2005). Adaptado pela autora. 

 
 Por meio da Figura 6 é possível verificar que o ciclo apresenta uma vasta gama 

de estudo de várias fontes, tais como: treinamentos, experiência pessoal, inteligência 

que provêm de diversas formas. Logo, este conhecimento pode ser retido por meio de 

banco de dados, livros, além de ser associado e utilizado de diversos meios, 

dependendo da situação e finalidade. Faz-se importante salientar que não é 

necessário seguir esses passos do ciclo de forma sequencial, pois são independentes. 

  Dorow et al (2015) afirmam que o primeiro passo, Construir o Conhecimento, 

é composto por cinco (5) atividades, são elas: 1 – Obtenção ou criação do 

conhecimento, que é realizado através de contratação de novos funcionários, projetos, 

visitas in loco; 2 – Análise do conhecimento, que neste caso seria ouvir uma 

explicação, selecionar temas; 3 – Síntese ou reconstrução, que abrange materiais 

revistados para alcançar princípios mais amplos e produzir hipóteses para esclarecer 

observações; 4 – Codificação e modelagem do conhecimento, que significa os 

modelos mentais; e 5 – Organização do conhecimento, que representa a forma de 

como é constituído o conhecimento em um modelo coerente, manuais e documentos 

em livros. 

 Um dos aspectos mais relevantes no ciclo de GC do Wiig é a forma de como a 

memória organizacional é utilizada para constituir valor para organização e para as 

pessoas que fazem parte dela. A quantidade de caminhos em que o conhecimento 
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pode ser empregado e servido estão apostos à tomada de decisões e características 

individuais. 

 

2.5 PRÁTICAS DE GC 

 

Alguns autores como Dalkir, em seu livro Knowledge Management in Theory 

and Practice (2005, 2011); Uriarte, Jr também em seu livro Introduction to Knowledge 

Management (2008) e Young em seu manual Knowledge Management Tools and 

Techniques Manual (2010), denominam como ferramentas de GC, outros 

caracterizam como Práticas de GC, como é o caso dos autores: Steil, em sua obra, 

‘Estado da arte das definições de GC’ (2007), e Batista et al., em ‘O Desafio da GC 

nas Áreas de Administração e Planejamento das Instituições Federais de Ensino 

Superior’ (2006), caracterizam como Prática de GC. 

 Para a presente pesquisa, será utilizado o termo Prática, pois para o estudo 

de caso serão aplicadas as práticas de GC apresentadas no IPEA. Esta palavra 

‘Prática’ é conceituada no dicionário online Infopédia (2016) como: 1. Atividade que 

visa a obtenção de resultados concretos. 2. Aplicação das regras e dos princípios de 

uma arte ou ciência; 3. Maneira concreta de exercer uma arte ou conhecimento; 

experiência; exercício.  No Quadro 05 são apresentadas as vinte e sete práticas de 

GC que foram utilizadas para o estudo de caso realizado nessa pesquisa. 

 

Quadro 05 - Práticas da GC 

Áreas Objetivo Práticas agrupadas por área de 
atuação na organização 

Gestão de 
recursos 
humanos 
 

Facilitar a transferência, 
disseminação e 
compartilhamento do 
conhecimento e da 
informação 

1. Fóruns /listas de discussão; 
2. Educação corporativa; 
3. Narrativas; 
4. Mentoring; 
5. Coaching; 
6. Universidade Corporativa; 
7. Comunidades de prática 
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Estruturação de 
processos 
organizacionais 
 

Facilitar a geração, retenção, 
organização e disseminação 
do conhecimento 
organizacional. 

8. Benchmarking; 
9. Melhores práticas; 
10. Memória organizacional; 
11. Inteligência organizacional; 
12. Mapeamento do conhecimento; 
13. Gestão por competências; 
14. Banco de competências 

organizacionais; 
15. Banco competências 

individuais; 
16. Gestão do capital intelectual. 

Base tecnológica 
e funcional 

Dar suporte à GC 
organizacional, incluindo a 
automação da gestão da 
informação, dos aplicativos e 
das ferramentas de 
Tecnologia da Informação (TI) 
para captura, difusão e 
colaboração. 

17. Portais / intranets / extranets; 
18. Sistemas de workflow; 
19. Gestão de conteúdo; 
20. Gestão Eletrônica de 

Documentos (GED); 
21. Data warehouse; 
22. Decision Support Systems 

(DSS); 
23. Balanced Scorecard (BSC); 
24. Data mining; 
25. Customer Relationship 

Management (CRM) 
26. Key Performance Indicators 

(KPI); 
27. Enterprise Resource Planning 

(ERP) 

Fonte: Batista (2006). Adaptado pela autora. 
 

Nas subseções seguintes serão abordadas essas práticas, divididas por área 

de Gestão de Recursos Humanos, Estruturação de Processos Organizacionais e Base 

Tecnológica e Funcional.  

 

2.5.1 Práticas relacionadas à Gestão de Recursos Humanos  

 

As práticas atribuídas a Gestão de Recursos Humanos contribuem com a 

transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações e conhecimento 

e, dessa forma, são fundamentais para articular o rompimento de oposição à prática 

de compartilhar o conhecimento dentro das empresas.  

O intuito dessas práticas voltadas à gestão de recursos humanos nada mais é 

do que direcionar o gestor a construir uma equipe com competência, e que a mesma 

possa contribuir de forma natural para a aprendizagem organizacional. Desse modo, 

visam facilitar a transferência, disseminação e compartilhamento da informação e 

conhecimento (URPIA et al, 2016). 
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Os Fóruns/ Listas de discussão são um tipo de prática que pode ser utilizada 

pelos indivíduos com o intuito de trocar informações sejam elas presencialmente ou 

virtualmente. Os fóruns/ listas de discussão dão oportunidades para compartilhamento 

de experiências, ideias, bem como as informações. Esses cooperam de um modo em 

geral com o aperfeiçoamento de processos, crescimento de competências e 

atividades organizacionais.  

Criar ocasiões e locais para os colaboradores informalmente, assim como 

realizar passeios provocados pela organização, geram oportunidades para o 

intercâmbio entre funcionários que não tiveram o ensejo de se comunicarem no 

expediente do trabalho (DAVENPORT; PRUSAK, 1999). Também pode ser 

denominado como a Feira do Conhecimento, que permite fazer a permuta do 

conhecimento com espontaneidade, englobando indivíduos sem julgamento prévio 

sobre quais pessoas devem falar com outras. 

Os Fóruns são aplicativos direcionados para a utilização em rede, que devem 

ser disponibilizados na Internet ou Intranet, conforme um servidor “web” que sustente 

materiais dinâmicos sustentados em base de dados (REIS; MARTINS, 2008). A 

prática do Fóruns/listas de discussão permite diversas vantagens, tais como: a 

geração de grupos e comunidades, endereçando mensagens a várias pessoas 

simultaneamente. 

A área acadêmica faz uso dessa prática entre estudantes e professores, 

principalmente escolas e universidades com cursos à distância, pois, para transmitir o 

conhecimento e avaliá-lo, faz-se necessário os fóruns por meio da web.  

Comunidades de prática são grupos informais de pessoas unidas com 

objetivos em comum. Essas comunidades são organizadas ao ponto de pessoas 

externas ou internas poderem colaborar para a organização. Essa prática propicia 

condições para o compartilhamento de melhores práticas e também para o acesso de 

especialistas.  

Davenport e Prusak (1999) definem essa prática como grupos organizados 

geralmente compostos por funcionários que se comunicam entre eles, pois associam 

as mesmas práticas e objetivos de trabalho. Sendo assim, se for útil a partilha e 

permear por anos, este grupo poderá oficializar o arranjo, referir um nome de grupo e 

constituir um sistema regular de trocas. 
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As comunidades de prática são indivíduos que formam grupos e se destacam 

através da informalidade das relações, atuação em rede e autogestão (FERRAZ; 

DORNELAS, 2015).   

 Para Santos (2014, p. 75): 

 

Entre os principais benefícios das comunidades de prática podemos citar o 
ambiente favorável e confiável para intercâmbio de informação entre os 
participantes, utilização da experiência e conhecimento coletivo, melhora 
relacionamento interpessoal estabelecendo redes pessoais de longo prazo. 

 

Conforme os autores apontam, unem-se grupos de pessoas informalmente 

para transferir conhecimentos e, como consequência, há uma interação agradável dos 

participantes ao ponto de permanecer redes de pessoas por longos períodos. 

Educação Corporativa coopera no desenvolvimento sistematizado e 

integrado ao plano organizacional, de modo a gerar competências e habilidades, além 

de proporcionar novos conhecimentos. Dessa forma, ao se impor uma cultura de 

compartilhamento e trabalho em equipes, o conhecimento torna-se amplo ao ponto de 

obter um estoque de expertises na organização (OLIVEIRA, 2014).   

Entende-se que esta prática inserida dentro da organização garante que a 

empresa respeite a educação continuada e os funcionários sejam integrantes do 

capital. Em relação ao objetivo da Educação Corporativa, Carvalho (2012) define 

como um ato de desenvolver e fortificar as competências organizacionais e o 

conhecimento por meio do aprendizado apoiado nas necessidades estratégicas da 

empresa. É importante também salientar que a prática da Educação Corporativa não 

é sinônimo de Universidades Corporativas.   

Universidade Corporativa é utilizada para formar e desenvolver as 

habilidades humanas no âmbito dos negócios, dessa forma, favorecendo a GC 

organizacional, incorporando a geração, percepção, expansão e aplicação do 

conhecimento. 

O principal objetivo da prática da Universidade Corporativa é desenvolver e 

instalar as competências técnicas, profissionais e gerenciais consideradas relevantes 

para assegurar as estratégias da organização (LAURINDO; TEIXEIRA, 2013) 

Narrativas (Storytelling) é utilizada no ambiente de GC para expor assuntos 

complexos, além de comentar situações e comunicar lições que foram assimiladas.   

No contexto de GC, narrativa literalmente significa descrever uma história que o 

indivíduo possui, um conhecimento de extrema importância, e narrar a história de sua 
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experiência para outras pessoas que desejam adquirir esse conhecimento (DALKIR, 

2011).  

Davenport e Prusak (1999) afirmam que as pessoas aprendem melhor com as 

histórias. Para os autores, uma das melhores maneiras de codificar o conhecimento é 

por intermédio desta prática, pois, por meio dela, é possível integrar a experiência e 

estender a novas expectativas, além de ensinar e aprender coisas consideradas mais 

complexas sem perder a comunicação entre os indivíduos. 

Mentoring é uma prática utilizada de gestão de desempenho que, a partir de 

um especialista participante, o qual pode ser denominado mentor, cujo o papel é de 

moldar as competências de um grupo ou apenas uma pessoa, estudar e avaliar o 

desenvolvimento e retroalimenta a execução das atividades do grupo ou do indivíduo.  

Para Quinn et al (2003, p. 20), “o mentor dedica-se ao desenvolvimento das 

pessoas mediante uma orientação cuidadosa e de empatia. Este poderia ser chamado 

de o papel do interesse humano”. Neste caso, o gerente tem por objetivo cooperar 

para polir as competências, direcionando oportunidades de treinamento e projetar a 

evolução individual dos colaboradores. 

Ainda para Quinn et al (2003), o mentor possui três competências que são 

essenciais para o seu papel. São elas: desenvolvimento dos funcionários, 

compreensão dos outros e de si mesmo além de ter uma comunicação eficaz. 

O seu propósito é produzir um mecanismo de troca informal de conhecimento 

entre o pessoal júnior e sênior (YOUNG, 2010). Ele deve ser utilizado nas empresas 

para preparar os gestores de nível mais baixo e para aumentar o potencial dos 

gestores de nível médio. Sendo assim, é um programa que aperfeiçoa a liderança de 

indivíduos. Essa prática tem se mostrado altamente eficaz e muito popular nos últimos 

anos, além de ter um custo baixo para as organizações (CHIAVENATO, 2002). Estes 

fatores fazem com que a prática seja muito recomendada para uso nas organizações. 

Coaching também é uma prática de gestão de desempenho semelhante com 

mentoring. A diferença é que este não participa na elaboração das atividades, 

contudo, participa no diálogo e acompanhamento, alinhando as estratégias.  

Oliveira (2010, p. 200) define a prática de Coaching como: 

 

O desenvolvimento do funcionário para fazer bem seu trabalho ou a situação 
em que um profissional experiente em dado trabalho orienta outro, 
ensinando-o, motivando-o, fazendo-o praticar o trabalho (ou partes 
específicas dele) e oferecendo-lhe feedback sobre seu desempenho.   
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Ainda para Oliveira (2010) o termo inglês coach originou-se em meados do 

século 19, na figura de uma grande carruagem com quatro rodas arrastada por 

cavalos, contendo uma boleia para duas pessoas, sendo comum vê-la nos filmes de 

faroeste. O termo coach, que até então era uma carruagem, passou também a 

significar o condutor (o cocheiro). Ao longo do tempo, esse termo também foi tomado 

de posse nas universidades da Inglaterra e Estados Unidos, onde os monitores tinham 

por responsabilidade encaminhar os alunos nas práticas escolares e atividades 

voltadas a esporte. 

 

2.5.2 Práticas relacionadas à Estruturação de Processos Organizacionais 

 

As práticas relacionadas à Estruturação de Processos Organizacionais operam 

colaboradoras da geração, organização, retenção e difusão do conhecimento. 

Benchmarking é também considerada uma prática com objetivo de encontrar 

metodicamente as melhores referências para confrontar produtos, processos e 

serviços da organização, externamente e internamente (CARVALHO, 2012). 

O Benchmarking contribui para que os indivíduos aprendam com outras 

pessoas sobre o que as mesmas estão realizando de melhor no que se refere em 

melhores práticas, podendo ser executado por exemplo por meio de visitas a sites, 

publicações e como consequência o indivíduo realiza adaptações e adere sua melhor 

prática. 

Melhores Práticas são utilizadas para apontar os pontos negativos e positivos 

de determinado processo e quando necessário reutilizá-lo. STEIL (2007) define como 

uma técnica validada com o objetivo de executar uma tarefa ou encontrar uma solução 

para um problema. As Melhores Práticas, são registradas através de banco de dados, 

diretrizes ou anuais.    

Um exemplo desta prática é o adotado pela Caixa Econômica Federal em 1999. 

Trata-se de um programa com a finalidade de premiar, reconhecer e veicular os 

melhores projetos sustentáveis que ganharam apoio ou recursos da Caixa e que 

cooperaram para o desenvolvimento e qualidade de vida dos brasileiros. Este 

programa foi infundido no Programa das Nações Unidas “As Melhores Práticas e 

Lideranças Locais”, que entregou diretrizes para sustentabilidade em assentamentos. 

O projeto ganhador de Melhores Práticas recebe prêmios e o material é distribuído 
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para todo o Brasil, além de estar inserido no Acervo de Práticas do programa que 

pode ser visto e contribuir para futuros projetos.   

A figura 7, apresenta o site da Caixa, divulgando as Práticas premiadas da 

Edição 2015/2016.  

 

Figura 7 – Melhores Práticas da Caixa Econômica Federal 

   

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2017. 

 

Memória Organizacional tem a finalidade de assegurar a competitividade da 

empresa na medida em que essa prática administra o conhecimento organizacional. 

O conhecimento do passado, por meio da Memória Organizacional, é trazido para ser 

utilizado em atividades no presente, tais como: direção, controle, planejamento e 

tomada de decisão (MIRANDA; MORESI, 2010). Os autores ainda complementam 

que a abordagem da Memória Organizacional vista como um processo pode ser 

definida pelas atividades de aquisição, retenção, manutenção e recuperação. 
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A Memória Organizacional favorece o compartilhamento e também o reuso do 

conhecimento individual e corporativo, estando no centro das atividades, além de 

disponibilizar um repositório do conhecimento (DRUZIANI; CATAPAN, 2012). 

Sá Freire et al (2012) afirmam que a palavra memória traz com ela a percepção 

de tempo, assim a memória organizacional pode ser compreendida como informações 

armazenadas que descrevem a história dos processos organizacionais que podem 

ser recordadas e aplicadas em futuras operações. 

Ela é vista como prática de GC que permite que experiências concretizadas 

com eficácia no passado possam ser aplicadas em situações atuais, de modo que não 

apareçam fatos de possíveis erros, bem como degradação da memória técnica 

organizacional. 

Com isso, torna-se evidente que a memória organizacional pode ser 

compreendida como um acervo de informações e uma prática da empresa capaz de 

gerenciar os ativos intelectuais. 

Inteligência Organizacional também pode ser localizada, na literatura, como 

Sistema de Inteligência Competitiva ou Sistema de Inteligência Organizacional. Essa 

prática é direcionada para modificar os dados em inteligência e, com isso, apoia a 

tomada de decisão. O conhecimento adquirido é recebido tanto de fontes externas, 

formais, interno e informais, sendo posteriormente documentado e arquivado para 

simplificar o seu acesso.  

Para Moseri (2001), a Inteligência Organizacional possui as seguintes 

características: i) uma curiosidade receptiva e astuta; ii) um conjunto de respostas que 

seja consistente, mas flexível; iii) uma capacidade de aprender rapidamente. A prática 

Inteligência Organizacional, sendo vista como um processo, é agregadora, interativa 

e dotada de complexidade em relação a coordenação das máquinas e inteligências 

humana dentro de uma empresa. Essa prática ancora-se na criação do conhecimento 

organizacional, que é aumentado pelo aprendizado organizacional, e favorece um 

ambiente necessário para que a empresa possa modernizar e adequar-se à dinâmica 

e complexidade das condições ambientais.   

Uma outra definição atribuída por Rezende (2002) é que essa prática faz parte 

da ação de Inteligência Organizacional, para assegurar a competitividade da 

organização. 
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Mapeamento do Conhecimento é responsável por compilar o conhecimento 

organizacional em técnica, inserindo serviços, processos e produtos. Na literatura, 

também é conhecida como Auditoria do Conhecimento. 

Essa prática, ao no decorrer dos tempos, tem sido considerada como um 

processo fundamental na ilustração e determinação do conhecimento no meio 

organizacional, tendo como objetivo identificar o conhecimento que o gestor avalia ser 

indispensável ao evento do negócio e ainda reconhecer as duplicidades ou falhas 

voltadas ao tipo de negócio (BURNET et al, 2004). 

Já para Davenport e Prusak (1999, p. 88),”um mapa do conhecimento – seja 

ele um mapa real, Páginas Amarelas do conhecimento, um banco de dados 

sofisticado – indica o conhecimento, porém não o contém. Trata-se de um guia, não 

de um repositório”. 

Desenvolver um mapa do conhecimento denota remeter conhecimentos que 

são fundamentais para a empresa, a fim de publicá-los em alguma forma de quadro 

ou lista que, por meio delas, possam ser identificados. O principal objetivo do 

Mapeamento do Conhecimento é o de divulgar para os indivíduos dentro da empresa, 

para onde eles devem recorrer quando precisarem do conhecimento.  

A área de TI também pode contribuir para realização do mapa do 

conhecimento, onde o conhecimento dos funcionários pode ser localizado online a fim 

de que todos os usuários tenham acesso à informação. O Mapeamento do 

Conhecimento pode ser considerado também como uma prática que constrói mapas, 

relatando relacionamento de pessoas, organização, grupos e fluxos.   

Gestão por Competências tem por objetivo fornecer todo suporte necessário 

para organizar os Recursos Humanos, adequando o perfil certo no local certo e arrojar 

no desenvolvimento de competências essenciais para alcançar os resultados 

almejados de cada funcionário (RABAGLIO, 2012). Percebe-se que é uma prática que 

a empresa pode utilizar para adequar os seus Recursos Humanos. 

A Gestão por Competências apresenta várias vantagens para as organizações, 

como determinar o perfil do profissional que contribui para a produtividade, atuar na 

evolução das equipes em relação às competências necessárias, no mapeamento de 

competências, além de identificar os pontos de insuficiências (OLIVEIRA et al., 2014).  

Faz-se necessário investimentos no setor de Recursos Humanos, pois 

apresentam benefícios nos processos da organização e permitem o desenvolvimento 
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do conhecimento por meio de indicadores para mensuração de competências 

relevantes solicitadas pela organização. 

Banco de Competências Organizacionais é um banco de informações sobre 

a localidade de conhecimentos na empresa, neste também há fontes de consulta e 

além de pessoas ou equipes que contém determinado conhecimento (BATISTA, 

2006). Em relação as competências organizacionais, Oliveira et al (2014) explica que 

elas proporcionam maiores chances de obtenção de sucesso pela organização e, 

desse modo, são fundamentais para a compreensão dos negócios, objetivos e relação 

com o mercado.  

 Banco de Competências Individuais, também conhecido como páginas 

amarelas e por banco de talentos, é uma prática que tem sido adotada em várias 

organizações. O banco de Competências Individuais funciona como um depósito de 

banco de dados, onde ficam armazenados informações referentes à capacidade 

científica, cultural, técnica e artística do indivíduo. O método mais fácil, é uma lista 

online, onde fica arquivada as experiências e as áreas de especialidade das pessoas. 

Gestão do Capital Intelectual (CI) nada mais é do que recursos disponíveis 

de ativos intangíveis que estão livres no ambiente organizacional, mas que não é fácil 

sua mensuração e qualificação, no entanto, colaboram para seus processos sociais e 

produtivos. 

O conceito referente a CI se estende e examina a percepção operacional e 

estratégica de capacidades-chave das empresas. Na última década, tal conceito em 

ascensão determinou-se entre as construções de gestão mais extensamente aceitas 

(ERPEN et al., 2015) 

O CI possui três dimensões, que são: Capital Estrutural, Capital Relacional e o 

Capital Humano. Como Capital Humano, pode-se alegar que é o conhecimento que o 

indivíduo leva com ele, quando o mesmo não faz mais parte da empresa. Faz parte 

desse capital, experiências, conhecimento e habilidades; 

Ruthes e Cunha (2009) definem que o ser humano, através da formação 

profissional e pessoal, colabora para o surgimento de novos serviços, como aumento 

da produção. Complementam que o Capital Humano é um conjunto de 

conhecimentos, prática e capacidade das pessoas, que lhes concedem executar 

tarefas úteis com especialização e graus de complexidade. 

  Em relação ao Capital Relacional, entende-se como todos os recursos externos 

necessários para manutenção da empresa, como fornecedores, clientes e empresas 
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de P&D, ou seja, o Capital Estrutural é todo o conhecimento mantido na empresa no 

final de trabalho do dia. Outro fator interessante é que, ao fazer uso dessa prática, 

podem ser incluídos a gestão do capital humano, política de propriedade intelectual, 

mapeamento dos ativos intangíveis e gestão do capital do cliente. 

 

2.5.3 Práticas relacionadas a Base Tecnológica e Funcional 

 

O conjunto dessas práticas está ligada ao eixo tecnológico e funcional, sendo 

utilizadas como suporte para a GC organizacional, compondo a automação dos 

aplicativos, informação e das ferramentas de Tecnologia da Informação, com foco na 

captura, difusão e cooperação. 

Portais/ intranets/ extranets nada mais são do que uma forma de 

armazenamento e disseminação do conhecimento empresarial nos processos de 

negócios, procedimentos, políticas e outros tipos de conhecimentos que foram 

codificados, conforme mencionado por Dalkir (2011).  

As Extranets contribuem que fornecedores, clientes, consultores, entre outros 

acessem a sites de rede direcionados a banco de dados de outras organizações afim 

de possibilitar informações. Essa prática tem como vantagens e aplicações a agilidade 

em transmitir dados e, dessa forma, descentraliza atividades, desloca competências 

e organiza a combinação do conhecimento (DUARTE et al., 2006).  

Logo, os portais, intranets e extranets são um conjunto de práticas localizados 

na web com repertório de conhecimento direcionado aos funcionários e toda a 

organização, com o intuito de possibilitar úteis informações. Assim, eles servem para 

oferecer a criação do conhecimento a partir de um espaço virtual. 

Sistemas de Workflow são considerados como prática voltada ao controle de 

qualidade de informação sustentada pelo mecanismo do fluxo ou canal de 

documentos. Essa prática tecnológica garante a captação da “inteligência” de um 

determinado procedimento, por meio de sua geração, automatização e controle 

(DUARTE et al., 2006).  

Vale salientar que os Sistemas de Workflow são delineados para automatizar 

os processos e devem ser colocados como um ativo diferenciado na conversão do 

conhecimento tácito em explícito, além disso, é um tipo de sistema de informação 

considerando de forma mais abrangente. 
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Gestão de Conteúdo retrata os processos de captura, indexação, classificação 

e apuração de informações. Geralmente, realiza pesquisas contínuas de conteúdos 

expostos em base de dados que incluem informações, tais como: palavras chave, 

fontes para relatar conteúdos e etc. Denomina-se como uma prática que contribui na 

resolução de problemas em sítio da web.   

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) é outra prática utilizada na 

tecnologia da informação, através de aplicativos que controlam a edição, emissão, 

além de acompanhar a tramitação, divisão, armazenamento e descarte de 

documentos. Ainda pode-se afirmar que a GED é uma caracterização de software e 

equipamentos, geralmente de recursos de telecomunicação alicerçado em 

computador e automatizada que arquiva e captam imagens, portanto, pode ser lida 

por máquinas e acionadas por computador para sua regeneração (AVEDON, 2002). 

O GED pode converter informações, podendo ser caracterizado por imagens, 

textos e voz para um formato digital. Diante do contexto, essa prática é recomendada 

para conduzir o ciclo de vida das informações desde o momento da criação até o seu 

armazenamento. Roese e Ladeira (2009), alegam que a prática GED vem sendo 

utilizada desde 1990 por grandes empresas petrolíferas, tais como a Petrolífera 

Britânica e a Shell.        

Data Warehouse funciona como um armazém de dados, os quais são 

recebidos de toda organização, combinando-os com novas práticas e viabilizando a 

formulação de correlações entre eles, sustentando uma visão global que contribui para 

uma integração no trabalho.  

As principais características de Data Warehouse estão na facilidade em 

apresentar a realidade organizacional integrada; simplicidade em usar; a boa 

qualidade dos dados; separação entre as operações de produtos e operações de 

decisão, além da vantagem competitiva, pois por meio dessa prática o gestor 

consegue compreender as essencialidades dos clientes e modificações do mercado, 

além de reduzir os custos unitários de operações, em virtude da centralização de todas 

as informações. 

Decision Support Systems (DSS) é pautado na tecnologia da informação, 

funciona como um sistema de apoio a tomada de decisão, bem como realiza análise 

do modelo de raciocínio em relação a estrutura de um problema que seja 

organizacional. É considerada uma prática que os gestores de alto nível da 

organização consideram importante. 
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Data Mining, que também pode ser denominado como mineradores de dados, 

podem ser considerados mecanismos com grande capacidade de agregação de 

termos, o que garante procurar assuntos específicos.  

Dalkir (2011) também comenta que essa prática pode extrair automaticamente 

informações relevantes em determinadas bases de dados na análise estatística, 

principalmente em relação ao cluster. 

Customer Relationship Management (CRM) é definida como Gestão do 

Relacionamento com o Cliente, logo compreende-se que é uma prática de GC voltada 

para a relação entre as organizações e seus clientes. Para Carvalho (2012, p. 49): 

 

Sistema de CRM: possibilita a criação de uma estrutura que integra e 
automatiza diversos processos de atendimento ao cliente, marketing e 
serviços de produtos relacionados aos clientes de uma organização com o 
intuito de ajudá-la a identificar e escolher seus melhores clientes para 
desenvolver uma relação forte e duradoura com eles. 

 

Key Performance Indicators (KPI), também conhecido como indicador-chave 

de performance, tem como foco medir uma ação ou um conjunto de iniciativas estando 

respondendo as metas propostas concretamente. Os KPI também se caracterizam 

como aplicativos tecnológicos com objetivo de auxiliar o gestor para tomar decisões.   

Nader et al (2012) alegam que para ser possível medir e caracterizar as 

vantagens provindas da integração da cadeia de valor mineral é indispensável a 

identificação dos indicadores KPI e indicadores de desempenho (PIs). Desta forma, 

verifica-se que o indicador-chave de performance tem sido muito utilizado nas 

mineradoras brasileiras. 

Esses indicadores quando são escaneados ao longo do processo produtivo 

contribuem para o abastecimento de dados avaliados em diversas situações e 

períodos diferentes.   

Enterprise Resource Planning (ERP), também conhecido como sistemas 

integrados de gestão, reúne todas as informações contidas na organização por meio 

de uma única base de dados. Para Gambôa et al. (2004), o ERP nada mais é do que 

um pacote comercial de software capaz de organizar, uniformizar e incluir as 

informações que rodeiam pelas empresas. Os ERP’s surgiram na década de 90 para 

auxiliar as organizações a melhorar a produtividade e, consequentemente obter 

vantagens competitivas por meio da utilização da Tecnologia da Informação (TI). 
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Para Mendes e Filho (2002), quando uma empresa adota um ERP, o objetivo 

fundamental não é simplesmente inserir um software em produção, mas aprimorar os 

processos de negócios fazendo o uso da tecnologia da informação. Na verdade, ao 

implementar o ERP, verifica-se na empresa um processo de mudança organizacional 

e não simplesmente uma mudança tecnológica.  

O Balanced Scorecard (BSC) tem o intuito de analisar os resultados da 

empresa com base em medir os ativos intangíveis e tangíveis. Além de avaliar o 

financeiro a curto prazo, também avalia a médio e longo prazo. Outras perspectivas 

de desempenho também são avaliadas, são elas: aprendizagem, processos internos 

e clientes.   

No aspecto financeiro, apresenta os resultados financeiros, geralmente 

manifestado por medidas de lucratividade; clientes – permite direcionar os estímulos 

da empresa ao segmento de clientes, por meio de parâmetros como índice de 

reclamações, satisfação do cliente, percentual de participação no mercado, reputação 

e imagem da organização; aprendizado e conhecimento – opera sobre fatores que a 

empresa gera conhecimento e melhorias a longo prazo, adotando medidas como 

competência dos colaboradores, disponibilidade de sistemas de informação, além do 

clima organizacional; e processos internos – conduz a evolução de processos críticos 

em que a organização necessita de perfeição por meio de indicadores de 

produtividade, qualidade de serviços e medidas de garantia (BRANDÃO et al., 2008).     

 Esta prática conserva os indicadores financeiros e, além disso, engloba um 

conjunto de dimensões genéricas e integradas que amarra o desempenho sob o 

ângulo dos colaboradores, clientes, fornecedores, processos internos e sistemas ao 

acontecimento financeiro a longo prazo. 

 Na figura 8 é apresentado o Balanced Scorecard como Estrutura para Ação 

Estratégica. 
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Figura 8 -  O Balanced Scorecard como Estrutura para Ação Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1997). Adaptado pela autora. 

 

Diniz (2014) também conceitua o Balanced Scorecard como uma prática de 

administração estratégica que prende as manifestações operacionais no suporte do 

conhecimento da empresa com os objetivos de longo prazo. 

Faz-se necessário que cada empresa desenvolva seu próprio conjunto de 

indicadores, os quais devem estar direcionados com suas necessidades próprias e 

objetivos estratégicos. Um outro ponto relevante é que os ativos que também são 

considerados como intangíveis, dentre os quais o conhecimento também pertence, 

devem ter suas atividades associadas ao seu gerenciamento devidamente dispostos 

e elencado com os resultados estratégicos ou metas definidas pela empresa em cada 

uma das perspectivas traçadas (financeira, cliente, aprendizagem e processos 

internos), as quais devem ser medidas a partir de quatro indicadores: Iniciativas, 

Medidas, Alvos e Objetivos. 
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3 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO RAMO DA SAÚDE 
 
 
 A GC tem sido utilizada em vários ramos empresariais, tais como: empresas 

produtoras de software, automobilística, a própria área acadêmica (ou seja, as 

instituições de ensino) e também estão sendo utilizada no ramo de saúde, 

principalmente no setor público. Sabe-se que compartilhar e disseminar o 

conhecimento é necessário para que a organização cresça e se mantenha competitiva 

no mercado, contudo, conforme discutido neste trabalho, o conhecimento não nasce 

na instituição e sim vem por meio do indivíduo. 

 O conhecimento que existe nas organizações é considerado o ativo mais 

importante, seja coletivo ou individual. Porém ainda não é contabilizado nos 

demonstrativos contábeis, embora os mesmos estejam diretamente relacionados aos 

indicadores econômicos, financeiros e sociais. De fato, a GC nas organizações 

decorre pelo entendimento das características e demandas do ambiente competitivo, 

pois cada vez mais, por meio do clima agitado, faz-se necessário que as vantagens 

competitivas sejam recriadas. 

 Como a GC está interligada a diversas áreas, principalmente a gestão de 

pessoas e gestão da informação, pode-se afirmar que a mesma possui caráter 

universal e, diante disso, pode ser aplicada a qualquer organização privada ou pública.  

 Segundo Rosemberg et al. (2008), a partir de 2004, no Brasil, foram realizados 

três estudos importantes sobre GC por meio do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), os quais contribuíram muito para o setor público, conforme 

evidenciado no Quadro 06. 

 
Quadro 6 -  Estudos do IPEA em relação a GC no setor público 

IPEA 

Estudo sobre GC Finalidade 

Governo que Aprende: Gestão do 
Conhecimento em Organizações do 
Executivo Federal. 

Discutir a importância do conceito de GC 
para administração pública, além de 
identificar o estágio de sua implementação 
em seis organizações públicas: Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Banco Central do Brasil, Serviço 
Federal de Processamento de Dados 
(Serpro), Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobrás), Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil. 

Gestão do Conhecimento na Administração 
Pública 

Analisar as mudanças que estão sendo 
geradas na gestão pública, em relação à 
implementação de práticas de GC em seis 
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empresas estatais do Executivo federal 
brasileiro e vinte e oito órgãos da 
administração direta. 

O Desafio da Gestão do Conhecimento nas 
Áreas de Administração e Planejamento das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES)  

Analisar como as áreas de planejamento e 
administração de quarenta e cinco 
Instituições Federais de Ensino Superior 
atende o tema de GC e dessa forma 
investigar o estágio em que se encontravam 
as IFES em relação a explicitação e 
formalização da GC, além de realizar 
recomendações referente as ações que 
seus líderes deveriam adotar para 
estabelecer o processo de GC.  

 Fonte: ROSEMBERG et al (2008) adaptado pela autora.  

 

 Diante do contexto apresentado no quadro 6, torna-se evidente a importância 

de também estudar a GC no setor público brasileiro na área da saúde, não apenas 

pelo fato de fazer comparativo com outros estudos já realizados, mas principalmente 

para realizar uma análise com o intuito de ajudar as organizações de saúde a 

melhorarem sua gestão (ROSENBERG et al., 2008). 

 Rosenberg et al (2008) afirmam que, diante do contexto atual, é necessário que 

as organizações públicas de saúde realizem uma interpelação excepcional no 

atendimento ao cidadão, onde doença e saúde sejam conceitos dinâmicos, além da 

promoção de saúde desenvolver um trabalho excelente.   

 Sob o ponto de vista do Sistema Único de Saúde (SUS), a GC deve ser 

entendida como algo desafiador quando se deseja materializar as ideias do SUS na 

área da gestão da informação. Além disso, por meio do acesso à informação de todas 

as pessoas envolvidas neste processo de saúde, principalmente o usuário, a GC, 

quando aplicada na área da saúde, pode contribuir para que os cidadãos exerçam a 

sua cidadania tendo garantido o acesso à saúde.  

Rollemberg (2009) define a GC na área da saúde como uma ação que está 

atrelada por várias atividades e ainda é decorrente de todas as áreas cercadas com a 

saúde. Com isso, é fundamental adotar métodos comuns aptos a ocasionar uma 

convergência, bem como considerar as interfaces e a composição do processo da 

tecnologia, da educação, da difusão cultural e da educação.  

 Os paradigmas da prestação de serviços na área da saúde, ultimamente, estão 

sendo intensamente questionados, tendo-se em vista que ambientes complexos e 

dinâmicos envolvem áreas de conhecimento e múltiplos atores, além de 

possibilidades para tomar decisão; e, diante do contexto, fazem do meio hospitalar 
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verdadeiras organizações em complexo conhecimento, onde a gestão desse ativo 

adquire caráter estratégico para as organizações da saúde. 

 Souza e Carvalho (2015) acreditam que os hospitais brasileiros presenciam um 

momento singular diante da procura em recriar suas práticas, melhorar os custos, 

além de responder as carências e expectativas de fontes pagadoras e de clientes em 

um processo de capacitação do setor para melhoria de resultados.   

 Diante da situação, acredita-se que os hospitais se mostram como 

organizações intensivas em conhecimento, o qual contribui para utilização de práticas 

gerenciais que vão além da utilização de instrumentos tradicionais caracterizado no 

padrão industrial.   

 Alguns planos de Saúde também têm se preocupado em utilizar a GC em suas 

instituições com o intuito de melhorar a comunicação entre colaboradores, 

fornecedores e seus clientes. Devido a esta preocupação, a Fundação Unimed – que 

está a vinte e um anos no mercado e que, no ano de 2016, recebeu o certificado pelo 

Ministério da Educação (MEC), sendo agora denominada Faculdade Unimed – 

oferece o curso de GC com o intuito de capacitar conselheiros, colaboradores, 

dirigentes e cooperados em geral das Unimeds do Brasil.  

 

3.1 PRÁTICAS DE GC NA SAÚDE 

 

Na seção anterior, foram abordadas as 27 práticas de GC apresentadas por 

Batista (...) nas áreas de administração e planejamento das Instituições Federais de 

Ensino Superior. O autor juntamente com outros pesquisadores, em 2007, 

apresentaram essas mesmas práticas também em organizações públicas, mas 

voltadas a área da saúde. O objetivo dos autores foi analisar como o tema GC é 

aplicado no setor público de saúde. Mas para realização do trabalho, foi necessário o 

apoio do Ipea em parceria juntamente com os Departamentos de Tecnologia e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e Ciência e Tecnologia da Secretaria de 

Ciência (Decit/SCTIE/MS), além da Secretaria de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Seges/MP). Esses departamentos, em acordo 

com o Ipea, ficaram responsáveis de selecionar as organizações que participariam do 

projeto, formando assim dois grupos de análise (BATISTA et al., 2007). 
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Um dos grupos foi composto por organizações nomeadas pela Seges/MP e que 

se envolveram no Programa Nacional de Gestão Pública (GesPública3), sendo estes: 

Hospital Fêmina do Grupo Hospitalar Conceição, Laboratório Químico Farmacêutico 

do Exército, Hospital Geral de Salvador, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 

Hospital Regional da Asa Norte, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-

Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, Fundação de Hematologia e Hemoterapia 

da Bahia da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Hospital da Criança do Grupo 

Hospitalar Conceição, Unidade Básica de Serviços (UBS) e Gleba e da Secretaria 

Municipal de Saúde de Camaçari da Bahia, Instituto Estadual de Hematologia Arthur 

Siqueira Cavalcanti da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e 

Policlínica Centro da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari da Bahia. 

O outro grupo foi formado pelos centros de pesquisa clínica que constituem a  

rede nacional dos centros de pesquisa clínica administrada pelo Ministério de Saúde, 

sendo estes: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital 

Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, Instituto Fernando 

Figueiras da Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do 

Câncer do Ministério da Saúde, Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade 

Federal de Pernambuco, Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, 

Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira, Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense e Hospital Universitário João de 

Barros Barreto da Universidade Federal do Pará. 

Nesta seção, são apresentados casos de empresas no ramo da saúde que 

utilizam alguma dessas práticas: 

 A Federal Unimed do Brasil, em setembro de 2014, investiu na implantação de 

um novo modelo de gestão de pessoas, com o objetivo de agregar e uniformizar a 

gestão na área de recursos humanos das 353 cooperativas médicas do sistema, na 

totalidade de 75 mil colaboradores.  De acordo com a Unimed do Brasil (2014), é um 

                                                
3 É um programa do Governo Federal, fundado em 23 de fevereiro de 2005 – Decreto nº 5.378, com a finalidade 

de estimular e apoiar entidades públicos e órgãos a efetuar medidas de fortalecimento em sua gestão interna, com 

o intuito de oferecerem serviços de melhor qualidade aos cidadãos. 
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modelo de gestão de pessoas por competências com parceria com a consultoria 

Growth e também com o apoio de 25 Cooperativas da Unimed. 

O foco desse modelo é o colaborador e não mais no cargo que ele exerce. São 

13 competências definidas para o Sistema: Foco no Cliente, GC, Inteligência 

Emocional, Foco em Segurança, Intercooperação, Melhoria Contínua, Atuação 

Estratégica, Negociação, Tomada de decisão/assumir responsabilidade, Atuação 

Sistêmica, Gestão de Pessoas, Comunicação e Foco em Resultados. 

A Unimed Apucarana (PR) já realiza Gestão por Competências e tem os 

seguintes objetivos: gerar vantagem competitiva para a cooperativa a curto, médio e 

longo prazo; edificar uma base para as metas de educação continuada; verificar as 

competências a serem desenvolvidas e, dessa forma, proporcionar a confecção de 

trilhas de desenvolvimento individual e por nível funcional; e compor as práticas de 

Gestão de Pessoas com as metas estratégicas da cooperativa (UNIMED 

APUCARANA, 2013). 

Na figura 9 é demonstrado o Planejamento Estratégico, com o intuito de 

identificar a necessidade de desenvolver as competências para suportar o alcance 

das estratégias. 
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Figura 9 -  Planejamento Estratégico Unimed Apucarana-PR 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Unimed Apucarana (2013). Adaptado pela autora. 

  

Esse planejamento estratégico foi utilizado no ano de 2005 e, diante da Figura 

9, identifica-se que a visão estratégica tem por foco quatro áreas: clientes, financeiro, 

processos internos e por último aprendizado e crescimento. No ano de 2006, a Unimed 

Apucarana foi a pioneira no Estado do Paraná na implantação do modelo. 

 A Gestão Integral por Competências tem como foco o direcionamento 

estratégico de pessoas, contemplando os seguintes pontos: plano de Carreira, 

Atração e Seleção, Análise e Descrição de Cargos, Remuneração e Benefícios, 

Avaliação de Desempenho, além de Capacitação e Desenvolvimento. 

Outra prática também utilizada pelas Cooperativas Unimed são os Portais. Em 

31/07/2014, foi realizado um evento com o objetivo de demonstrar o lançamento do 

Portal do Conhecimento na cidade de Bauru-SP. Além do Estado do Rio Grande do 

Sul, a Unimed Bauru é a primeira a dadivar aos seus cooperados privilégios 

proporcionados pelo portal (PEREIRA, 2014). Na figura 10 é evidenciado o portal, que 

foi desenvolvido exclusivamente para os médicos cooperados, afim de atualização 

das fontes de informação. 

Financeiro: Para ter 
sucesso financeiramente, 
como nós devemos 
aparecer para os nossos 
investidores? 

Processos 
Internos do 
Negócio: Para 
satisfazer os 
clientes, em 
quais processos 
devemos nos 
sobressair? 

Clientes: Para 
alcançar nossa 
visão, como 
devemos ser vistos 
pelos clientes? 

Visão e 
Estratégia  

Aprendizado e 
Crescimento: Para alcançar 

a nossa visão, como 
sustentar a habilidade de 

mudar e progredir? 
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Figura 10 - Portal Unimed Bauru 

 
Fonte: Unimed Bauru (2016). 
 

 Conforme comentado acima, o portal inicialmente foi desenvolvido para os 

médicos cooperados. No caso, o cooperado deverá acessar na sua área restrita, o 

qual está localizado no canto direito da barra na tela, logo já é apresentado o banco 

de dados, o qual faz parte a Biblioteca Eletrônica denominada Ebrary. O acesso aos 

materiais é gratuito e conta com periódicos de pesquisa conceituados. 

 O usuário cria um perfil exclusivo no portal e dessa forma agiliza a pesquisa, 

além de fazer o armazenamento de conteúdo. Estão disponíveis em torno de 3.000 

publicações médicas e 115.000 e-books que incluem periódicos acadêmicos, revistas 

acadêmicas e livros. Não apenas a Unimed Bauru, mas a Unimed de Belo Horizonte 

também faz uso dessa prática, conforme pode ser evidenciado na figura 11. 
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Figura 11 -  Portal Unimed Belo Horizonte 

 
Fonte: Unimed Belo Horizonte (2016). 

 

 O Portal da Unimed de Belo Horizonte, denominado como Centro de Inovação, 

é uma prática utilizada pela cooperativa com o objetivo de compartilhar o 

conhecimento e atualizar as informações aos cooperados, colaboradores e 

prestadores de serviço. Além do Portal, a Unimed faz uso de outra prática denominada 

Universidade Corporativa, a qual tem por intuito estruturar e articular oportunidades 

com vistas ao desenvolvimento técnico-comportamental em determinadas áreas do 

conhecimento, o que ocorre por meio de formação e treinamento direcionado à 

estratégia da organização. 

 A Universidade Corporativa, até o presente momento, está voltada para atender 

especificamente os cooperados e os indivíduos que participam do corpo clínico dos 

Serviços Próprios. A intenção da Cooperativa futuramente é também disponibilizá-la 

para fornecedores, clientes, sociedade, funcionários e rede prestadora. Na Figura 12 

é apresentada a prática Universidade Corporativa, que é utilizada pela Unimed de 

Belo Horizonte. 
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Figura 12 -  Universidade Corporativa – Unimed Belo Horizonte 

 
Fonte: Unimed Belo Horizonte (2016). 
 

Com o intuito de sistematizar os processos de retenção, compartilhamento e o 

reuso do conhecimento em uma clínica que realiza serviços de educação física, 

naturologia, massoterapia e fisioterapia localizada na cidade de Florianópolis-SC, foi 

proposto, por meio de um estudo realizado pela autora Poleza em 2012, a implantação 

de uma plataforma colaborativa que possibilita a manutenção e a conservação da 

Memória Organizacional nesta clínica.  

Conforme alega a autora (2012), esta prática auxilia na qualidade dos 

procedimentos clínicos ofertados em organizações em saúde, assegurando que essas 

façam decisões assertivas e inovadoras em seus processos organizacionais e 

serviços, além de potencializar o tempo de equipes multidisciplinares e intensificar os 

conhecimentos dos profissionais da organização. A principal dificuldade dessa clínica 

refere-se ao compartilhamento de conhecimento que decorre no grupo de estudos, o 

qual faz parte do regime de atendimento aos pacientes. Esse grupo se reúne 

semanalmente em média de duas horas com o objetivo de discutir os casos clínicos 

realizados durante a semana por diversos profissionais da equipe multidisciplinar. 

Logo é gerada preocupação por parte dessa empresa como o compartilhamento da 
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experiência é sentida no atendimento ao paciente e as particularidades de cada caso 

clínico. 

Além dessas empresas, percebe-se que essas práticas também são utilizadas 

em outros países como Estados Unidos e Canadá, afim de facilitar a GC na área da 

saúde pública.  Quinn et al (2014) fizeram uma pesquisa de revisão sistemática com 

objetivo de descrever a concepção, desenvolvimento e avaliação de portais de troca 

de conhecimento no campo de saúde pública. Para chegar ao objetivo foi fundamental 

realizar tais perguntas: Quais são as características comuns de design de 

gerenciamento de portais de troca de conhecimento da saúde pública? Essa prática é 

eficaz em relação a aceitação e facilitação de GC em saúde pública? E como elas 

podem ajudar os profissionais de saúde pública? 

A pesquisa demonstrou uma ampla variedade de formas em que os portais de 

troca do conhecimento podem auxiliar nos processos de GC. Conteúdos de portal, 

perfis de usuário, bem como a ferramenta de planejamento on-line foram as principais 

características de design mais populares em saúde pública. Essa prática garante o 

acesso aos conteúdos que sejam relevantes e seus recursos em um único local, 

contribuindo para o compartilhamento e distribuição das informações, além de reunir 

indivíduos para troca do conhecimento.   

 A prática Mapeamento do Conhecimento também foi utilizada em um artigo 

voltado a área de saúde. O objetivo dos autores foi conceituar Mapeamento do 

Conhecimento e principalmente averiguar a possibilidade de agregar esta prática a 

uma estrutura conceitual que permitisse compreender grandes processos, pessoas e 

recursos envolvidos em um sistema de saúde. Ebener et al (2006) definem como um 

processo de criar um mapa de conhecimento, o qual consiste em cinco etapas: adquirir 

dados, manipular dados, armazenar dados, processar dados e visualizar dados. 

 Uma outra afirmação realizada pelos autores, refere-se ao nível institucional, 

comunidades e política. Exemplos de mapeamento do conhecimento são difíceis de 

se encontrar, devido a projetos que estão ligados a um acordo, os quais não podem 

ser divulgados a terceiros. Todavia, foi realizado um vasto mapeamento por meio da 

empresa farmacêutica La Roche, a fim de melhorar o conhecimento intensivo no 

processo de aceitar novos medicamentos e, com isso, reduzir o tempo com alocação 

de novos produtos inseridos no mercado farmacêutico, além da valorização do 

trabalho realizado pelos empregados.  
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  Um outro fator relevante neste artigo, informado por Ebener et al (2006), é 

quanto ao nível da Comunidade. O Departamento de Saúde do Havaí utilizou técnicas 

de mapeamento do conhecimento com o objetivo de conceituar aos especialistas e 

partes interessadas sob a definição dos fatores da comunidade, além do sistema que 

abala o comportamento das pessoas em relação à atividade física, nutrição e tabaco. 

Logo, esse exercício contribuiu para uma rápida definição de viabilidade, além da 

importância de cada fator. Dessa forma, foi desenvolvido um plano de melhoria da 

saúde para o Estado em tempo ágil. 

 Em relação ao nível da política, os autores deram como exemplo o Equador, 

onde a Agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional, operou em 

um exercício de mapeamento político com o objetivo de introduzir na área da saúde 

novos métodos de financiamento da prestação de serviços. Partindo disso, esse mapa 

contribuiu para que o grupo de reforma restringisse a oposição dos sindicatos dos 

trabalhadores da saúde.  

 Ng e Colombani (2015) afirmam que a prática Melhores Práticas, possui 

importância para saúde pública, sendo uma fonte valiosa em se tratando de 

intervenções para esse ramo efetivados em ambientes reais. Os autores propõem um 

quadro para a seleção de melhores práticas, baseado em revisões de literatura de 

avaliações de anos anteriores sendo necessário estabelecer oito critérios, os quais 

podem ser utilizados em várias áreas da saúde pública. Os critérios são subdivididos 

em elementos contextuais, processos e resultados. No quadro 7 são evidenciados os 

critérios das Melhores Práticas. 

 

Quadro 7 -  Critérios das Melhores Práticas 

Categoria Critério Exemplos 

Contexto 1. Relevância i.Analisar o gravame de 
doenças na comunidade; 

ii.Envolvimento das partes 
interessadas e grupos-
alvo interessadas na 
conjuntura das 
necessidades; 

iii.Descrever a percepção 
cultural da doença, 
percepção social e os 
programas existentes. 

Processos 2. Envolvimento da 
comunidade 

i.Aprimorar o conhecimento 
referente a doença na 
comunidade local; 
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ii.Assegurar uma 
representação adequada 
dos grupos-alvo, incluindo 
os grupos vulneráveis; 

3. Colaboração das partes 
interessadas 

i.        Dar novos 
tratamentos por causa da 
união entre competências 
e recursos; doadores, 
organizações não 
governamentais e 
organizações 
internacionais.  

4. Ética i.     Promove status 
socioeconômico, gênero 
e a partilha justa dos 
benefícios entre etnias; 

ii.      Envolvimento dos 
participantes voluntários; 

iii.      Beneficia a 
comunidade local, 
contudo não falte os 
recursos também locais. 

5. Reprodutibilidade  

Resultados 6. Efetividade i.        Diminui a mortalidade 
bem como a morbidade, 
aumenta a consciência da 
comunidade, além de 
atingir o acesso universal 
aos cuidados da saúde. 

7. Eficiência i.      Verifica análise de 
custo efetividade e custo 
benefício. 

8. Sustentável i.       Realização de 
treinamentos aos 
agentes de saúde 
pública locais, afim de 
administrar a 
intervenção; 

ii.      Auto-financiamento 
da intervenção por meio 
da comunidade. 

Fonte: Ng e Colombani (2015). Adaptado pela autora. 

 

 Conforme o Quadro 7, o mesmo é empregado a qualquer ação de saúde 

pública independente dos níveis de intervenções. Vale ressaltar que dependendo da 

situação da saúde pública e do tipo de intervenção, este quadro poder ser melhorado 

com o propósito de evidenciar critérios específicos. Esses critérios estabelecidos 

pelos autores são propostos para determinar e direcionar a seleção de melhores 

práticas. A mesma é conceituada como intervenções que certificam a produção de 
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resultados almejados na melhoria da saúde em situações da vida real e são 

adaptáveis por outras comunidades. 

 As práticas de GC também têm sido utilizadas na área da saúde em 

Bangladesh para melhorar a qualidade da saúde das pessoas. Um estudo de Caso foi 

realizado no país utilizando os processos e práticas de GC. Um bom conhecimento é 

fundamental para melhorar a saúde e prevenção de doenças. Assim a GC viabiliza o 

processo sistemático e ferramentas para estimular o acesso e a utilização do 

conhecimento entre os profissionais de saúde e o incremento para aperfeiçoar os 

resultados de saúde e desenvolvimento (SULLIVAN et al., 2015).   

 Diante do que os autores expõem no âmbito da saúde global, quando não se 

há conhecimento, há uma redução da qualidade da política de saúde, práticas, 

serviços e programas. Contudo quando existe uma gestão ativa do conhecimento, a 

consequência é aumentar a eficácia e eficiência de uma organização onde a GC pode 

ser empregada para aprimorar a prestação de sistema de saúde.  

Bangladesh possui uma população em média de 160 milhões de pessoas e nos 

últimos 20 anos a mortalidade diminuiu drasticamente, a fertilidade também reduziu, 

além da utilização de métodos contraceptivos ter aumentado em mulheres casadas. 

Todavia, ainda existem problemas, tais como: aumento na taxa de desnutrição da 

nação, além de mortes no primeiro mês de vida.  

 Para resolver estes problemas, medidas foram tomadas pelos órgãos 

competentes, incluindo o Ministério da Saúde; essas medidas, que foram 

implementadas entre os anos 2011 a 2013, são processos e práticas de GC, 

juntamente com o programa que é intitulado de ‘Comunicação Social e Mudança de 

Comportamento para a Saúde’. Conforme abordado por Sullivan et al (2015), para o 

estudo de Caso em Bangladesh a GC envolveu os seguintes processos: captura do 

Conhecimento, Síntese do Conhecimento, Compartilhamento do Conhecimento, 

Avaliação do Conhecimento e Geração do Conhecimento. Além dos processos, 

também foram utilizadas as seguintes práticas: comunidades de Prática, Conjunto de 

Ferramentas, Aprendizagem, Portais Web, Avaliações pós ação, Assistência Par, 

Geminação e Excursões de Estudo. Pode-se perceber que duas práticas do Batista 

(2006) são utilizadas no estudo realizado em Bangladesh: Portais e Comunidades de 

Prática. 

 Os autores alegam que as práticas de GC como os portais e comunidades de 

prática utilizadas na captura do conhecimento são fundamentais para potencializar o 
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impacto nos programas de saúde e desenvolvimento; e que os profissionais de saúde, 

principalmente da rede pública, devem compreender que o conhecimento é um 

recurso estratégico e intangível, sendo necessário utilizá-lo para resolver os 

problemas de saúde.      

   

3.1.1 Práticas de GC na Secretaria de Saúde Maringá-PR 

 

 A Secretaria de Saúde de Maringá tem por responsabilidade elaborar, 

programar e executar políticas de saúde do município, através da implementação do 

Sistema Municipal de Saúde, bem como, o avanço de ações destinadas a promoção, 

precaução e reabilitação da saúde populacional. Além disso, a Secretaria de Saúde 

tem por atribuição fortalecer, programar e efetuar ações de vigilância epidemiológica, 

nutricional, sanitária, saúde do trabalhador e orientação alimentar, provocando 

campanhas esclarecedoras com o intuito de resguardar a saúde da população. 

 Além dessas atribuições se torna, dever da secretaria estabelecer e inspecionar 

posturas municipais direcionadas à saúde pública e vincular com outros órgãos 

federais, municipais, estaduais e entidades da iniciativa privada para ampliação de 

programas em conjunto.  

 Abordar sobre as práticas de GC na Secretaria de Saúde de Maringá-PR nesta 

seção, torna-se importante para observar como esse órgão do município está fazendo 

uso da GC e suas práticas e, dessa forma, como pode colaborar com a empresa objeto 

dessa pesquisa a utilizar suas práticas próximo de suas totais potencialidades. 

 Em visita a Secretaria de Saúde, foi observado que a mesma possui algumas 

práticas de GC. Uma delas é o Portal, que é operacionalizado em parceria com a 

Prefeitura de Maringá. Na figura 13 é exposto o Portal de Saúde de Maringá, onde o 

conhecimento está disponível tanto aos colaboradores, bem como aos cidadãos. 
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Figura 13 -  Portal de Saúde de Maringá 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2017). 

 

 Pela figura 13, observa-se que está disponível a agenda de eventos do mês, 

serviços de saúde que engloba informações sobre todas as unidades básicas de 

saúde da cidade, bem como as unidades de pronto atendimento. Além disso, possui 

um módulo disponível diretamente para acesso ao cidadão, que, por meio do código 

do cartão nacional de saúde, tem acesso a resultados dos exames realizados, 

histórico médico e carteira de vacinação.  

 Na entrevista realizada, o responsável pelo departamento Assessoria de 

Formação e Capacitação Permanente dos Trabalhadores de Saúde - CECAPS 

informou que funcionários internos da secretaria, geralmente, faz congressos e o 

mesmo repassa o conhecimento para os demais funcionários do setor. Logo entende-

se que é realizado uma Comunidade de Práticas.  

 No portal também há o CIS Premiações, que tem por intuito agraciar o indivíduo 

que submeter projetos de pesquisa e for classificado. No ano de 2014, o Portal Saúde 

Maringá foi eleito em 2º lugar no Prêmio Inovasus e ganhou a premiação equivalente 

a R$ 130.000,00. O Inovasus foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde afim de 
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valorizar, identificar e premiar experiências inovadoras efetuadas pelo governo 

federal, municipal, Distrito Federal, além de Fundações Públicas e Consórcios 

Públicos, conforme demonstrado na figura 14. 

 

Figura 14 -  CIS-Premiações 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (2017). 
 

Em entrevista, também foi comentado que o Ministério da Saúde, em 2010, 

criou o Sistema Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS, que tem por objetivo ofertar 

gratuitamente cursos em vários níveis acadêmicos, atendendo as necessidades de 

educação e capacitação permanente dos funcionários do SUS, empregando a 

modalidade de educação à distância no ramo da saúde. A UNA-SUS, que visa a 

educação permanente, objetivando resolver problemas diários dos profissionais 

atuantes no SUS tem hoje parceria com 35 instituições de ensino. A UNA-SUS possui 

também o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde – ARES, além da Plataforma 

Arouca. A Figura 15 apresenta o site da UNA-SUS, onde é possível verificar os cursos 

ofertados por essa Universidade Aberta. 
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Figura 15 -  Cursos ofertados pela Universidade Aberta do SUS 

    
Fonte: Universidade Aberta do SUS (2017). 

 

 O ARES – Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, nada mais é do que 

um acervo online onde estão dispostos materiais para realização de consultas dos 

materiais educacionais em saúde. Esse acervo é público, sendo os materiais 

disponíveis em vários formatos confeccionados, selecionados e acessível pelas 

Instituições que fazem parte do Sistema UNA-SUS. 
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Figura 16 - Plataforma ARES 

 
Fonte: Universidade Aberta do SUS (2017). 

  

 Além desse recurso para capacitar pessoas que atuam na área de saúde, a 

rede UNA-SUS contribui para que ações e programas do Governo Federal sejam 

realizadas da melhor forma possível com o auxílio das universidades, com o objetivo 

de aperfeiçoar a integração ensino-serviço e permitir que os profissionais de saúde 

brasileiros possuam uma melhor formação. Isto provoca, como consequência, o 

aumento na qualidade do SUS para todas as pessoas. Diante disso, há dois 

programas: o programa Mais Médicos, criado em julho de 2013, e o programa 

PROVAB – Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, desenvolvido 

em setembro de 2011. 
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 Em relação ao programa Mais Médicos, a prioridade é a política de educação 

permanente, que é consolidada por meio da integração ensino-serviço e 

operacionalizada através das universidades e a UNA-SUS. Nesse programa, ocorre o 

acompanhamento da supervisão acadêmica das universidades em relação as 

atividades desenvolvidas pelos médicos e ainda há o incentivo a efetuação de 

pesquisas aplicadas ao SUS. No caso do programa PROVAB, prevê atuação de 

profissionais de saúde por período de um ano em vários postos de atuação pelo país, 

na supervisão da instituição, sendo fundamental a participação em cursos de 

especialização em Atenção Básica abastecido pela Rede UNA-SUS. 

 Encontram-se, também, disponíveis no portal da ANVISA – Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, cursos de capacitação online, que se denominam Capacita-

Visa. O Capacita-Visa é uma publicação eletrônica anual, com o intuito de divulgar 

cursos de capacitação ofertados pela própria ANVISA aos municípios e ao Estado, 

quanto ações educativas confeccionadas por municípios e Estados afim de capacitar 

seus profissionais. Na figura 17 é apresentado o portal da Anvisa, onde encontra-se o 

Capacita-Visa.   

 
Figura 17 - Portal ANVISA – Capacita-Visa 

 
     Fonte: ANVISA, 2017. 

 

O Ministério da Saúde, no ano de 2007, também criou o Programa Telessaúde 

Brasil Redes, cujo princípio consiste em ampliar e fortalecer as ofertas de Educação 
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Permanente em Saúde aos trabalhadores e profissionais do SUS fazendo o uso da 

TIC. O programa é constituído por Núcleos de saúde que tem por finalidade realizar 

acompanhamento e cobertura da importância educacional dos trabalhadores do SUS 

e outros profissionais e, necessariamente, da Estratégia da Saúde da Família, 

oferencendo com: Tele-educação, Telediagnóstico, Teleconsultoria e 2ª Opinião 

Formativa.  

A Tele-educação tem por objetivo oferecer atividades educacionais a distância 

conforme as necessidades antecipadamente diagnosticadas por meio de web-

conferência, vídeo-conferência, cursos e aulas; o Telediagnóstico tem por finalidade 

realizar laudos à distância, onde os profissionais da saúde encaminham os exames 

para verificação de um especialista e o mesmo emite o laudo; na Teleconsultoria, os 

profissionais do Núcleo Técnico-Científico ficam à disposição dos profissionais da 

saúde para tirar dúvidas por meio de perguntas e respostas estruturadas em relação 

a processos de trabalho, procedimentos clínicos e gestão em saúde; e 2ª Opinião 

Formativa, é uma biblioteca pública com perguntas e respostas sobre questões 

apontadas pelos trabalhadores dos SUS, logo, as dúvidas e respostas se modificam 

em Segunda Opinião Formativa, que consequentemente são publicadas na Biblioteca 

Virtual em Saúde. 

A rede municipal de saúde de Maringá também possui prontuários eletrônicos 

das pessoas que são atendidas nas unidades básicas, a fim de controlar e facilitar os 

números de exames, medicações e diagnósticos realizados. Os médicos deixam 

prontuários e receitas eletrônicas que ficam armazenados no banco de dados da 

secretaria de saúde. Maringá foi pioneira em desenvolver esta plataforma na região 

da AMUSEP, que é denominada de Gestor Saúde. As figuras a seguir representam 

esta plataforma. 
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Figura 18 -  Acesso a plataforma Gestor Saúde 

 
Fonte: Gestor Saúde (2017). 
 

Nesta Figura 18, o médico realiza seu login e senha para acessar a plataforma 

e seleciona qual unidade será realizada o atendimento. 

 

Figura 19 - Acesso a aba do ambulatório – Plataforma Gestor Saúde 

 
Fonte: Gestor Saúde (2017). 
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 Nesta imagem, o médico selecionou em qual ala ele realizará o atendimento do 

Hospital Municipal, uma vez que há diversas, além dos setores administrativos. Neste 

caso, o médico atendeu no setor ambulatório. 

 

Figura 20 -  Plataforma Gestor Saúde 

 
Fonte: Gestor Saúde, 2017. 
 

Após o profissional realizar seu login, este é a plataforma inicial apresentada 

contendo as abas de cadastro, ajuda, relatórios, editar, operação da ala ambulatório, 

o qual o médico presta seu atendimento.  

  

Figura 21 - Acesso ao Prontuário eletrônico do ambulatório 

 
Fonte: Gestor Saúde (2017). 
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Neste caso, o profissional por meio da aba Operação, acessa o prontuário 

eletrônico do paciente. 

  

Figura 22 - Prontuário eletrônico  

 
Fonte: Gestor Saúde, 2017. 

  

Nesta imagem é evidenciado já o acesso no prontuário eletrônico dos 

pacientes. Aqui neste caso, o médico está aguardando o novo atendimento. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Este capítulo visa apresentar os procedimentos metodológicos que foram 

aplicados na efetivação da pesquisa. O capítulo se desmembra em: classificação da 

pesquisa, campo para o desenvolvimento da pesquisa e como os dados foram 

coletados. Mas antes de abordar qual foi o método utilizado, faz-se necessário 

conceituar pesquisa. Pesquisadores realizam pesquisas por dois motivos, os quais 

são: o simples fato de querer conhecer algo sobre determinado assunto e por motivos 

de solucionar algum problema. 

De acordo com Gil (2010, p. 1), “pode-se definir pesquisa como o procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos”. 

Já Santos (2005, p. 172) define pesquisa como: 

 

A pesquisa é o instrumento de ação para que os conhecimentos possam ser 
úteis à coletividade. Cada sábio, a seu tempo, teve uma explicação para o 
mundo visível e o invisível, baseado na sua maneira própria de raciocinar, 
analisar e observar, para depois divulgar suas afirmações, ou teses. 
 

 Conforme Fachin (2001, p. 123): 
 

Pesquisa é um procedimento intelectual para adquirir conhecimentos pela 
investigação de uma realidade e busca de novas verdades sobre um fato 
(objeto, problema). Com base em métodos adequados e técnicas 
apropriadas, o pesquisador busca conhecimentos específicos, respostas ou 
soluções ao problema estudado. 

 

 Mediante os conceitos informados, entende-se que a pesquisa é realizada com 

o objetivo de responder algum problema ou algo que ainda é desconhecido e que 

passa a ter relevância para o indivíduo e a sociedade. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Para dar sustentação ao desenvolvimento da dissertação, faz-se necessário, 

inicialmente, realizar levantamentos bibliográficos, através de artigos científicos e 

livros. Como o tema é direcionado a GC aplicado ao ramo da saúde, foi realizado o 

levantamento bibliográfico com o intuito de compreender os conceitos, práticas de GC, 

sua aplicação além de estudar o campo da saúde. 



86 
 

 Para Gil (2010, p. 29): 

 

Praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a 
realização de trabalho que pode ser caracterizado como pesquisa 
bibliográfica. Tanto é que, na maioria das teses e dissertações desenvolvidas 
atualmente, um capítulo ou seção é dedicado à revisão bibliográfica, que é 
elaborada com o propósito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho.   

 

Dessa forma, o levantamento bibliográfico é um dos requisitos para efetivação 

da pesquisa, principalmente no meio acadêmico. A busca de um determinado tema 

em artigos científicos, bem como em livros, contribui para a confiabilidade do estudo. 

Também foi realizado uma análise documental de documentos da empresa 

pesquisada, algo que deu origem à seção sobre práticas de GC na empresa analisada. 

 Para atingir os objetivos apresentados, o estudo utilizou-se de pesquisa 

descritiva, pois procura descrever as propriedades, os perfis de grupos, processos, 

comunidades, pessoas, ou qualquer outro evento que se apossa a uma análise 

(SAMPIERI et al, 2013). As pesquisas descritivas têm como finalidade a exposição 

das características de determinada população e ainda podem ser realizadas com o 

propósito de caracterizar praticáveis de relação entre variáveis (GIL, 2010). 

Quanto ao procedimento técnico, a pesquisa caracteriza-se como estudo de 

caso, isto por se propor a estudar como que a GC é tratada dentro de uma empresa 

no ramo de saúde que realiza exames de diagnóstico por imagem.  

 De acordo com Santos (2005, p. 174), estudo de caso “é o estudo que analisa 

com profundidade um ou poucos fatos, com vistas à obtenção de um grande 

conhecimento com riqueza de detalhes do objeto estudado”. Para Gil (2010, p. 37), “o 

estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais”. 

 A abordagem empregada foram o método quantitativo e qualitativo. Método 

quantitativo, uma vez que para atingir o objetivo foi aplicado o instrumento aos 

participantes da pesquisa e depois compilado os dados de acordo com técnicas 

estatísticas. Para Richardson (1989), a abordagem quantitativa se descreve pelo 

emprego da quantificação, tanto nas categorias de coleta de informações, quanto no 

tratamento dessas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as 

mais complexas. A abordagem qualitativa preocupa-se com a realidade buscando 

canalizar-se na percepção e nos processos direcionados ao tema estudado e julga-se 
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que há uma relação dinâmica entre o mundo e o sujeito que raramente pode ser 

quantificada (MINAYO, 2016). 

 

4.2 CAMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Neste estudo foram analisadas sete unidades de clínicas de imagem que 

pertencem à mesma empresa e o escritório administrativo. A empresa, objeto do 

estudo, localiza-se na região norte do Paraná e todas as suas unidades situam-se no 

mesmo município. Essa empresa atende vários pacientes da região noroeste do 

Paraná, tais como: Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão, Nova Londrina, Loanda, 

Umuarama e, principalmente, a cidade de Maringá, onde suas unidades estão 

instaladas. O fluxo de pacientes atendidos ao mês gira em torno de 7000. A empresa 

está no mercado desde do ano de 1994. Hoje possui em média de 120 colaboradores 

em todas as unidades. 

 Todas as sete unidades da empresa realizam exames laboratoriais e de 

imagem, tais como: ultrassom, raio x, tomografia e ressonância. Para este estudo, foi 

selecionado apenas os setores que correspondem aos serviços de imagem. 

Responderam ao instrumento os gestores que exercem as seguintes funções 

estratégicas dentro da empresa: o gestor de recursos humanos, o gestor responsável 

pelo agendamento dos exames de imagem, o gestor do setor financeiro, o gestor 

responsável pelo faturamento/contas a receber, o gestor responsável pelas compras 

e manutenção das unidades, os gestores responsáveis pelo setor de recepção, o 

gestor da área técnica de radiologia, o gestor de enfermagem, o gestor de tecnologia 

da informação, o gestor da administração geral e o diretor. Desta forma, participaram 

da pesquisa um total de 14 pessoas e a pesquisa abrangeu toda a população de 

gestores da empresa de Diagnóstico por Imagem.  

  

4.3 COLETA DE DADOS 

 

 Para a coleta de dados, foi aplicado o questionário elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)4. O questionário aplicado – que foi amplamente 

validado em diversos estudos: Batista (2006, 2012); Batista, Quandt, Pacheco & Terra 

                                                
4 O questionário utilizado na pesquisa está disponível no site do IPEA 
(http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1316.pdf). 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1316.pdf
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(2005); Batista, Xavier, Mendes & Rosemberg (2007); Batista, Rech, Gomes, Santos, 

Andrade, Mallmann, Ferreira & Costa (2014) – refere-se a uma lista com 27 práticas 

de GC que “(...) foi elaborada a partir de exemplos concretos observados em 

organizações de todo o mundo, englobando aplicações práticas, técnicas, processos 

e ferramentas” (BATISTA, 2006, p. 12). Para aplicação desse instrumento de 

diagnóstico, foi realizado uma adaptação com a finalidade de facilitar o questionário 

para obter dados mais precisos. Portanto, 09 práticas que contemplam o instrumento 

original não foram aplicadas, as quais são: Mentoring, Universidade Corporativa, 

Banco de Competências Organizacionais, Gestão de Conteúdo, Data Warehouse, 

Decision Support Systems, Balanced Scorecard, Data Mining e Key Performance 

Indicators. Estas práticas foram eliminadas desta pesquisa, pois o referencial teórico 

utilizado, inclusive a própria pesquisa do IPEA, já demonstra o não uso destas práticas 

por empresas do ramo de saúde. O questionário, que está no Apêndice A desse 

trabalho, possibilita a realização do diagnóstico do grau de alcance e do estágio de 

implantação das práticas de GC na empresa.  

 Antes dos gestores serem submetidos ao instrumento de pesquisa, foram 

fornecidas orientações sobre as práticas para que os mesmos tivessem capacidade 

em responder. Desta forma, pretendeu-se realizar uma capacitação. Além disso, eles 

receberam os conceitos das 18 práticas em uma lista que puderam utilizar no 

momento em que estavam respondendo o questionário.  

 Batista (2006; 2012) e Batista et al (2005; 2007; 2014) dividem as 27 práticas 

em 03 dimensões: i) Práticas direcionadas a gestão de recursos humanos; ii) Práticas 

direcionadas ‘a estruturação dos processos organizacionais e iii) Práticas ligadas a 

base tecnológica e funcional. No presente trabalho, como foi já foi mencionado, foi 

seguido a classificação adotada por Batista em relação às práticas de GC, contudo, 

foram aplicadas somente 18 (dezoito) práticas que abrangem as 03 (três) dimensões. 

No Quadro 8 são apresentadas as práticas abordadas no questionário. 

 

Quadro 8 – Classificação das práticas de GC utilizadas no questionário aplicado à empresa 
Clínica de Diagnóstico por Imagem. 

Dimensões das práticas de GC 
(adaptado) 

Práticas 

Práticas de GC de Recursos Humanos 

Comunidades de Prática 

Coaching 

Fóruns 

Educação Corporativa 

Narrativas 
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Práticas de GC de Processos 
Organizacionais 

Benchmarking interno e externo 

Melhores Práticas 

Mapeamento do Conhecimento 

Sistema de Gestão por Competência 

Banco de Competências Individuais 

Memória Organizacional 

Sistema de Inteligência Organizacional 

Gestão do Capital Intelectual 

Práticas de GC de Base Tecnológica 

Portais/intranets/extranets 

Sistemas de Workflow 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

Costumer Relationship Management (CRM) 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Fonte: Elaborado pela autora.  
  

 Para averiguar o estágio de implantação e o nível de alcance das práticas de 

GC foram utilizadas as seguintes escalas: 

a) O estágio de implantação das práticas e ações: 

0 Não existem planos para implementação da prática 

1 Existem ações planejadas para a implementação da prática no futuro 

2 A prática está em processo de implementação 

3 A prática já está implantada 

4 A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes 

para a organização 

 

b) O nível de alcance dentro da organização das práticas e ações: 

1 Poucas iniciativas isoladas dentro da organização 

2 Alguns departamentos usam a prática 

3 Muitos departamentos usam a prática 

4 Amplamente disseminada na organização 

  

 Vale ressaltar que para análise do resultado em relação ao nível efetivo de 

implantação das práticas e ferramentas selecionadas, foram analisadas apenas as 

respostas relacionadas aos níveis 3 (a prática já está implantada) e 4 (a prática já está 

implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização). Os 

demais níveis contribuíram para apurar a intenção da empresa em implementar as 

práticas futuramente (nível 1), se as práticas já estão em processo de implementação 

(nível 2), ou não há existência de planos para implantação das práticas (nível 0). 
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 Em relação à análise dos resultados a respeito do nível de amplitude do alcance 

das práticas e ferramentas selecionadas, foram analisadas também apenas as 

respostas relacionadas aos níveis 3 (muitos departamentos usam a prática) e 4 

(amplamente disseminada na organização) da escala do estágio do alcance, tendo-

se em vista que apenas as respostas desses dois níveis indicam um amplo alcance 

das práticas e ferramentas. Os níveis 1 e 2 contribuíram para averiguar se há poucas 

iniciativas isoladas dentro da organização (nível 1) ou se a prática é utilizada apenas 

por poucos departamentos (nível 2). 

 Diante disso, para analisar o nível efetivo de implantação e nível de amplitude 

do alcance das práticas e ferramentas tal escala foi elaborado, com os parâmetros 

sendo criados de forma arbitrária (quadro 9). 

 

Quadro 9 – Escala para análise dos resultados relativos ao nível efetivo de Implantação e 
estágio de amplitude do Alcance das práticas de GC. 

Nível Efetivo de Implantação e de amplitude 
do Alcance 

3+4 

Nível baixo Entre 0 a 39% 

Nível médio Entre 40% a 60% 

Nível alto Acima de 60% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Para tabular os resultados do questionário, os dados foram organizados por 

meio do Programa Microsoft Excel (2010) e os mesmos foram apurados por meio de 

técnicas estatísticas. Com a finalidade de averiguar a confiabilidade dos dados obtidos 

pelo questionário foi calculado o coeficiente alfa de Cronbach. Segundo Hora et al 

(2010), esse método estatístico foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951 como 

um meio de valorizar a confiabilidade em um questionário aplicado em uma pesquisa. 

Ainda para Hora et al (2010), o alfa visa medir a correlação entre as respostas em um 

questionário por meio da análise do perfil das respostas relatadas pelos respondentes. 

Abaixo, pode-se verificar a equação para o cálculo do coeficiente alfa:  

 

       Tem-se para os elementos da equação, a seguinte definição: 𝑘: Número de 

itens/perguntas do questionário; 𝑠𝑖 ∶ 
2

variância de cada item; e 𝑠𝑡
2: total das variâncias 

dos respondentes. Para Matthiensen (2011), os valores apurados em α podem variar 

entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, a confiabilidade torna-se maior entre os 

𝛼 =   
𝑘

𝑘 − 1
 ×  1−

 𝑠𝑖
2    𝑘

𝑖=1

𝑠𝑡
2   
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indicadores. Por outro lado, se os valores apurados em α forem próximo de 0, entende-

se que todos os itens de uma escala são independentes.  

  O Quadro 10 apresenta a escala adotada para análise da qualificação da 

consistência dos dados, conforme o alfa de Cronbach. 

 
Quadro 10 – Qualificação da consistência, de acordo com o Alfa de Cronbach 

Intervalo Consistência 

α < 0,6 Fraca 

0,6 ≤ α < 0,7 Moderada 

0,7 ≤ α < 0,8 Boa 

0,8 ≤ α < 0,9 Muito Boa 

α ≥ 0,9 Excelente 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Loesch e Hoeltgebaum (2012). 
  

 Conforme o Quadro 10, observa-se que para um alfa ser no mínimo satisfatório, 

ele deve apresentar um valor de 0,7. As determinadas regras podem ser seguidas 

para assegurar as credibilidades: i) para verificar um determinado conceito, a 

quantidade de itens de uma escala tem que ser igual ou superior a três; ii) caso o 

coeficiente alfa calculado for baixo, recomenda-se que seja excluído os itens de 

mensuração correlacionados com os outros a nível inferior a 0,3. Quando se realiza o 

recálculo da confiabilidade, o valor de alfa poderá aumentar (LOESCH; 

HOELTGEBAUM, 2012)  

 Os dados foram coletados entre os períodos de outubro de 2016 a fevereiro de 

2017 através de visitas, aplicação de questionário, além da plataforma Whatsapp. 

Também foram coletados dados e informações da Secretaria de Saúde de Maringá. 

Para tal, foi realizado uma entrevista semi-estruturada, cujas perguntas estão no 

Apêndice 1, com a gestora do setor de Recursos Humanos e uma análise documental. 

Os dados e informações coletadas estão descritos no capítulo 3 e servem para 

identificar quais práticas de GC são aplicadas pela referida secretaria e como esta 

poderia apoiar a consolidação das práticas de GC na empresa analisada. Os 

resultados obtidos por esta pesquisa serão apresentados a seguir. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 Como já foi indicado na Metodologia, fez-se necessário utilizar o coeficiente 

alfa de Cronbach a fim de medir a confiabilidade e consistência dos dados 

provenientes desta pesquisa. Para efetivação da análise de consistência foi realizada 

a tabulação dos dados das dezoito práticas contidas no instrumento de diagnóstico do 

IPEA, que foram transformadas em itens de uma planilha. 

 O valor do alfa de Cronbach para os dezoito itens que representam o nível de 

implantação de todas as práticas contidas no instrumento de diagnóstico do IPEA foi 

de 0,8814. O valor encontrado representa um nível de consistência ótimo de acordo 

com a escala de Loeshi e Hoeltgebaum (2012). 

 Já o valor do alfa de Cronbach para os dezoito itens que representam o nível 

de alcance foi de 0,8872. De acordo com a escala de Loeshi e Hoeltgebaum (2012), 

esse valor encontrado representa também um nível de consistência ótimo.  

 Diante dos valores dos alfas de Cronbach encontrados e dado que o 

instrumento de diagnóstico utilizado foi validado em diversos trabalhos, conclui-se que 

a pesquisa apresenta uma grande robustez.  

 

5.2 PRÁTICAS DE GC LOCALIZADAS NA EMPRESA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO 

POR IMAGEM 

 

Na empresa Clínica de diagnóstico por imagem, a qual é objeto desse estudo, 

foi localizada a prática de GC Comunidades de Prática. Neste caso, a empresa utiliza 

a plataforma Spark para intercâmbio de informações entre os funcionários. Nas figuras 

23,24,25 e 26 estão evidenciadas essa prática. 
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Figura 23 – Plataforma Spark 

    
Fonte: Dados fornecidos pela empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (2017). 

 

A Figura 23 apresenta o aplicativo Spark que está instalado nos computadores 

dos funcionários. O Spark é um recurso gratuito. 

 
Figura 24 – Funcionários que estavam online na plataforma Spark 

 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (2017). 
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A Figura 24 demonstra os colaboradores de todas as unidades da empresa 

Clínica de Diagnóstico por Imagem que estavam online no momento em que foi 

realizada a captura da imagem do aplicativo.  

 
Figura 25 – Conversa realizada pela plataforma Spark 

 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (2017). 

 

A Figura 25 apresenta um exemplo de envio de mensagens entre os 

colaboradores, utilizando a plataforma Spark. 

 

Figura 26 – Imagem do painel do servidor 

 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (2017). 
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Na Figura 26 está demonstrado o painel do servidor onde ficam listados os 

usuários conectados, os registros das conversas e toda movimentação que ocorre no 

aplicativo instalados nos computadores. 

 Uma outra prática encontrada nessa empresa foi o ERP. Mas para os gestores 

eles denominam como o Software RIS (Radiology Information Systems), que possui a 

mesma funcionalidade de um ERP, mas ainda muito mais completo e integrado. Nas 

figuras 27 e 28 são apresentados o software RIS. 

 

Figura 27 – Software RIS 

 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (2017). 
 

A Figura 27 apresenta a tela inicial do software RIS utilizado pelos usuários da 

empresa Clínica de Diagnóstico Por Imagem. 
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Figura 28 – Abertura dos módulos do Software RIS 

 
Fonte: Dados fornecidos pela empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (2017). 

 

Neste sistema são realizados cadastro dos pacientes, cadastro dos médicos da 

clínica e médicos solicitantes de exames, fluxo de agenda, faturamento, financeiro, 

relatórios, estoques, entrega de resultados online e integração com sistema de 

imagens médicas. 

Essa empresa também possui redes sociais, como Instagram, Facebook, 

Linkedin além do próprio site, local onde se encontram disponíveis informações para 

os diversos usuários principalmente aos pacientes, afim de divulgar resultados de 

exames, serviços ofertados e agendamento online. 

 

5.3 RESULTADO DA ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO 

 

 Nesta seção serão apresentados os resultados do diagnóstico sobre o nível de 

percepção do diretor, administrador e supervisores da empresa Clínica de Diagnóstico 

por Imagem acerca das práticas de GC de Recursos Humanos - RH, Processos 

Organizacionais - PO e Base Tecnológica - BT. Para melhor compreensão, os 
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resultados serão abordados separadamente por área, ou seja, RH, PO e BT. Sendo 

assim, seguirá a ordem da seguinte forma: análise referente ao nível efetivo de 

implantação das práticas, posteriormente o nível de alcance dessas práticas e por 

último a percepção integrada acerca do nível de implantação e alcance das práticas 

de GC. 

 

5.3.1 Recursos Humanos - RH 

  

 Para um melhor entendimento, na Tabela 1 é demonstrada a distribuição de 

frequência relativa do nível de implantação das práticas de GC de RH. Vale salientar 

que o nível de implantação permite o indivíduo ter uma percepção do nível de 

integração referente aos planos, práticas e/ou ações de GC. 

 

Tabela 1– Nível efetivo de Implantação das práticas de GC de RH 

 
Legenda: 0 – não existem planos de implantação; 1 – planejada para o futuro; 2 – em processo 
de implantação; 3 – já está implantada; 4 – implantada e apresentando resultados relevantes, 
e; n/r – não responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

 Referente à Tabela 1, percebe-se pela análise das médias que, de forma geral, 

as práticas de RH abordados na pesquisa possuem o nível efetivo de implantação 

alto, pois 69% dos gestores da empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem 

acreditaram que estas práticas de GC estão implementadas entre os níveis 3 (a prática 

já está implantada) e 4 (a prática já está implantada e apresenta resultados 

importantes e relevantes para a organização) em sua empresa. Dentre os demais 31% 

dos gestores restantes, 17% apontaram que há práticas de GC em processos de 

implementação (nível 2); 4% afirmaram existir planos futuros de implementação das 

práticas de GC de RH (nível 1); e 10% alegaram que não há sequer planos de 

implementação destas práticas (nível 0). 

0 1 2 3 4 N/R

Comunidades de prática 0% 0% 14% 7% 79% 0%

Coaching 0% 0% 21% 43% 36% 0%

Fóruns 0% 0% 21% 50% 29% 0%

Educação corporativa 43% 14% 21% 0% 21% 0%

Narrativas 7% 7% 7% 7% 71% 0%

Médias 10% 4% 17% 21% 47% 0%

PRÁTICA

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 
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  Das práticas pesquisadas, apenas Educação Corporativa apresentou um nível 

efetivo de implantação baixo, pois apenas 21% dos gestores responderam que a 

prática já está implantada e apresenta resultados relevantes e importantes para essa 

empresa (nível 4). Logo dos 79% dos gestores restantes, 21% afirmaram que a prática 

está em processo de implementação (nível 2); 14% consideraram que existem ações 

planejadas para implementação futuramente (nível 1); e 43% alegaram que não 

existem planos para implementação da prática (nível 0).    

 Todas as demais práticas apresentaram nível de implantação efetivo alto pela 

percepção dos gestores. Para as práticas Coaching, Fóruns e Narrativas, 79% dos 

gestores responderam que as mesmas se encontram entre nível 3 e nível 4. 86% dos 

gestores entrevistados responderam que a prática Comunidades de Prática está 

inserida entre nível 3 e nível 4. Logo, ao comparar essa prática com as demais, 

verifica-se que é a que apresenta nível de implantação mais elevado nessa empresa. 

 A partir das informações acima, procurou-se evidenciar, por meio do Gráfico 1, 

os percentuais das práticas de GC de RH, categorizando-as de acordo com os níveis 

de implementação prescritos na escala da análise.  

 

 

Gráfico 1 – Nível efetivo de implementação das práticas de GC de RH 
Legenda: 0 – não existem planos de implantação; 1 – planejada para o futuro; 2 – em processo 
de implantação; 3 – já está implantada; 4 – implantada e apresentando resultados relevantes, 
e; n/r – não responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
 

 Para uma análise mais precisa, além de se verificar o nível de implantação das 

práticas de GC de RH, observou-se também o nível de amplitude do alcance dessas 

Nível Alto

Nível Alto

Nível Alto

Nível Baixo

Nível Alto

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comunidades de
prática

Coaching

Fóruns

Educação corporativa

Narrativas
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práticas na empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 2. 

 Por meio do nível de alcance é possível perceber o nível de influência que os 

planos, práticas ou ações da categoria de RH possuem na empresa e nos seus 

departamentos, além de permitir verificar planos de implementação dessas práticas. 

 

Tabela 2 – Nível de Amplitude do Alcance das práticas de GC de RH 

 
Legenda: 1 – poucas iniciativas isoladas; 2 – restrito a alguns departamentos; 3 – muitos 
departamentos usam a prática; 4 – amplamente disseminada na organização; e N/r – não 
responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 2, percebe-se pela análise das médias que, de forma 

geral, as práticas de RH abordados na pesquisa possuem o nível de amplitude do 

alcance alto, pois 70% dos gestores acreditam que estas práticas de GC estão 

implementadas entre os níveis 3 (a prática já está implantada) e níveis 4 (a prática já 

está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização) 

em sua empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem. Dentre os 30% dos gestores 

restantes, 16% dos gestores alegaram que as práticas se encontram no nível 2 de 

amplitude do alcance, ou seja, apenas alguns departamentos fazem uso das práticas, 

e 14% dos gestores afirmaram que existem poucas iniciativas isoladas dentro da 

empresa, ou seja, nível 1 de amplitude do alcance. 

Pela Tabela 2, verifica-se também que as práticas Comunidades de Prática, 

Fóruns e Narrativas apresentaram nível de amplitude do alcance alto, 100%, 93% e 

79%, respectivamente. A prática Coaching apresentou nível médio (57%), enquanto a 

prática Educação Corporativa apresentou nível baixo de amplitude do alcance (21%). 

Para a prática Comunidade de Prática, 71% dos gestores responderam que muitos 

departamentos usam a prática (nível 3) e os outros 29% dos gestores alegaram que 

a prática está amplamente disseminada entre a empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem (nível 4). Esta prática contribui para os indivíduos da organização 

1 2 3 4 N/R

Comunidades de prática/comunidades de conhecimento 0% 0% 71% 29% 0,0%

Coaching 0% 43% 36% 21% 0,0%

Fóruns (presenciais e virtuais)/listas de discussão 0% 7% 57% 36% 0,0%

Educação corporativa 64% 14% 0% 21% 0,0%

Narrativas 7% 14% 14% 64% 0,0%

Médias 14% 16% 36% 34% 0%

PRÁTICA

Alcance
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compartilhar conhecimento e informação no que diz respeito a temas e problemas em 

discussão, a pesquisa e projetos e a rede de pesquisas (BATISTA, 2004).   

Em relação ao Coaching, os gestores tiveram a seguinte percepção: 21% 

mencionaram que a prática está amplamente disseminada na empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem, portanto, está localizada em nível 4; 36% apontaram que 

muitos departamentos estão fazendo uso (nível 3) e 43% afirmaram que apenas 

alguns departamentos estão fazendo uso da prática (nível 2).  Em relação à prática 

Fóruns, 36% dos gestores assinalaram que a prática está amplamente disseminada 

(nível 4); 57% responderam que muitos departamentos usam a prática (nível 3); e 

apenas 7% dos gestores alegaram que apenas alguns departamentos estão fazendo 

uso dessa prática (nível 2). 

Sobre a prática Narrativas, 79% dos gestores declararam que o alcance dessa 

prática está entre o nível 3 (muitos departamentos usam a prática) e nível 4 

(amplamente disseminada na organização). Dos 21% dos gestores restantes, 14% 

afirmaram que o alcance da Narrativa está no nível 2 (alguns departamentos usam a 

prática) e 7% dos gestores responderam que a prática se encontra no nível 1 (poucas 

iniciativas isoladas dentro da Empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem).  

No tocante a prática Educação Corporativa, apenas 21% dos gestores 

declararam que essa prática está amplamente disseminada na organização (nível 4). 

Dos 79% dos gestores restantes, 14% mencionaram que apenas alguns 

departamentos usam a prática e 64% afirmaram que há poucas iniciativas isoladas 

dentro da organização.  

Por meio do Gráfico 2, demonstra-se, de forma geral, o nível de amplitude do 

alcance das práticas de RH, de acordo com a percepção dos gestores.  



101 
 

 
Gráfico 2 – Nível de amplitude do alcance das práticas de GC de RH 
Legenda: 1 – poucas iniciativas isoladas; 2 – restrito a alguns departamentos; 3 – muitos 
departamentos usam a prática; 4 – amplamente disseminada na organização; e N/r – não 
responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Para melhor compreensão sob os níveis efetivos de implementação (níveis 3 e 

4) e os níveis de amplitude do alcance (soma dos níveis 3 e 4) das práticas de GC 

voltadas a RH, é demonstrado por meio do gráfico 3 uma análise mais detalhada 

referente ao resultado integrado dessas práticas. 

 

 
Gráfico 3 – Percepção Integrada acerca do nível de implantação e alcance das práticas de 
GC de RH 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
 

 A análise integrada dos níveis de implantação e alcance das práticas de GC se 

faz necessária, isto por permitir a detecção de implicações e benefícios. De forma 
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geral, conforme Gráfico 3, observa-se que os níveis de amplitude do alcance das 

práticas de GC de RH acompanham os níveis efetivos de implantação. Logo, percebe-

se que essas práticas em geral estão sendo utilizadas na empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem dentro de suas potencialidades.  

Conforme apresentado no Gráfico 3, a prática Comunidades de Prática possui 

100% de amplitude do alcance dentro da empresa, o que pode gerar benefícios, tais 

como:  melhora o convívio entre os indivíduos e dessa forma estimula redes pessoais 

a longo prazo; incentiva e acelera a troca de informações, isto por possibilitar um 

ambiente propício; contribui para a socialização do conhecimento, que é a fase de sua 

conversão onde o colaborador pode compartilhar seu conhecimento tácito diretamente 

com outros colaboradores da instituição, fazendo com que o mesmo se torne coletivo 

entre a equipe; propicia condições para a transferência de melhores práticas e 

também para o acesso de especialistas. Essa prática, a qual é denominada pela 

empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem de Spark, foi apresentada na seção 5.2 

(Práticas de GC localizadas na Empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem). O Spark 

é um aplicativo utilizado pelos colaboradores e instalado nos computadores, sendo 

administrado por um servidor onde ficam hospedados as conversas e acessos de 

usuários. Como pode-se avaliar, é uma prática que apresenta excelente resultado 

além de ser um recurso gratuito, não havendo necessidade de investimento para 

adquiri-lo.  

A prática Fóruns, conforme o Gráfico 3, também está sendo utilizada próximo 

da sua potencialidade, pois o nível de amplitude do alcance acompanha o nível efetivo 

de implantação e ambos foram considerados altos: 79% para o nível efetivo de 

implantação e 93% para amplitude do alcance. A utilização dessa prática pode 

promover vários benefícios para empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem, tais 

como: a troca de ideias, compartilhamento de informações e experiências, podendo 

os colaboradores expor suas concepções de forma informal sem que os mesmos se 

sintam constrangidos; a geração de grupos e comunidades, endereçando mensagens 

a várias pessoas simultaneamente, algo que simplifica e agiliza a comunicação; além 

de cooperar de um modo em geral com o aperfeiçoamento de processos, crescimento 

de competências e atividades organizacionais, contribuindo para melhoria de 

processos na prestação de serviços. Segundo dados e informações coletados nas 

unidades da empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem pesquisadas, são 

realizadas, uma vez por mês, reuniões informais para discutir estratégias para 
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solucionar problemas e para melhorias no atendimento, seja no setor de recepção ou 

no setor de realização de exames.  

Em relação à prática Narrativas, percebe-se, também pelo Gráfico 3, que o 

nível de amplitude do alcance e o nível efetivo de implementação apresentaram os 

mesmos percentuais (79%), por isso considera-se os níveis altos. Com isto, entende-

se que essa prática está sendo utilizada próximo de sua potencialidade e quando 

colocada em ação, a mesma pode trazer benefícios, tais como: resolução de 

problemas, isto por facilitar o diálogo entre as partes; contribui para que os 

colaboradores da empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem possam relatar 

assuntos complexos para outros colaboradores e até mesmo para  os clientes, 

melhorando a forma de comunicação entre todos; facilita os processos de  mudanças 

culturais na empresa analisada, isto por facilitar que o gestor explique quais mudanças 

serão geradas. 

Ao tabular os dados do questionário em relação à prática Coaching, observa-

se que 79% dos gestores consideraram que a prática está implantada e que pode 

apresentar resultados importantes e relevantes, mas quando é analisado o alcance, 

apenas 36% dos gestores responderam que muitos departamentos da empresa 

Clínica de Diagnóstico por Imagem utilizam essa prática e 21% dos gestores 

responderam que a prática está amplamente disseminada. Diante disso, o nível de 

amplitude do alcance é considerado médio, o que indica que não está havendo um 

aproveitamento qualitativo das totais potencialidades do Coaching, dificultando assim 

o monitoramento em que o gestor realiza referente ao desempenho das atividades 

dos colaboradores; o relacionamento entre gestores e colaboradores, principalmente 

em situações que requer auxílio. Portanto, de forma geral, o uso da prática de 

Coaching abaixo das suas potencialidades atrapalha a gestão de desempenho por 

parte da empresa analisada.  

A prática Educação Corporativa, como pode ser observado no Gráfico 3, foi a 

única que apresentou nível efetivo de implantação baixo e também nível de amplitude 

do alcance baixo. Logo, essa prática está sendo utilizada abaixo de sua 

potencialidade. Por atingir esses níveis baixos, as seguintes implicações são 

possíveis: a equipe poderá ficar desatualizada em processos para operar em 

equipamentos, administração e recepção e, com isso, perder espaço para outras 

clínicas de imagem concorrentes; além do mais, deixar de reduzir tempo para 

resolução de problemas. Contudo, vale ressaltar que no momento que houve a 
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aplicação dos questionários aos gestores, os mesmos relataram que foram realizados 

alguns treinamentos, tais como: treinamento de primeiros socorros, treinamento de 

informática e treinamento de ética. 

 

5.3.2 Processos Organizacionais - PO 

 

 Conforme abordado no capítulo 2, as práticas relacionadas à estruturação dos 

PO têm por objetivo contribuir de modo a simplificar a geração, retenção, organização 

e disseminação do conhecimento da organização. As práticas que fazem parte dessa 

categoria e que foram estudadas na empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem 

foram: Benchmarking interno e externo, Melhores Práticas (Best practices), Auditoria 

do Conhecimento ou mapeamento, Sistema de Gestão por Competência, Banco de 

Competências Individuais, Memória Organizacional, Sistema de Inteligência 

Organizacional ou Inteligência Competitiva e Gestão do Capital Intelectual. 

 A respeito da análise do nível efetivo de implementação das práticas de GC de 

PO, verifica-se, pela média, que a empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem possui, 

em geral, um nível efetivo de implantação alto (níveis 3 e 4), pois apresentou a média 

de 71%. Dos 29% restantes, 11% corresponde ao nível 2 (a prática está em processo 

de implementação), 16% corresponde ao nível 1 (existem ações planejadas para a 

implementação da prática do futuro) e 3% está inserido no nível 0 (não existem planos 

para implementação da prática.  

 

Tabela 3 – Nível efetivo de Implantação das práticas de GC de PO 

 
Legenda: 0 – não existem planos de implantação; 1 – planejada para o futuro; 2 – em processo 
de implantação; 3 – já está implantada; 4 – implantada e apresentando resultados relevantes, 
e; n/r – não responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
 

0 1 2 3 4 N/R

Benchmarking interno e externo 0% 0% 14% 14% 71% 0,0%

Melhores práticas (Best práctices) 0% 0% 7% 64% 29% 0,0%

Mapeamento ou auditoria do conhecimento 0% 0% 7% 21% 71% 0,0%

Sistema de gestão por competência 0% 0% 7% 36% 57% 0,0%

Banco de competências individuais/ banco de talentos/ páginas amarelas 14% 36% 21% 14% 14% 0,0%

Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 0% 57% 7% 21% 14% 0,0%

Sistemas de inteligência organizacional/empresarial/ inteligência competitiva 0% 36% 21% 21% 21% 0,0%

Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos intangíveis 7% 0% 0% 29% 64% 0,0%

Média 3% 16% 11% 28% 43% 0%

 PRÁTICA

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO 



105 
 

De acordo com a mensuração dos dados, observa-se que 93% dos gestores 

responderam que as práticas Melhores Práticas, Mapeamento ou auditoria do 

conhecimento, Sistema de Gestão por Competência e Gestão do Capital Intelectual 

estão no nível efetivo de implantação alto. Ainda se verifica que 7% dos gestores 

responderam que essas práticas estão em processo de implementação (nível 2). Em 

relação à prática Benchmarking interno e externo, de acordo com a Tabela 3, o seu 

nível efetivo de implantação é considerado alto, pois 86% dos gestores afirmaram que 

tal prática está entre o nível 3 e 4. Os demais14% dos gestores julgaram que a prática 

está em processo de implementação (nível 2). Verifica-se ainda que a prática Sistema 

de Inteligência Organizacional se encontra em nível efetivo de implantação médio, 

uma vez que 43% dos gestores responderam que o estágio de implantação está entre 

o nível 3 (a prática já está implantada) e nível 4 (a prática já está implantada e 

apresenta resultados importantes e relevantes para a organização). Os 57% dos 

gestores restantes consideraram o seguinte: 21% alegaram que a prática está em 

processo de implementação (nível 2) e 36% julgaram que existem ações planejadas 

para implementação da prática no futuro (nível 1).  

 As práticas Banco de Competências Individuais e Memória Organizacional 

apresentaram nível efetivo de implantação baixo, conforme questionário respondido 

pelos gestores. Para o Banco de Competências, apenas 29% dos gestores 

consideraram que essa prática já está implantada e/ou a mesma está implantada e 

apresenta resultados importantes e relevantes para a empresa Clínica de Diagnóstico 

por Imagem. Dos 71% dos gestores restantes, 21% consideraram que a prática ainda 

está em processo de implementação (nível 2), 36% já responderam que existem 

ações planejadas para a implementação futuramente (nível 1) e os demais 14% dos 

gestores acreditam que não existem planos para implementação (nível 0). 

 Em relação à prática Memória Organizacional, apenas 36% dos gestores 

apontaram que essa prática se encontra em níveis 3 e 4. Os demais gestores, 7% 

deles, responderam que a Memória Organizacional está em nível 2 (a prática está em 

processo de implementação) e os outros 57% consideraram que ela está em nível 1 

(existem ações planejadas para implementação da prática no futuro). 

 Por meio do Gráfico 4, podem ser visualizados os níveis de estágio de 

implementação na percepção dos gestores da empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem. 
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Gráfico 4 – Nível efetivo de implementação das práticas de PO na empresa Clínica de 
Diagnóstico por Imagem 
Legenda: 0 – não existem planos de implantação; 1 – planejada para o futuro; 2 – em processo 
de implantação; 3 – já está implantada; 4 – implantada e apresentando resultados relevantes, 
e; n/r – não responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

 Em relação à análise realizada sobre o nível de amplitude do alcance das 

práticas de GC de PO, verifica-se, pela média, que essas práticas possuem um nível 

de amplitude do alcance alto, já que 63% do total dos gestores responderam que as 

práticas de PO estão entre os níveis 3 e 4. Dos demais 38% dos gestores, 26% 

afirmaram que apenas alguns departamentos fazem uso das práticas e 12% que há 

poucas iniciativas isoladas dentro da empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem, 

conforme pode ser visualizado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Nível de Amplitude do Alcance das práticas de GC de PO 

 

Nível Alto

Nível Alto

Nível Alto

Nível Alto

Nível Baixo

Nível Baixo

Nível Médio

Nível Alto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Benchmarking interno e externo

Melhores práticas

Mapeamento do conhecimento

Sistema de gestão por competência

Banco de competências individuais

Memória organizacional

Sistemas de inteligência organizacional

Gestão do capital intelectual

1 2 3 4 N/R

Benchmarking interno e externo 0% 43% 21% 36% 0%

Melhores práticas (Best práctices) 0% 21% 71% 7% 0%

Mapeamento ou auditoria do conhecimento 0% 21% 7% 71% 0%

Sistema de gestão por competência 0% 14% 7% 79% 0%

Banco de competências individuais/ banco de talentos/ páginas amarelas 57% 14% 29% 0% 0%

Memória organizacional/ lições aprendidas/ banco de conhecimentos 14% 57% 14% 14% 0%

Sistemas de inteligência organizacional/empresarial/ inteligência competitiva 14% 29% 36% 21% 0%

Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos intangíveis 7% 7% 29% 57% 0%

Média 12% 26% 27% 36% 0%

PRÁTICA

Alcance
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Legenda: 1 – poucas iniciativas isoladas; 2 – restrito a alguns departamentos; 3 – muitos 
departamentos usam a prática; 4 – amplamente disseminada na organização; e N/r – não 
responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

  

 Ainda em relação à análise da Tabela 4, observa-se que a maioria das práticas 

possui o nível de amplitude do alcance alto. Para 86% dos gestores, as práticas 

Sistema de Gestão por Competência e Gestão do Capital Intelectual estão entre os 

níveis 3 e 4. Sobre Sistema de Gestão por Competências, 14% dos gestores restantes 

responderam que alguns departamentos fazem uso da prática (nível 2). Já para a 

prática Gestão do Capital Intelectual, dos 14% dos gestores restantes, 7% 

consideraram que o alcance dessa prática se encontra em nível 2 e outros 7% 

responderam que está no nível 1, ou seja, existem poucas iniciativas isoladas dentro 

da empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem.   

 Para as práticas Melhores Práticas e Mapeamento do Conhecimento, o nível 

de amplitude do alcance foi considerado alto. 79% dos gestores responderam que 

essas práticas estão no patamar entre os níveis 3 e 4. Vale salientar ainda que, para 

essas mesmas práticas, 21% dos gestores restantes responderam que alguns 

departamentos apenas fazem uso das práticas. 

As práticas de GC Memória Organizacional e Banco de Competências 

Individuais ainda possuem o nível de amplitude do alcance baixo, pois apenas 29% 

dos gestores responderam que essas práticas se encontram entre os níveis 3 e 4.  Em 

relação ao Banco de Competências Individuais, 29% dos gestores indicaram que seu 

alcance está no nível 3, ou seja, muitos departamentos usam a prática, enquanto 57% 

dos gestores tiveram a percepção que ainda há poucas iniciativas isoladas dentro da 

empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (nível 1) e os demais 14% apontaram 

que as práticas estão em nível 2 (alguns departamentos usam a prática). Sobre a 

Memória Organizacional, dos 71% dos gestores restantes, 57% julgaram que a prática 

está disseminada em apenas alguns departamentos (nível 2) e 14% consideraram que 

a prática está compreendida a apenas algumas iniciativas isoladas (nível 1).  

Por meio do Gráfico 5, é possível observar a percepção dos gestores quanto 

ao nível de amplitude do alcance das práticas de GC de PO. 
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Gráfico 5 - Nível de amplitude do alcance das práticas de PO na empresa Clínica de 
Diagnóstico por Imagem 
Legenda: 1 – poucas iniciativas isoladas; 2 – restrito a alguns departamentos; 3 – muitos 
departamentos usam a prática; 4 – amplamente disseminada na organização; e N/r – não 
responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

A partir das análises realizadas sobre o nível efetivo de implantação e nível de 

amplitude do alcance das práticas de GC de PO, para melhor compreensão sobre os 

resultados, é apresentado abaixo, por meio do Gráfico 6, a análise integrada desses 

níveis, para possibilitar a identificação de possíveis implicações e benefícios.  
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Nível Médio
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Sistema de gestão por competência
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Memória organizacional

Sistemas de inteligência
organizacional

Gestão do capital intelectual
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Gráfico 6 – Percepção Integrada acerca do nível de implantação e alcance das práticas de 
GC de PO 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

 De forma em geral, por meio do Gráfico 6, verifica-se que os níveis de amplitude 

do alcance das práticas de GC de PO acompanham os níveis efetivos de implantação 

para grande parte das práticas. Nesse estudo, revela-se que o nível de amplitude do 

alcance das práticas de GC varia entre os níveis médio e alto, com exceção das 

práticas Memória Organizacional e Banco de Competências Individuais, que 

apresentam níveis baixos. Diante do contexto, são apresentadas possíveis 

implicações a respeito do uso dessas práticas na empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem. 

Sobre a prática Benchmarking interno e externo é possível compreender que o 

nível efetivo de implantação é alto (86%), contudo, a prática não está sendo utilizada 

em sua total potencialidade, apresentando o nível de amplitude do alcance médio 

(57%). Dessa forma, a ampliação do nível de alcance dessa prática pode gerar alguns 

benefícios: efetiva avaliação de práticas e de desempenho da empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem ao comparar com outras clínicas, com o intuito de verificar 

quais conhecimentos explícitos ou tácitos que podem ser replicados. Assim, o uso 

dessa prática pode incluir novos conhecimentos que geram melhorias e inovações por 
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meio de conhecimentos adquiridos por outras clínicas sendo referência para busca de 

melhores práticas em processos organizacionais e serviços. 

Para a prática Sistema de Inteligência Organizacional, verifica-se que tanto o 

seu nível de amplitude do alcance quanto o seu nível efetivo de implantação são 

médios, sendo que a amplitude do alcance (57%) apresentou um percentual ainda 

maior do que o nível efetivo de implantação (43%). Diante do exposto, a empresa 

Clínica de Diagnóstico por Imagem deveria ampliar a implantação e alcance dessa 

prática para obter mais benefícios, que são: melhor interação com o ambiente interno 

e externo; os gestores conseguem capitar a informação e transformá-la em 

conhecimento; aptidão em tomar decisão uma vez que o Sistema de Inteligência 

Organizacional altera os dados em inteligência; e o acesso ao conhecimento se torna 

descomplicado, uma vez que é registrado e armazenado. 

 A prática Memória Organizacional no estudo realizado apresenta nível efetivo 

de implantação e nível de amplitude do alcance considerado baixo, conforme pode 

ser visualizado no Gráfico 6. Apenas 36% dos gestores responderam que a prática 

está em estágio de implantação entre o nível 3 e 4, entretanto só 29% dos gestores 

consideraram que essa prática está amplamente disseminada. Verifica-se, portanto, 

que a Memória Organizacional está sendo utilizada abaixo de suas potencialidades e 

dessa forma pode acarretar várias implicações na empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem, como exemplos tem-se: possíveis retrabalhos, os quais geram desperdício 

de recursos e custos; dificuldade de inovar, uma vez que não há uma base concreta 

para o compartilhamento de conhecimentos; dificuldade em acessar as informações 

e conteúdo, além da dificuldade de planejamento, organização e execução de novos 

projetos. 

 No caso da prática de GC Banco de Competências Individuais, percebe-se pelo 

resultado do estudo que o nível efetivo de implantação, bem como o nível de amplitude 

do alcance, também foi considerado baixo. Como já foi abordada no capítulo 2, essa 

prática possibilita que as organizações tenham um repertório de talentos em se 

tratando de competências humanas no contexto organizacional: habilidade, atitude e 

conhecimento. Diante do resultado observado, conclui-se que essa prática está sendo 

utilizada abaixo de sua potencialidade, podendo implicar em resultados negativos: 

dificuldades nos processos de tomada de decisão sobre o aperfeiçoamento das 

competências dos funcionários, sendo que existem lacunas informacionais sobre os 

conhecimentos explícitos (tais como: serviços, processos e relacionamento com os 
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clientes e fornecedores) e sobre os conhecimentos tácitos, como o indivíduo ter o 

talento de se adaptar ao lidar com situações atípicas e inovadoras; e obstáculos nos 

processos de comunicação externos e interno, pelo fato de saber onde estão 

localizados e quem são os colaboradores detentores do conhecimento. 

 Todas as demais práticas apresentadas no Gráfico 6 tiveram o nível de 

amplitude do alcance alto que acompanharam os níveis efetivos de implantação. 

Assim, todas essas práticas estão sendo utilizadas próximo do total de suas 

potencialidades, sendo elas: Melhores Práticas, Mapeamento do Conhecimento, 

Sistema de Gestão por Competências e Gestão do Capital Intelectual. A aplicação 

dessas práticas pode contribuir para geração de benefícios para a empresa, os quais 

são listados abaixo para cada prática de GC. 

 Para Melhores Práticas considera-se: capacidade de identificar os pontos 

positivos e negativos e dessa forma usá-los novamente quando necessário; os 

funcionários podem realizar tarefas ou ainda localizar solução para problemas; os 

gestores podem promover cultura de mudanças e desenvolvimento organizacional e 

pessoal; além de incrementar uma cultura organizacional, que tem como prioridade a 

adoção de práticas apreciadas e autenticadas empiricamente e com base em 

melhores referências. 

 Em relação à prática Mapeamento do Conhecimento, pode-se argumentar que 

os benefícios gerados à empresa se dão na forma de um incentivo informacional aos 

gestores nos processos de tomada de decisão em momentos de incerteza; menor 

dificuldade na implementação de outras práticas de GC, tais como: Sistema de Gestão 

por Competências, Gestão do Capital Intelectual e Benchmarking; redução de 

retrabalhos, que agregam em gastos desnecessários de tempo e recursos; e amparo 

na resolução de alguns problemas básicos nessas clínicas, como a relativa à 

comunicação. 

 No caso da prática Sistema de Gestão por Competências, tem-se como 

benefícios para a empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem: redução de tempo para 

resolução de problemas; colaboradores com talentos e aptidão para ocupar cargos 

que requer mais atenção; além de análise de competências atuais e as que precisam 

ser supridas; e identificar o perfil do profissional que coopera para produzir na 

empresa. 

 Já para a prática de GC Gestão do Capital Intelectual pode proporcionar: 

facilidade nos processos de gestão de recursos humanos que envolvem avaliação de 
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desempenho e treinamentos; aptidão sobre a gestão da cultura organizacional e a 

gestão do clima, evitando, dessa forma, conflitos internos e problemas de motivação; 

leveza no entendimento entre os objetivos individuais e objetivos organizacionais, o 

que impede de gerar problemas de motivação e problemas de produtividade; e 

aproveitamento da capacidade efetiva dos ativos estruturais, como por exemplo: 

estrutura organizacional, patentes e propriedade intelectual, programas e 

equipamentos, evitando desse modo problemas de eficiência. 

 

5.3.3 Base Tecnológica - BT 

 

 Nessa subseção são apresentados os resultados das práticas de GC de Base 

Tecnológica que se refere aos níveis efetivos de implantação, níveis de amplitude do 

alcance e análise integrada desses níveis. Fazem parte da Base Tecnológica as 

seguintes práticas de GC: Ferramentas de colaboração (portais/intranets/extranets), 

Sistemas de Workflow, Gestão Eletrônica de Documentos (GED), Costumer 

Relationship Management (CRM) e Enterprise Resource Planning (ERP). 

 Em relação à média do nível efetivo de implantação, as práticas de GC de BT 

apresentaram níveis altos, conforme visualizado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Nível efetivo de Implantação das práticas de GC de BT 

 
Legenda: 0 – não existem planos de implantação; 1 – planejada para o futuro; 2 – em processo 
de implantação; 3 – já está implantada; 4 – implantada e apresentando resultados relevantes, 
e; n/r – não responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

  

Pela Tabela 5 apresentada, verifica-se pela análise das médias que, de forma 

geral, as práticas de GC de BT abordados na pesquisa possuem o nível efetivo de 

implantação alto, pois 76% dos gestores da empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem avaliaram que estas práticas de GC estão implementadas entre os níveis 3 

0 1 2 3 4 N/R

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets 0% 0% 7% 50% 43% 0%

Sistemas de workflow 7% 7% 7% 7% 64% 7%

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 0% 0% 36% 14% 50% 0%

Costumer Relationship Management (CRM) 0% 0% 7% 43% 43% 7%

Enterprise Resource Planning (ERP) 0% 0% 29% 43% 21% 7%

Média 1% 1% 17% 31% 44% 4%

PRÁTICA

ESTÁGIO DE IMPLANTAÇÃO
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(a prática já está implantada) e 4 (a prática já está implantada e apresenta resultados 

importantes e relevantes para a organização) em sua empresa. Os demais 24% dos 

gestores consideraram que as práticas estão nos seguintes níveis de implantação: 

17% dos gestores responderam que as práticas se limitam ao nível 2, ou seja, ainda 

estão em processo de implementação; 1% dos gestores responderam que existem 

determinadas ações planejadas para implementar futuramente (nível 1); 4% dos 

gestores não se posicionaram quanto ao nível das práticas; e os outros 1% dos 

gestores tem a percepção que não há planos para implementação, ou seja, encontra-

se em nível 0. 

 Sobre a prática portais/intranets/extranets, percebe-se que seu nível efetivo de 

implantação é alto, pois 93% dos gestores responderam que essa prática se encontra 

entre o nível 3 (a prática já está implantada) e nível 4 (a prática já está implantada e 

apresenta resultados importantes e relevantes para a organização), enquanto que 

apenas os outros 7% dos gestores acreditaram que a prática está em processo de 

implementação (nível 2). 

 Em relação à prática Sistema de  Workflow, 71% dos gestores apontaram que 

a mesma está inserida na empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem entre os níveis 

3 (a prática já está implantada) e 4 (a prática já está implantada e apresenta resultados 

importantes e relevantes para a organização). Todavia, ao analisar a Tabela 5, 

observa-se que 64% identificaram como nível 4 e apenas 7% alegaram que essa 

prática está implantada em nível 3. Os demais 28% dos gestores restantes 

responderam que essa prática está nos seguintes estágios: 7% dos gestores julgaram 

que ela está em nível 2 (a prática está em processo de implantação); 7% acreditaram 

que seu estágio permeia no nível 1 (existem ações planejadas para a implantação da 

prática no futuro); outros 7% dos gestores opinaram que ainda não existem planos 

para implementação (nível 0),  e ainda tiveram 7% dos gestores que não se 

pronunciaram quanto ao estágio de implantação.   

 A prática Gestão Eletrônica de Documentos (GED) também apresenta nível 

efetivo de implementação alto, pois 64% dos gestores responderam que o estágio de 

implantação se encontra entre os níveis 3 e 4. No entanto, em relação a esses níveis, 

50% dos gestores indicaram que a prática já está implantada e apresenta resultados 

importantes e relevantes para a organização e somente 14% dos gestores julgaram 

como a prática já está implantada. Os outros 36% dos gestores acreditaram que o 
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nível de implementação está em nível 2 (a prática está em processo de 

implementação) na empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem. 

 O nível efetivo de implantação para a prática CRM também foi apontado como 

alto, de acordo com a Tabela 5, pois 86% dos gestores indicaram que a CRM permeia 

entre o nível 3 (a prática já está implantada) e nível 4 (a prática está implantada e 

apresenta resultados relevantes e importantes para organização. Ainda 7% dos 

gestores restantes alegaram que a prática está em processo de implementação (nível 

2) e outros 7% não opinaram. 

 Acerca da prática ERP, os gestores identificaram o Software RIS (que foi 

abordado na seção 5.2 – Práticas de GC localizadas na Empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem), como possuindo a mesma funcionalidade que um ERP, 

sendo que o RIS é ainda mais completo e integrado do que o ERP. Diante desse 

contexto, 64% dos gestores consideraram esta prática como implementada em nível 

efetivo alto para a empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem pesquisadas. Além 

disso, 29% dos gestores indicaram que a prática está em processo de implementação 

(nível 2), todavia 7% dos demais gestores não souberam avaliar essa prática quanto 

ao nível de estágio de implantação. 

 No Gráfico 7 é apresentado os resultados quanto ao nível efetivo de 

implantação das práticas de GC de BT. 

 

 
Gráfico 7 - Nível efetivo de implementação das práticas de BT na empresa Clínica de 
Diagnóstico por Imagem 
Legenda: 0 – não existem planos de implantação; 1 – planejada para o futuro; 2 – em processo 
de implantação; 3 – já está implantada; 4 – implantada e apresentando resultados relevantes, 
e; n/r – não responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
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 Quanto ao nível de amplitude do alcance, registra-se na Tabela 6 os resultados 

das práticas de GC em relação ao seu uso na empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem. 

 

Tabela 6 – Nível de amplitude do alcance das práticas de GC de BT 

 
Legenda: 1 – poucas iniciativas isoladas; 2 – restrito a alguns departamentos; 3 – muitos 
departamentos usam a prática; 4 – amplamente disseminada na organização; e N/r – não 
responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

 No que se refere a Tabela 6, aponta-se a ocorrência de maneira predominante 

de altos níveis de percepção pelos gestores quanto ao nível de amplitude do alcance 

(soma dos níveis 3 e 4) para maioria das práticas de GC de BT abordadas no estudo. 

De forma em geral, a média apresentada para a empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem foi de 77%, os demais 22% estão distribuídos nos seguintes níveis: 17% para 

nível 2 (alguns departamentos usam a prática); 1% para nível 1(poucas iniciativas 

isoladas dentro da organização); e 4% corresponde os gestores que não opinaram.   

 As práticas apresentadas com nível de amplitude do alcance alto foram as 

seguintes: portais/intranets/extranets, Sistemas de Workflow, GED e CRM. A prática 

ERP foi a única que apresentou nível de amplitude do alcance médio.  

 Sobre a prática de GC referente aos portais/intranet/extranets, 93% dos 

gestores responderam que o alcance dessa prática está entre o nível 3 (muitos 

departamentos usam a prática) e nível 4 (amplamente disseminada na organização). 

Contudo, de acordo com a Tabela 6, 64% dos gestores ainda tem a percepção de que 

muitos departamentos usam a prática (nível 3), enquanto que outros 29% dos 

gestores já consideraram que a prática está amplamente disseminada na 

organização. Vale ainda destacar que 7% dos gestores restantes alegaram que alguns 

departamentos usam a prática (nível 2).  

1 2 3 4 N/R

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets 0% 7% 64% 29% 0%

Sistemas de workflow 7% 14% 21% 50% 7%

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 0% 21% 50% 29% 0%

Costumer Relationship Management (CRM) 0% 7% 43% 43% 7%

Enterprise Resource Planning (ERP) 0% 36% 36% 21% 7%

Média 1% 17% 43% 34% 4%

PRÁTICAS

Alcance
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Já para o Sistema de Wokflow, 71% dos gestores tiveram a percepção que a 

prática se encontra entre os níveis 3 e 4, sendo que 50% desses gestores julgaram 

que a prática está amplamente disseminada na empresa Clínica de Diagnóstico por 

Imagem (nível 4) e 21% avaliaram que muitos departamentos usam a prática (nível 

3). Dos outros 28% dos gestores restantes, 7% não responderam o questionário; 14% 

informaram que apenas alguns departamentos fazem uso da prática (nível 2); e 7% 

dos gestores restantes consideraram que existe poucas iniciativas isoladas dentro da 

empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem (nível 1). 

 Em relação a GED, tem-se que 79% dos gestores consideraram que há nível 

de amplitude do alcance alto dentro da empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem, 

em que 50% desses gestores informaram que muitos departamentos usam a prática 

(nível 2) e outros 29% dos gestores responderam que GED está amplamente 

disseminada na organização (nível 4). Ainda 21% dos gestores restantes julgaram que 

somente alguns departamentos usam a GED (nível 2).  

A prática CRM também foi considerada com o nível de amplitude do alcance 

alto, já que 86% dos gestores apontaram que a prática está compreendida entre o 

nível 3 (muitos departamentos usam a prática) e nível 4 (amplamente disseminada na 

organização). Dentre os 14% dos gestores restantes, 7% afirmaram que a CRM está 

disseminada em nível 2 (alguns departamentos usam a prática) e os outros 7% não 

souberam responder. 

 A única prática que apresentou nível de amplitude do alcance mediano, 

segundo a percepção dos gestores, foi a ERP, que é identificada por esses gestores 

com o Software RIS. Somente 57% dos gestores responderam que o alcance dentro 

da empresa permeia entre os níveis 3 e 4. Dos 46% dos gestores restantes: 36% 

afirmaram que apenas alguns departamentos estão fazendo uso (nível 2) e os outros 

7% dos gestores não se manifestaram. 

 Por meio do Gráfico 8, verifica-se a percepção que os gestores tiveram quanto 

ao nível de amplitude do alcance das práticas de GC de BT. 
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Gráfico 8 - Nível de amplitude do alcance das práticas de BT na empresa Clínica de 
Diagnóstico por Imagem 
Legenda: 1 – poucas iniciativas isoladas; 2 – restrito a alguns departamentos; 3 – muitos 
departamentos usam a prática; 4 – amplamente disseminada na organização; e N/r – não 
responderam. 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
 

  

Para melhor compreensão dos resultados, no Gráfico 9 é apresentado uma 

análise comparativa dos níveis de amplitude do alcance em relação aos níveis efetivos 

de implementação das práticas de GC de BT. Posteriormente, será abordada as 

possíveis implicações e benefícios dessas práticas na empresa Clínica de Diagnóstico 

por Imagem.  

 

 
Gráfico 9 – Percepção Integrada acerca do nível de implantação e alcance das práticas de 
GC de BT 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
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 De maneira em geral, pelo Gráfico 9, verifica-se que os níveis de amplitude do 

alcance das práticas de GC de BT acompanham os níveis efetivos de implementação 

para maioria das práticas. A predominância do nível de amplitude do alcance das 

práticas de GC abordadas nesse estudo varia entre o nível médio e alto. Dessa forma, 

observa-se que as práticas de GC estão sendo utilizadas na empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem próximo do total de suas potencialidades. 

 Também pelo Gráfico 9, examina-se que a percepção (em quantitativo) que os 

gestores tiveram sobre o nível de amplitude do alcance é o mesmo para o nível efetivo 

de implantação para as práticas Portais/Intranets/Extranets, Sistemas de Workflow e 

CRM. Logo, tem-se o seguinte resultado para essas práticas: 93%, 71% e 86% 

respectivamente, resultados que representam níveis altos e, diante disso, observa-se 

que estas práticas estão sendo empregadas próximo do total de suas potencialidades. 

 Entende-se que os benefícios que podem ser gerados a partir da existência da 

prática de portais/intranets/extranets são: melhor captura e difusão do conhecimento; 

além do espaço para compartilhar as experiências entre os colaboradores; redução 

de processos e tempo uma vez que proporciona aplicações relevantes e acesso a 

todas informações para essa empresa; e também exerce a função de plataforma para 

outras práticas, tais como: Redes do Conhecimento, Comunidades de Prática e 

Melhores Práticas. 

 Já como benefícios que podem serem gerados pela prática Sistemas de 

Workflow à empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem pode-se citar: maior 

qualidade no controle interno; os funcionários adquirem maior agilidade e 

simplificação nos trabalhos diários; eficiência no controle da qualidade da informação, 

contribuindo principalmente na parte operacional, por exemplo: com controle dos 

pedidos de exames e o laudo desses exames entregue aos pacientes. 

 Em relação à prática CRM, têm-se os seguintes benefícios: registro de outras 

informações que os gestores conseguem realizar o acompanhamento na satisfação e 

insatisfação do paciente como os serviços oferecidos de exames de imagem e a partir 

disso melhorar a qualidade dos mesmos; registro de informações quanto a compra de 

materiais/manutenção de equipamentos e prazos de entrega; além de também 

verificar registro quanto a satisfação dos médicos em relação ao pedido de exames  e 

os laudos realizados pelos profissionais da área técnica pela empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem. 
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 Também se observa pelo Gráfico 9 que na prática GED 79% dos gestores 

consideraram que o alcance dessa prática está compreendido entre o nível 3 (muitos 

departamentos usam a prática) e o nível 4 (amplamente disseminada na organização), 

o que possibilita concluir que a GED está sendo utilizada próximo do total de sua 

potencialidade. Para o nível efetivo de implantação, 64% dos gestores responderam 

que a prática se localiza entre o nível 3 (a prática já está implantada) e nível 4 (a 

prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a 

organização). Sendo assim, a GED permite produzir diversos benefícios para a 

empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem: adquirir aplicativos informatizados que 

contribuem na qualidade do controle interno das informações entre os departamentos, 

agilidade em localizar documentos nesses aplicativos, redução impressos e 

consequentemente na redução de gastos com materiais de escritório. 

 No caso da prática de GC de ERP, 64% dos gestores apontaram que essa 

prática possui o estágio de implantação entre o nível 3 (a prática já está implantada) 

e nível 4 (a prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes 

para a organização), dessa forma julga-se que o nível efetivo de implantação é alto. 

Na percepção dos gestores o software RIS substitui o ERP. Ao analisar o alcance, 

apenas 57% dos gestores responderam que muitos departamentos usam a prática 

(nível 3) e que a prática está amplamente disseminada na organização (nível 4), logo 

conclui-se que o nível de amplitude do alcance para essa prática é médio. Diante 

desse resultado, aponta-se que o RIS está sendo utilizado abaixo de sua 

potencialidade na empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem sendo necessário 

propor medidas para ampliar o alcance do RIS. Comparando com as demais práticas, 

este foi o único que obteve o alcance mediano, as outras todas foram consideradas 

em níveis altos. O pouco uso da dessa prática pode acarretar prejuízos para à 

empresa, tais como: tecnologia da Informação pouco eficaz; dificuldade em gerar e 

disseminar o conhecimento entre os colaboradores, ocasionando danos na 

informação e excesso de retrabalhos e gastos desnecessários com outros sistemas 

de informação. 
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6 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

 

 O objetivo geral proposto para esse estudo foi diagnosticar o nível de GC em 

uma empresa do ramo de saúde que realiza exames de diagnóstico por imagem na 

cidade de Maringá para, em seguida, propor ações que consolidem a GC na empresa. 

Para tal, a pesquisa possui os seguintes objetivos específicos: i) identificar o estágio 

de implementação da GC na Empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem; ii) verificar 

o Alcance da GC na Empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem; e iii) a partir dos 

resultados do diagnóstico, sugerir ações e medidas que possam ser aplicadas para a 

empresa analisada com o intuito de consolidar a GC. Para atender a esses objetivos, 

fez-se necessário realizar um diagnóstico de GC na empresa Clínica de Diagnóstico 

por Imagem, algo concretizado a partir da aplicação de um instrumento de diagnóstico 

de GC desenvolvido e validado pelo IPEA. 

 Antes de aplicar o instrumento de diagnóstico, foi necessário fazer o 

levantamento bibliográfico a respeito da aplicação da GC na área da saúde. Faz-se 

importante destacar que a revisão teórica realizada nesse trabalho contribuiu de forma 

significativa para sustentar a aplicação do diagnóstico. Durante a coleta de materiais 

bibliográficos, foi possível perceber, por exemplo, que ainda há pouca bibliografia 

referente ao assunto, principalmente no que consiste sobre as práticas de GC na área 

da saúde.  

 Porém, foi possível verificar que algumas empresas do setor de saúde já 

utilizam algumas práticas de GC, como é o caso da Confederação da Unimed do Brasil 

que, através das suas cooperativas, tem se preocupado com seus ativos e gerir o 

conhecimento. Diante disso, hoje está no mercado a Faculdade Unimed, a qual oferta 

cursos em GC. A Unimed também efetuou um investimento para a criação de um novo 

modelo de Gestão de Pessoas para a implantação da prática Gestão por 

Competências na Unimed de Apucarana e a criação de portais em diversas 

cooperativas, entre outras medidas.  

  Verificou-se também que outros países vêm aplicando práticas de GC, 

principalmente na saúde pública, tais como: o Havaí, onde o Departamento de Saúde 

fez uso de técnicas de Mapeamento do Conhecimento; Bangladesh, onde o Ministério 

da Saúde e outros órgãos competentes utilizaram Portais e Comunidades de Prática, 

além dos processos de GC, para controlar a taxa de desnutrição e mortes de crianças 

nos primeiros meses de vida. 
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 Há, comprovadamente, interesse dos órgãos públicos da área de saúde em 

aplicar práticas de GC. É o caso da Secretaria de Saúde de Maringá que, de acordo 

com a pesquisa realizada in loco, adota práticas de GC em parceria com o Ministério 

da Saúde e Ministério da Educação, tais como: portais, Comunidade de Práticas, 

Universidade Corporativa e GED. Contudo, é necessário mais empenho desses 

órgãos em aplicar GC no âmbito da saúde para obter resultados importantes e 

relevantes para tomada de decisão.  

 Em relação aos objetivos apresentados, verifica-se que, primeiramente, para 

fins de análise da confiabilidade das respostas obtidas pela aplicação do questionário 

foi calculado o coeficiente Alfa de Cronbach. O resultado encontrado foi excelente 

tanto para o nível de implementação quanto para o nível de alcance das dezoito 

práticas contidas no questionário, permitindo deduzir que há confiabilidade nos dados 

obtidos pela aplicação do questionário, descartando a necessidade de aplicar o 

método de purificação da escala. 

 Em geral, as três categorias de GC pesquisadas na empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem (RH, PO e BT) apresentaram níveis efetivos de implantação 

e níveis de amplitude do Alcance altos. No que condiz à categoria de RH, observou-

se que o nível efetivo de implantação é alto, pois, na média, 69% dos gestores 

consideraram que essa categoria se encontra entre o nível 3 (a prática já está 

implantada) e 4 (a prática já está implantada e apresenta resultados importantes e 

relevantes para a organização). Dentre as práticas desta categoria, apenas Educação 

Corporativa apresentou um nível efetivo de implantação baixo. Todas as demais 

práticas apresentaram um nível efetivo de implantação alto. 

O nível de amplitude do Alcance das práticas de GC de RH também é 

considerado alto, tendo-se em vista que, na média, 70% dos gestores responderam 

que as práticas permeiam entre o nível 3 (muitos departamentos usam a prática) e 

nível 4 (amplamente disseminada na organização) na empresa Clínica de Diagnóstico 

por Imagem. Das práticas desta categoria, Educação Corporativa apresentou um nível 

de amplitude do Alcance baixo, o Coaching médio e as demais práticas um nível alto.  

 O fato de a prática Educação Corporativa ter sido diagnosticada como um nível 

efetivo de implantação quanto um nível de amplitude do Alcance baixos, traz as 

seguintes implicações para a empresa: colaboradores desatualizados e, diante disso, 

pode ocorrer perda de mercado para concorrentes; falta de inovação; e gasto de maior 

tempo para resolução de problemas. 
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A prática Comunidades de Prática apresentou o maior nível de implantação 

dentre as demais da categoria de RH, e seu nível de amplitude do Alcance foi 

considerado alto para todos os gestores. Ou seja, a prática está sendo utilizada em 

sua total potencialidade, conforme a percepção dos gestores da empresa pesquisada. 

Através dos dados e informações coletados, verifica-se que a utilização da plataforma 

Spark tem contribuído para o desenvolvimento das Comunidades de Prática. O 

emprego dessa prática traz diversos benefícios, tais como: contribuição para 

socialização do conhecimento, a qual é a fase de conversão do conhecimento criada 

pelos autores Nonaka e Takeuchi; há o favorecimento do convívio entre os 

colaboradores e, diante disso, desperta a criação de redes sociais no longo prazo; 

estimula e acelera a troca de informações. 

Examina-se também que a prática Fóruns está sendo utilizada em sua total 

potencialidade, levando a empresa a desfrutar dos seguintes benefícios: geração de 

comunidades e grupos, direcionamento de mensagens para diversas pessoas 

simultaneamente, algo que agiliza e simplifica a comunicação; crescimento de 

competências e atividades organizacionais; compartilhamento de experiências e 

informações; e troca de ideias. 

Observa-se também que a prática Narrativas é utilizada próximo do total de 

suas potencialidades. Podendo ser obtidos, os seguintes benefícios para a empresa: 

facilita os processos de mudanças culturais nas clínicas analisadas, pois os gestores 

possuem aptidões para esclarecer quais mudanças serão estabelecidas; resolução 

de problemas, tendo-se em vista que propicia o diálogo entre as partes; e a criação 

de ambiente para que os indivíduos dessa empresa possam descrever assuntos 

complexos para outros, melhorando o meio de comunicação entre todos. 

 Em relação à categoria PO, o nível efetivo de implantação também foi 

identificado como alto, pois, na média, 71% dos gestores julgaram que essa categoria 

se situa entre o nível 3 (a prática já está implantada) e o nível 4 (a prática já está 

implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização). 

Dentre as práticas de GC dessa categoria, constatou-se o seguinte: a prática Sistema 

de Inteligência Organizacional obteve o nível efetivo de implantação médio; as 

práticas Banco de Competências Individuais e Memória Organizacional apresentaram 

níveis efetivo de implantação baixos; as demais práticas tiveram como resultado nível 

efetivo de implantação alto. 
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 Ainda em relação a essa categoria, o nível de amplitude do Alcance foi 

constatado como alto, levando-se em consideração a média, 63% dos gestores 

alegaram que as práticas variam entre o nível 3 (muitos departamentos usam a 

prática) e nível 4 (amplamente disseminada na organização) na empresa pesquisada. 

Dentre as práticas desse grupo, Sistema de Inteligência Organizacional e 

Benchmarking interno e externo apresentaram níveis de amplitude do Alcance 

médios; Banco de Competências Individuais e Memória Organizacional indicaram 

níveis baixos; e as demais práticas um nível alto. 

 Para as práticas que obtiveram níveis de amplitude do Alcance altos, entende-

se que as mesmas estão sendo utilizadas próximo do total de suas potencialidades. 

O uso de Gestão por Competências proporciona os seguintes benefícios para a 

empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem: funcionários com aptidão e talento para 

exercer cargos que necessitam de mais atenção; os gestores conseguem realizar 

análise de competências atuais e as que necessitam ser supridas; redução de tempo 

para identificar e solucionar problemas. Para a Gestão do Capital Intelectual, os 

seguintes benefícios são possíveis: compreensão no entendimento entre os objetivos 

organizacionais e individuais, o que evita gerar problemas de produtividade e 

motivação; propensão nos processos de gestão de RH que abrangem aptidão sobre 

a gestão da cultura organizacional e a gestão do clima, eliminando, dessa forma, 

problemas de motivação e conflitos internos; e aproveitamento da capacidade efetiva 

dos ativos estruturais, nesse sentido, evitando problemas de eficiência.  

 As práticas de Banco de Competências Individuais e Memória Organizacional 

estão sendo utilizadas abaixo de suas potencialidades. Níveis efetivos de implantação 

e de amplitude do Alcance baixos da prática Banco de Competências Individuais 

trazem as seguintes implicações para a empresa: obstáculos no processo de 

comunicação interno e externo, devido dificuldades na localização dos indivíduos que 

possuem o conhecimento; e dificuldades nos processos de tomada de decisão sobre 

o aperfeiçoamento das competências dos funcionários, uma vez que existem lacunas 

informacionais sobre os conhecimentos explícitos e tácitos. Já para Memória 

Organizacional, suas implicações resultam em: dificuldade em acessar informações e 

conteúdos além da limitação de planejamento, organização e execução de futuros 

projetos; dificuldade de inovação, sendo que não há uma base concreta para o 

compartilhamento de conhecimentos; obstáculos para aprendizado organizacional; e 

possíveis retrabalhos, o que ocasionam desperdícios de custos e recursos. 
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 A categoria de BT também apresentou nível efetivo de implantação alto, pois, 

76% dos gestores, na média, consideraram que as práticas dessa categoria se 

encontram entre o nível 3 (a prática já está implantada) e o nível 4 (a prática já está 

implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para a organização). 

Todas as práticas obtiveram nível efetivo de implantação alto. 

O nível de amplitude do Alcance para essa categoria também é considerado 

alto, tendo-se em vista que, na média, 77% dos gestores responderam que as práticas 

permeiam entre o nível 3 (muitos departamentos usam a prática) e nível 4 

(amplamente disseminada na organização) na empresa pesquisada. Das práticas 

desta categoria, apenas ERP foi classificada com nível de amplitude do Alcance 

médio, enquanto todas as demais práticas foram avaliadas com nível de amplitude do 

Alcance alto. 

Os gestores identificaram que o software RIS substitui a prática ERP, pois o 

mesmo é muito mais completo, além de apresentar as mesmas funcionalidades. 

Diante dos resultados obtidos, verificou-se que esta prática possui um nível efetivo de 

implantação alto e o nível de amplitude do Alcance médio, o que possibilita afirmar 

que o RIS está sendo utilizado abaixo de sua potencialidade, trazendo implicações 

para a empresa, tais como: dificuldade em gerar e disseminar o conhecimento entre 

os colaboradores, acarretando danos na informação e excesso de retrabalhos, bem 

como gastos desnecessários com outros sistemas de informação; e tecnologia pouco 

eficaz. 

As ferramentas de colaboração (como portais, intranets e extranets) estão 

sendo utilizadas dentro de suas potencialidades, o que proporciona benefícios para a 

empresa: exerce a função de plataforma para outras práticas (tais como, Melhores 

Práticas, Comunidades de Prática e Redes do Conhecimento); melhora a captura e 

difusão do conhecimento; proporciona um local para compartilhar experiências entre 

os funcionários; torna processos mais eficientes, o que provoca a redução de tempo 

gasto na execução dos processos. Como foi citado na seção 5.2 (Práticas de GC 

localizadas na Empresa Clínica de Diagnóstico por Imagem), a empresa possui redes 

sociais, tais como Facebook, Instagram, Linkedin e o próprio site, local em que 

disponibiliza informações, principalmente aos pacientes, tais como: serviços 

oferecidos, resultados de exames e agendamento online. 

 Outra prática que apresentou destaque foi o CRM que exibiu os mesmos 

percentuais para o nível efetivo de implantação e nível de amplitude do Alcance. De 
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acordo com os dados apresentados, pode-se deduzir que a empresa está fazendo 

uso da CRM próximo de sua total potencialidade, o que gera os seguintes benefícios: 

registro de informações em relação à aquisição de materiais e equipamentos, além de 

manutenções e prazo de entrega; verificação de registro quanto a satisfação dos 

médicos em relação ao pedido de exames e os laudos produzidos pelos profissionais 

da área técnica pelas clínicas; acompanhamento pelos gestores sobre a satisfação e 

insatisfação do paciente com os serviços realizados de exames de imagem e, a partir 

disso, melhorar a qualidade dos mesmos.  

 Foi perceptível que, para as três categorias, a maioria das práticas 

apresentaram altos níveis efetivo de implantação e de amplitude do Alcance. Porém, 

algumas práticas ainda estão sendo utilizadas abaixo de suas potencialidades. Com 

isto, sugere-se que determinadas ações sejam realizadas na empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem a fim de consolidar ainda mais os processos de GC. 

 Para a prática Educação Corporativa, propõe-se que a empresa Clínica de 

Diagnóstico por Imagem realize parcerias com Universidades, com a Secretaria de 

Saúde de Maringá e com o Ministério da Saúde, a fim de realizar cursos e 

treinamentos para que os seus colaboradores possam disseminar o conhecimento e, 

consequentemente, melhorar o processo decisório. Neste sentido, faz-se importante 

lembrar que o Ministério da Saúde disponibiliza diversos cursos gratuitos em diversos 

níveis acadêmicos, respeitando as necessidades de educação e capacitação 

permanente dos funcionários do ramo da saúde, utilizando até da modalidade da 

educação à distância.  

 Para a prática Banco de Competências Individuais, sugere-se que cursos e 

treinamentos sejam direcionados aos gestores, principalmente ao gestor responsável 

pelo departamento de Recursos Humanos. É de suma importância que esse gestor, 

através dos treinamentos e cursos, adquira a competência de elaborar uma lista online 

que possa identificar e armazenar as expertises dos indivíduos e as áreas de 

especialidades que atuam. Também se faz necessário um treinamento aos 

colaboradores, que os capacite sobre a importância e os objetivos de se ter a prática 

Banco de Competências Individuais. 

 No caso da prática Memória Organizacional, recomenda-se: contratar um 

especialista para realizar cursos e treinamentos a todos os colaboradores da empresa 

Clínica de Diagnóstico por Imagem explicando o conceito, objetivo e importância de 

utilizar essa prática; além disso, verifica-se a necessidade da empresa implantar uma 
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plataforma colaborativa para preservar a Memória Organizacional, como foi o caso de 

uma clínica situada na cidade de Florianópolis, conforme apresentado na seção 3.1 

(Práticas de GC na Saúde).  

 No caso do ERP, que é identificado pelos gestores da empresa pesquisada 

com o software RIS, sugere-se que a empresa disponibilize treinamentos e cursos 

para que os seus colaboradores e gestores possam aprender as funcionalidades e 

importância desse recurso, para, com isso, passar a utilizá-lo de acordo com todas as 

suas potencialidades e, consequentemente, melhorar a tomada de decisões na 

empresa. A elaboração de manuais com linguagem menos técnica também seria outra 

importante ação que facilitaria a utilização desse software dentro de suas 

potencialidades. Por fim, sugere-se também a contratação de um Coaching que 

possa, no dia a dia, incentivar e contribuir para que o RIS seja plenamente utilizado.  

 A contratação de um Coaching também pode contribuir para que outras práticas 

passem a ser mais utilizadas e, portanto, facilitará a consolidação da GC nessa 

empresa. 

 Faz-se importante destacar que para a elaboração desta pesquisa foi 

necessário lidar com algumas limitações e barreiras que surgiram ao longo do 

processo. Umas das principais dificuldades enfrentadas foi com a não permissão para 

se obter acesso a dados estratégicos da empresa pesquisada, bem como acesso a 

informações específicas de alguns setores, tais como o departamento financeiro e o 

setor onde realizam os exames de imagem, além do departamento contábil, o qual 

não se localiza em nenhuma das unidades, pois a contabilidade é realizada por 

profissional externo.  

Como desdobramento futuros, pretende-se escrever um relatório para entregar 

para essa empresa, a fim de ajuda-las a consolidar a GC em suas organizações. 

Pretende-se também dar continuidade a essa pesquisa, aplicando o mesmo 

instrumento de diagnóstico em outras organizações desse ramo, uma vez que a GC 

é um tema ainda pouco explorado nestas organizações no município de Maringá. A 

aplicação do diagnóstico em outras organizações do ramo de saúde também permitirá 

a elaboração de análises comparativas, com os dados obtidos nesta pesquisa.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Diagnóstico Utilizado para Coleta de Dados 

 

Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR 

Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 
Questionário utilizado na aplicação da pesquisa 

 
01) Comunidade de prática ou conhecimento 
Grupos de pessoas que possuem interesses pessoais e profissionais em comum, que 
compartilham, participam e estabelecem amizades, produzindo conhecimento por 
meio de suas interações e criando uma memória grupal para a organização. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
02) Coaching 
Relação de parceria que visa ao desenvolvimento de habilidades para o alcance de 
metas desejadas pelo cliente, no âmbito profissional ou pessoal. Exemplo: 
Funcionário com maior expertise que contribua no treinamento de funcionários 
iniciantes. 
 
Implantação 
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes 
para a organização. 
 
Alcance 
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
 
03) Benchmarking interno e externo 
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Busca sistemática das melhores referências para comparação aos processos, 
produtos e serviços da organização. 
 
Implantação 
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance 
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
04) Melhores práticas 
 
Identificação e difusão das melhores práticas, definidas como um procedimento 
validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. São 
documentadas por meio de banco de dados, manuais ou diretrizes. 
 
Implantação 
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes 
para a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
05) Fóruns presenciais e virtuais; listas de discussão  
Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e 
experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o 
aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. Exemplo: Grupos de 
Whatsapp, facebook. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
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Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
06) Mapeamento do Conhecimento 
Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 
relacionamento com os clientes. Inclui a elaboração de mapas ou árvores de 
conhecimento, descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos ou a 
organização como um todo. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
07) Ferramentas de colaboração (portais, intranets e extranets) 
Portal ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem conhecimento e 
experiência entre trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de 
integração dos sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados, 
propiciando acesso a todas as informações e aplicações relevantes. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
08) Sistema de Gestão por Competências 
Estratégia de gestão baseada nas competências requeridas para o exercício das 
atividades de determinado posto de trabalho e remuneração pelo conjunto de 
competências exercidas. Incluem o mapeamento dos processos-chave, das 
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competências essenciais, das atribuições, atividades e habilidades existentes e 
necessárias, e das medidas para superar as deficiências. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
09) Banco de competências individuais; banco de talentos; páginas amarelas  
Repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural 
das pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do pessoal, com um perfil da 
experiência e áreas de especialidade de cada usuário. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
 
10) Memória organizacional; lições aprendidas; banco de conhecimentos 
Registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 
relacionamento com os clientes. As lições aprendidas são relatos de experiências em 
que se registra o que aconteceu, o que se esperava que acontecesse, a análise das 
causas das diferenças e o que foi aprendido durante o processo. 
 
Implantação 
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
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Alcance 
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
11) Sistemas de inteligência organizacional e empresarial; inteligência 
competitiva  
Transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de 
decisão. O conhecimento obtido é formalizado, documentado e armazenado para 
facilitar o seu acesso. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
12) Educação corporativa 
Processos de educação continuada estabelecidos com vistas à atualização do 
pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da organização. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance 
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
13) Gestão do capital intelectual; gestão dos ativos intangíveis 
Prática de mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis; gestão do capital 
humano; gestão do capital do cliente; política de propriedade intelectual. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
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(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
14) Narrativas 
Técnicas utilizadas para descrever assuntos complicados, expor situações e/ou 
comunicar lições aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais. São relatos 
retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance 
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
15) Sistemas de Workflow 
Controle da qualidade da informação apoiado pela automação do fluxo ou trâmite de 
documentos. Utilizado para controle de documentos e revisões, requisições de 
pagamentos, estatísticas de desempenho de funcionários etc. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
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16) Gestão Eletrônica de Documentos 
Prática de gestão que implica na adoção de aplicativos informatizados de controle 
para emissão, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e 
descarte de documentos. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
17) Costumer Relationship Management (CRM) 
Caracteriza-se pela gestão de relacionamento com o cliente, que coleta os dados 
detalhados oriundos da organização em transação com os clientes e os transforma 
em informações e conhecimento, para utilização no planejamento dos gestores. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 
 
Alcance  
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
 
18) Enterprise Resource Planning (ERP) ou Sistemas Integrados de Gestão 
Solução que integra as informações da empresa por meio de uma única base de 
dados. Seu objetivo é apoiar a elaboração de processos mais eficientes e melhorar 
processos de negociação usando a tecnologia da informação. 
 
Implantação  
(    ) Não existem planos para implementação dessa prática. 
(    ) Existem ações planejadas para a implementação dessa prática no futuro. 
(    ) A prática está em processo de implementação. 
(    ) A prática já está implantada. 
(    ) A prática já está implantada e apresenta resultados importantes e relevantes para 
a organização. 



143 
 

Alcance 
(    ) Há poucas iniciativas isoladas dentro da organização. 
(    ) Alguns departamentos usam essa prática. 
(    ) Muitos departamentos usam essa prática. 
(    ) Amplamente disseminada na organização. 
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APÊNDICE B – Entrevista realizada à Secretaria de Saúde 

 

Centro Universitário Cesumar – UNICESUMAR 

 

Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações 

 

Mestranda: Lidiana Antonioli Dal Bem Pires              Data:___/___/___

   

Cargo do Entrevistado (a): ______________________________________________ 

 

Questões da Entrevista 

 

01) Vocês conhecem a Gestão do Conhecimento? Realizam na Secretaria de Saúde? 

 

02)  Quais são as práticas de GC que são aplicadas na Secretaria de Saúde? 

 

03) A Secretaria de Saúde possui Portais para disponibilizar as informações aos 

usuários? 

 

04) Quais são as plataformas utilizadas? 

 

05) A Secretaria de Saúde promove cursos em parceria com algum órgão? 

 

06) Existe algum programa de Educação Continuada? 

 


