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RESUMO 

 

As organizações contemporâneas estão inseridas em um contexto de rápidas e constantes mu-

danças nos quesitos político, econômico e tecnológico. Neste cenário, a gestão do conheci-

mento (GC) para a efetiva tomada de decisões e inovação é fundamental para a sustentabili-

dade das organizações assim como para a manutenção de vantagens competitivas. Nas organi-

zações públicas, a gestão do conhecimento é base para reduzir os efeitos da perda de capital 

humano, em especial nos casos de aposentadoria e movimentação. Diante disto, este estudo 

tem como objetivo geral propor ações para a implantação e/ou melhoria da gestão do conhe-

cimento no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que é uma organização militar da Marinha 

do Brasil. Para alcançar o referido objetivo, foi utilizada como metodologia uma pesquisa 

exploratória e com abordagem quali-quantitativa, por meio de um estudo de caso. O instru-

mento de pesquisa foi um questionário aplicado aos encarregados dos processos críticos da 

organização em questão. Por meio da análise de resultados, constatou-se que as principais 

barreiras para a aplicação da GC são, nesta ordem: resistência a mudanças, falta de tempo, 

natureza burocrática, rígida e hierarquizada da organização e a insuficiência dos sistemas de 

informação e comunicação. Além disto, foram elencadas as principais ferramentas e práticas 

de GC mais adaptáveis a organização na visão dos encarregados dos processos críticos. Por 

último, foram propostas ações para a aplicação na organização com o objetivo de desenvolver 

a gestão do conhecimento. Este estudo se mostra relevante pela importância e urgência da 

temática GC na organização em estudo e pela possibilidade de adaptação das ações sugeridas 

nas demais organizações militares da Marinha do Brasil. 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Práticas de gestão do conhecimento. Ferramentas 

de gestão do conhecimento. Administração pública. Setor público. 

 

 

  



ABSTRACT 
 

Contemporary organizations are inserted in a context of rapid and constant changes in the 

political, economic and technological aspects. In this scenario, knowledge management (KM) 

for effective decision-making and innovation is fundamental for the sustainability of 

organizations as well as for maintaining competitive advantages. In public organizations, 

knowledge management is the basis for reducing the effects of loss of human capital, 

especially in the case of retirement and movement. Given this, this study has as general 

objective to propose actions for the implementation or improvement of knowledge 

management in the Rio de Janeiro Navy Arsenal, which is a military organization of the 

Brazilian Navy. To achieve this objective, an exploratory research with a qualitative-

quantitative approach was used as a methodology through a case study. The research 

instrument was a questionnaire applied to those in charge of the critical processes of the 

organization in question. Through the analysis of results, it was found that the main barriers to 

the application of KM are, in this order: resistance to change, lack of time, bureaucratic, rigid 

and hierarchical nature of the organization and the insufficiency of information and 

communication systems. Communication. In addition, the main KM tools and practices most 

adaptable to the organization in the view of those in charge of critical processes were listed. 

Finally, actions were proposed for application in the organization with the objective of 

developing knowledge management in the organization. This study is relevant due to the 

importance and urgency of the KM theme in the organization under study and the possibility 

of adapting the actions suggested in the other military organizations of the Brazilian Navy. 

 

Keywords: Knowledge management. Knowledge management practices. Knowledge 

management tools. Public administration. Public sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo contextualiza-se o tema de pesquisa e a situação problema, e apresenta-

se a justificativa e relevância do estudo, os objetivos, as questões de pesquisa e sua 

delimitação e, por fim, a organização do trabalho.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Com o nível de competição entre organizações cada vez maior, a gestão das 

organizações contemporâneas precisa se adaptar a mudanças cada vez mais rápidas no 

mercado global. Desta forma, a busca por vantagens competitivas que aumentem o nível de 

excelência de produtos ou serviços e gerem valor diferencial para os clientes é fator vital para 

estas organizações.  

Mudanças nos cenários político, econômico, social e tecnológico podem interferir 

diretamente na manutenção de vantagens competitivas se estas forem pontuais. Uma mudança 

tecnológica pode rapidamente transformar uma vantagem pontual em obsoleta. Neste sentido, 

o conhecimento aplicado no contexto organizacional para a solução de problemas não se 

desgasta, mas se renova potencializando o desenvolvimento organizacional. (CARBONE et 

al., 2009) 

Segundo Rocha et al. (2012), o conhecimento é considerado um dos ativos mais 

importantes nas organizações, pois é capaz de apoiar as decisões organizacionais e individuais 

de forma mais inteligente, eficiente e eficaz, estimulando continuamente a inovação em 

produtos e serviços. 

As tecnologias de informação e comunicações, cada vez mais utilizadas no cenário 

atual, são capazes de disponibilizar dados e informações assim como permitir o 

compartilhamento de conhecimentos a uma escala jamais antes imaginada. O volume cada 

vez maior de dados, informações e conhecimentos necessita ser gerenciado para que possa 

apoiar a tomada de decisão de forma mais inteligente e efetiva. 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), gerenciar o conhecimento de forma a criar ou manter 

vantagem competitiva tornou-se foco central das estratégias de competição de muitas 

indústrias. 
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) é a mais antiga organização militar 

(OM) da Marinha do Brasil. É classificada como Organização Militar Prestadora de Serviços 

Industriais (OMPS-I). Fundado em 29 de dezembro de 1763 e instalado inicialmente no sopé 

do Mosteiro de São Bento, tinha a finalidade de construir e reparar os navios da Marinha de 

Portugal. Em 1840, com a necessidade de expansão de atividades foi iniciada a construção de 

novas instalações na Ilha das Cobras, sua localização atual. Inicialmente as instalações 

funcionaram simultaneamente. Em 1948 apenas o estaleiro da Ilha das Cobras continuou em 

atividade. (AMRJ, 2019) 

Ao longo de sua existência, a tecnologia e conhecimentos absorvidos das construções 

de diversos meios navais entre os quais citam-se as fragatas na década de 1970, os Navios de 

Assistência Hospitalar, Navio-Escola, Navios-Patrulha, as Corvetas Classe Inhaúma dentre 

outros na década de 1980 foram fundamentais para o alcance do nível de qualidade nos 

serviços prestados pelo AMRJ. O projeto de construção de submarinos iniciado em 1982 com 

tecnologia alemã permitiu ao Brasil a incorporação de conhecimentos complexos reservados a 

poucos países capazes de construir submarinos. Nos anos que se seguiram os projetos mais 

relevantes foram as construções de 4 submarinos e a construção da Corveta Barroso, uma 

evolução às Corvetas Classe Inhaúma. (AMRJ, 2019) 

Atualmente, o AMRJ é o estaleiro mais importante de reparo dos meios navais da 

Marinha do Brasil. No campo da construção, os projetos atuais mais relevantes são dos 

Navios-Patrulha Maracanã e Mangaratiba. 

A missão do AMRJ estabelecida em sua Carta de Serviços é: 

Gerenciar e executar programas de construção, manutenção e reparos, além 

de prover facilidades portuárias aos meios navais da Marinha do Brasil 

(MB), assim como manter a infraestrutura de apoio às Organizações 

Militares (OM) sediadas no Complexo Naval da Ilha das Cobras (CNIC), 

com excelência em qualidade, contribuindo para assegurar a prontidão 

operativa do Poder Naval, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio 

ambiente. (AMRJ, 2018) 

  

Para alcançar ao estabelecido em sua missão, o AMRJ tem o seu modelo de gestão 

baseado em 4 pilares: realizar controle de qualidade nos reparos navais; ter a capacidade de 

elaborar editais e contratos para a terceirização de serviços de manutenção e reparo de meios 

navais; coordenar os reparos realizados por diversas empresas em um único meio e realizar 

reparos quando a Base Industrial de Defesa (BID) não tiver condições de executar. A BID é o 
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conjunto de empresas estatais ou privadas que participam de etapas de pesquisa, 

desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa. 

Apesar de ser um estaleiro militar, a mão de obra utilizada no AMRJ sempre foi em 

sua maior parte civil. O conhecimento tácito era compartilhado naturalmente nas atividades 

do dia a dia. A permanência da mão de obra técnica de referência e a quantidade grande de 

projetos em andamento permitiam aos funcionários mais novos o acompanhamento e 

aprendizado in loco, apoiados pelos mais experientes e conhecedores técnicos.  

Atualmente essa mão de obra civil é formada, em sua maior parte, por funcionários 

públicos federais (Regime Jurídico Único) e funcionários contratados regidos pela CLT a 

partir de contratos estabelecidos com a Empresa Gerencial de Projetos Navais 

(EMGEPRON), empresa pública criada em 1982 e vinculada ao Ministério da Defesa e  a 

Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), instituída em 1966 atuando em atividades de cursos, 

pesquisas, desenvolvimento de projetos entre outras atividades ligadas ao meio marítimo. 

A mão de obra civil detentora de conhecimentos técnicos relevantes está se tornando 

escassa. Em relação aos funcionários públicos civis, isto acontece em virtude da não 

realização de novos concursos capazes de repor a mão de obra perdida face aos processos de 

aposentadoria. Os funcionários contratados também tiveram seu número reduzido ao longo 

dos últimos anos principalmente pelos recursos escassos, sendo necessária a redução dos 

contratos realizados, dificuldades estas em consonância com as recentes crises econômicas 

vivenciadas em todo o país. 

Diante disso, a necessidade de substituição desta mão de obra por militares assim 

como a terceirização de serviços não considerados críticos são diretrizes para que o AMRJ 

continue exercendo sua missão. Entretanto, algumas dificuldades relevantes surgem no campo 

da gestão do conhecimento para a manutenção da qualidade dos serviços realizados.   

Um dos principais desafios da OM será estabelecer uma gestão do conhecimento de 

forma estruturada e institucionalizada em uma organização militar, que em virtude da própria 

carreira dos militares tem a mobilidade geográfica como característica da força de trabalho, de 

forma a permitir que o desenvolvimento, compartilhamento e retenção do conhecimento 

sejam realizados para que o AMRJ continue exercendo seu compromisso institucional com 

qualidade.  
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1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

De acordo com o exposto no item anterior, a adoção de medidas relativas à 

implantação de práticas e ferramentas de gestão do conhecimento são necessárias e urgentes 

para a própria sustentabilidade da organização. O Arsenal por ser o estaleiro de maior 

relevância para os reparos e manutenções dos meios navais da Marinha do Brasil é essencial 

para a disponibilidade e prontidão dos seus meios navais operativos. 

Essas ações podem ser estendidas às demais organizações militares da Marinha do 

Brasil que passam por situações semelhantes, com transição da estrutura da força de trabalho 

ou que apenas tenham a intenção de tornar mais efetiva a gestão do conhecimento na 

organização. 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

Diante da situação problema, são apresentados nas seções seguintes os objetivos geral 

e específicos da pesquisa. 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Este estudo tem como objetivo geral propor ações para a implantação da gestão do 

conhecimento no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Entende-se por processo crítico na organização o processo que atende parcialmente ou 

totalmente aos critérios abaixo: 

- O processo é essencial para a manutenção da competência interna e da autonomia da 

MB nas tecnologias sensíveis e de segurança nacional. 

- As atividades do processo são inviáveis de terceirização (indissociáveis da estrutura, 

sem empresa competente ou interessada no mercado, ou alto custo/benefício). 

A organização tem 55 processos críticos identificados. 

Diante da definição acima apresentada, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: 
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a) Levantar a percepção dos encarregados dos processos críticos quanto da 

importância da aplicação da gestão do conhecimento na OM. 

b) Levantar a percepção dos encarregados dos processos críticos quanto às principais 

dificuldades para a aplicação da gestão do conhecimento na OM. 

c) Levantar a percepção dos encarregados dos processos críticos quanto a 

aplicabilidade de ferramentas e práticas de gestão do conhecimento. 

  

1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Tendo em vista a situação problema e os objetivos da pesquisa, chegou-se às seguintes 

questões relevantes para pesquisa: 

a) Como a execução de ações adequadas pode ser determinante para a realização 

efetiva da gestão do conhecimento?  

b) Qual a percepção de importância da gestão do conhecimento por parte dos 

encarregados dos processos críticos do AMRJ? 

c) Quais as principais dificuldades para a aplicação de práticas e ferramentas de gestão 

de conhecimento na percepção dos encarregados dos processos críticos do AMRJ? 

d) Quais ferramentas e práticas de gestão de conhecimento são mais adequadas para a 

aplicação na OM de acordo com os encarregados dos processos críticos do AMRJ? 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, tem como objeto do estudo de caso a organização militar Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro, localizada no município do Rio de Janeiro. A pesquisa foi 

realizada baseada nos processos considerados críticos para a organização. Estes processos já 

estavam identificados na organização totalizando 55 processos. Desta forma, o instrumento de 

pesquisa foi aplicado apenas aos encarregados destes processos críticos. O foco da pesquisa 

foi na temática gestão do conhecimento.  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo é a introdução 

onde são apresentadas a contextualização do tema, a situação-problema, a justificativa e 
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relevância do tema, o objetivo geral, os objetivos específicos, as questões da pesquisa, como 

também a delimitação da pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, realizada através 

da revisão bibliográfica, abordando conceitos de gestão de conhecimento, a aplicação da 

gestão do conhecimento nas organizações públicas, barreiras e facilitadores para a aplicação 

da gestão do conhecimento e as práticas e ferramentas de gestão do conhecimento. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia empregada neste estudo onde são 

explicitados o método de busca da pesquisa bibliográfica, os instrumentos de coleta e 

tratamento de dados para chegar aos resultados da pesquisa.  

O quarto capítulo apresenta o resultado do estudo através da análise dos dados obtidos 

por meio do instrumento de pesquisa e a proposta de ações para a aplicação da gestão do 

conhecimento na organização. 

O quinto e último capítulo apresenta a conclusão desta pesquisa a partir dos dados 

analisados, a contribuição deste estudo a partir das ações sugeridas e propostas de estudos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A revisão da literatura foi definida com foco nos principais temas afetos a pesquisa 

realizada. Nas seções a seguir, são apresentados os seguintes assuntos: gestão do 

conhecimento nas organizações, gestão do conhecimento nas organizações públicas, 

facilitadores e barreiras para a aplicação da gestão do conhecimento e ferramentas e práticas 

de gestão do conhecimento. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

No mercado global, onde não existem barreiras geográficas, a gestão do conhecimento 

e informação são fundamentais para a manutenção e criação de vantagens competitivas. Com 

o desenvolvimento de tecnologias na área de comunicação e informação, progressos são feitos 

para que as organizações consigam codificar e transferir os conhecimentos entre organizações 

e dentro das organizações de forma mais efetiva e eficiente. 

Antes de explorar o tema da gestão do conhecimento, é necessário diferenciar o 

conceito de dados, informação e conhecimento. Utilizando as definições de Davenport e 

Prusak (1999), dados são registros dos diversos processos organizacionais, não têm 

significado inerente. A informação é uma mensagem. Quando se agrega valor aos dados 

fazendo sentido ao destinatário, estes se transformam em informação. Por outro lado, o 

conhecimento, agrega fatores como valores, experiência e informação contextual. Para que a 

informação se transforme em conhecimento faz-se necessária a interação do ser humano.  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento está relacionado a crenças do seu 

portador e a ação. Também está vinculado a uma finalidade. Da mesma forma, De Angelis 

(2016) acredita que a capacidade de transformar a informação em conhecimento está 

relacionada diretamente às capacidades humanas de interpretar, integrar, analisar e atuar com 

um propósito. 

O conhecimento é dividido em duas dimensões: tácito e explícito. O conhecimento 

tácito, que inclui elementos cognitivos e técnicos é pessoal, difícil de codificar e transferir. Já 

o conhecimento explícito pode ser transferido na linguagem formal, codificado de forma 

sistemática. (POLANYI, 1966; NONAKA; TAKEUCHI, 2008) 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), a parte técnica do conhecimento tácito engloba as 
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habilidades informais sendo de difícil detecção relacionado a experiência e ao saber fazer . A 

parte cognitiva do conhecimento tácito faz referência a crenças, percepções, valores e 

modelos mentais. 

Mesmo com características distintas, as dimensões tácitas e explícitas do 

conhecimento precisam ser gerenciadas para que o conhecimento dos indivíduos se torne o 

conhecimento da organização. 

Para Stewart (1998), mesmo com a dificuldade de codificação o conhecimento tácito 

precisa ser explicitado para que não se perca e que possa ser analisado, aperfeiçoado e mais 

facilmente compartilhado. 

Segundo Choo (2003), o conhecimento tácito é difícil de verbalizar e codificar pois é 

centrado na experiência do indivíduo. Mas apesar desta dificuldade, o conhecimento tácito é 

compartilhado por meio do exemplo, como os aprendizes que aprendem por meio do exemplo 

dos mestres.  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), uma organização cria e utiliza o conhecimento 

através da constante interação entre os conhecimentos tácito e explícito a partir de quatro 

modelos de conversão de conhecimento (conhecido como processo SECI): socialização 

(tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), combinação (explícito para 

explícito) e internalização (explícito para tácito). Este modelo mostra a dinâmica de como o 

conhecimento é convertido.  

 

Figura 1: Processo SECI 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008) 

 

A socialização utiliza a base da partilha de experiências para a transferência de 
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conhecimento. A socialização, se incentivada e agregada a cultura da organização, permite o 

compartilhamento dos conhecimentos através de diversas práticas de GC. (AZEREDO; 

COSTA, 2018) 

Na externalização o conhecimento tácito é transformado em explícito através da 

utilização de palavras e códigos. Segundo Choo (2003), no processo de externalização ocorre 

o compartilhamento do conhecimento tácito através de modelos, metáforas, analogias ou 

histórias. 

Na combinação é criado conhecimento explícito novo. A combinação de 

conhecimentos envolve a combinação de bases diferentes de conhecimentos explícitos por 

meio de documentos, reuniões, conversas, entre outros. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008) 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), na internalização ocorre a incorporação do 

conhecimento explícito externalizado para conhecimento tácito do indivíduo.  

Gerir o conhecimento é sistematizar as práticas de conversão de conhecimento entre 

tácito e explícito e do indivíduo, para grupos até alcançar o nível da organização. (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008). 

O conhecimento tácito mobilizado é “organizacionalmente” amplificado 

através dos quatro modos de conversão do conhecimento e cristalizado em 

níveis antológicos mais elevados. Chamamos isso de espiral do 

conhecimento, na qual a interação entre conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito tornar-se-á maior na escala a medida em que sobe 

em níveis antológicos. Assim, a criação do conhecimento organizacional é 

um processo em espiral, iniciando no nível individual e subindo através das 

comunidades expandidas de interação que atravessa os limites seccionais, 

departamentais, divisionais e organizacionais. (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008, p. 70) 
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Figura 2: Espiral do Conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008) 

 

De Angelis (2013) define a gestão do conhecimento como um conjunto de práticas que 

permitem a interação de conhecimentos tácitos e explícitos objetivando o desenvolvimento de 

novas competências o que permite que as organizações funcionem de forma mais inteligente.  

Para Chawla e Joshi (2010), a gestão do conhecimento pode ser entendida como 

criação, análise, armazenamento, disseminação e utilização do conhecimento como forma de 

apoiar a tomada de decisão e a aprendizagem contínua. 

Para Handzic (2011), o objetivo prioritário da gestão do conhecimento é encontrar as 

formas mais eficientes de explorar e desenvolver o conhecimentos dos níveis individuais aos 

da organização. 

2.1.1 AS VISÕES JAPONESA E OCIDENTAL DA GESTÃO DO CONHECIMENTO  

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), as empresas Japonesas e Ocidentais, adotam 

diferentes abordagens para a criação e gestão do conhecimento organizacional. No Ocidente 

há uma valorização maior do conhecimento explícito e nas atividades de explicitação do 

conhecimento de forma a facilitar o compartilhamento e retenção. Está relacionado ao 

aprendizado pela mente a partir da internalização do conhecimento. Já no Oriente, em especial 

nas empresas Japonesas, o foco é o conhecimento tácito, baseado na ação e experiência do 

indivíduo. É o aprendizado pela mente e pelo corpo. A evolução da gestão e tecnologias de 
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informação e conhecimento permite com maior velocidade e eficiência o compartilhamento e 

a guarda do conhecimento organizacional. A combinação de conhecimentos explícitos a partir 

de sistemas gerando novos conhecimentos também faz parte desta evolução e que as empresas 

Japonesas não podem se abster. 

As empresas Japonesas apesar de facilitarem os fluxos de conhecimento tácito dentro 

das organizações, criam obstáculo ao colocar em segundo plano os conhecimentos explícitos e 

sistemas de conhecimento e informação. Neste sentido, têm uma capacidade reduzida de 

capturar e acessar conhecimentos críticos embutidos nos sistemas de conhecimento e 

inovação fora dos limites da empresa. Os sistemas baseados em conhecimentos explícitos, 

fornecem um meio padronizado para compartilhar, comunicar e avaliar os processos de gestão 

de conhecimento. (LEHRER; ASAKAWA, 2003) 

Segundo Martinsons e Davison (2007), os líderes japoneses favorecem os resultados 

da tomada de decisão que preservam os relacionamentos já estabelecidos ou ajudam a cultivar 

novos. Aplicações que suportam a comunicação interpessoal e incentivam o 

compartilhamento de conhecimento tácito são mais utilizados do que as aplicações de foco de 

conhecimento explícito. 

Para um melhor desempenho na gestão do conhecimento, a combinação das 

abordagens Japonesa e Ocidental permite um maior equilíbrio e modelo mais ajustado para a 

criação do conhecimento organizacional. A combinação dessas abordagens já é uma realidade 

em empresas Japonesas e Ocidentais. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008) 

2.1.2 O CONHECIMENTO COMO FATOR PARA O DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

A gestão do conhecimento é capaz de influenciar a efetividade organizacional desde 

que esta se desenvolva alinhada a estratégia, estrutura e cultura da organização. (ZHENG; 

YANG; MCLEAN, 2010) 

No processo SECI de Nonaka e Takeuchi, a combinação está diretamente relacionada 

a criação de novos conhecimentos e a inovação. Estes são capazes de criar valor a partir de 

diferenciação para as organizações. Com os ciclos de vida dos produtos cada vez menores e a 

necessidade do time to market cada vez menor, a inovação é fundamental para a 

sustentabilidade das organizações 

Da mesma forma, Davenport e Prusak (1999, p.20) reconhecem que as atividades 
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baseadas em conhecimento e relativas a inovação, desenvolvimento de novos produtos e 

processos estão se tornando o foco nas organizações por possuírem o maior potencial de 

obtenção de vantagem competitiva. Para os autores, essa vantagem é sustentável pois “gera 

retornos crescentes e dianteiras continuadas”. 

O conhecimento e a capacidade de aprendizagem são capazes de guiar e apoiar a 

mudança estratégica organizacional. A sustentabilidade de vantagens competitivas depende da 

capacidade de identificar, criar e desenvolver competências. (CARBONE et al., 2009) 

O capital intelectual organizacional é o conhecimento dos sujeitos organizacionais 

para a realização dos processos organizacionais e tomada de decisão. É intangível e está 

intimamente ligado a obtenção de vantagem competitiva frente aos concorrentes. 

(STEWART, 1998) 

Segundo Spiller e Pontes (2007, p. 99), “as experiências de uma organização são 

acumuladas nas pessoas, cultura, processos e em seus documentos, e esse conjunto de 

conhecimentos forma a sua memória”. 

Para Nascimento et al. (2016), a memória organizacional se constitui de dados e 

informações registradas referentes a experiências já vivenciadas e que podem se transformar 

novamente em conhecimento. Permite assim, que os sujeitos organizacionais utilizem a 

memória organizacional a partir de experiências passadas para a resolução de problemas 

atuais. Para que os registros possam fazer parte da memória organizacional, atenção especial 

deve ser dada ao fator continuidade digital dos dados e informações garantindo assim a 

disponibilidade das informações demandadas. Diante disso, a memória organizacional 

também está diretamente relacionada a criação ou manutenção de vantagem competitiva. A 

diminuição de retrabalho e a tomada de decisão mais ágil, permite as organizações a 

possibilidade de geração de valor ao cliente com um maior nível de eficiência. 

A memória organizacional normalmente é utilizada para apoio a decisão de situações 

rotineiras, padronizadas e recorrentes. Entretanto também desenvolve uma maturidade nos 

sujeitos organizacionais, o que os habilitam para decisões em situação não rotineiras, não 

padronizadas e não recorrentes. 

Para Carbone et al. (2009), o conhecimento aplicado ao contexto empresarial é capaz 

de prover solução de problemas e desenvolvimento de melhorias. Ele não sofre desgaste ou 

diminui com o uso, mas se renova tornando-se a chave para a inovação. 
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A Gestão do conhecimento precisa fazer parte da cultura organizacional para gerar 

bons frutos. É preciso a participação voluntária dos indivíduos para que os conhecimentos 

sejam criados, compartilhados e mantidos na organização. A base da gestão do conhecimento 

está no próprio indivíduo. O conhecimento do indivíduo precisa ser gerido para que se 

constitua em conhecimento e memória organizacional. 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

   

Segundo Amayah (2013), a natureza burocrática de várias organizações 

governamentais não é propícia ao compartilhamento e a aplicação de práticas efetivas de 

gestão do conhecimento. A estrutura rígida e hierarquizada da organização também dificulta o 

fluxo de conhecimento entre os diversos setores. Nonaka e Takeuchi (2008) corroboram com 

esta ideia ao afirmar que a hierarquia não é adequada para a gestão de conhecimentos tácitos, 

pois pode prejudicar a iniciativa individual a partir do controle fortemente exercido 

característico de ambientes hierarquizados. 

Para Ribeiro et al. (2011), as instituições governamentais produzem muitas 

informações entretanto, em muitos casos, não as organizam ou disponibilizam de forma 

adequada para que estas habilitem a criação do conhecimento e apoiem de forma eficaz a 

tomada de decisão. 

Apesar destas dificuldades, o conhecimento, assim como nas organizações privadas, é 

o recurso central das organizações do setor público. Diante disso, uma efetiva gestão do 

conhecimento nas instituições públicas é essencial para a melhoria da prestação de contas à 

sociedade e para um melhor nível de serviço público. (KIM; LEE, 2010) 

A efetiva aplicação da gestão do conhecimento atende a um dos grandes desafios de 

diversas organizações do setor público, que é a perda de capital humano, nem sempre com a 

devida reposição e a rotatividade de pessoal. (PEE; KANKANHALLI, 2016)  

Para Chong et al. (2011) a rotação no trabalho, que é uma prática comum nas 

organizações públicas onde os trabalhadores são transferidos ou rotacionados com frequência, 

é considerada de forma positiva para o desempenho organizacional. A experiência em 

diversos setores obtida com a movimentação é um fator potencial para a criação de 

conhecimentos. Por outro lado, Salleh (2013) considera que a rotação apesar de ser positiva 

para o desempenho organizacional, dificulta o compartilhamento dos conhecimentos tácitos, 
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não sendo apropriado para um ambiente eficaz no que se refere a gestão do conhecimento. 

Para Campos e Baptista (2011), a maior barreira para a gestão do conhecimento nas 

organizações públicas é a questão da resistência a mudanças, o que é apenas um reflexo da 

cultura organizacional. Para Nonaka e Takeuschi (2008), as pessoas tendem a ser reativas em 

adotar novos conhecimentos que contrariem suas histórias e experiências, principalmente se 

forem transmitidos por outros grupos. Segundo Bem et al. (2013), os desafios a 

implementação da gestão do conhecimento em organizações públicas são grandes em virtude 

das barreiras culturais tais como fatores burocráticos, estabilidade e descontinuidade 

administrativa.  

A mudança do cenário político também influencia diretamente as organizações 

públicas. A mudança da estratégia organizacional para a adequação das diretrizes 

governamentais é fator relevante que pode influenciar negativamente uma efetiva e 

sustentável gestão do conhecimento na organização. 

Para Batista (2012), muitas organizações públicas aplicam práticas de gestão do 

conhecimento que não estão alinhadas com a estratégia organizacional, desta forma acabam 

não contribuindo para o alcance de objetivos estratégicos da organização o que , por muitas 

vezes, atribui a gestão do conhecimento um papel secundário no desempenho organizacional. 

 

2.2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO EM ORGANIZAÇÕES MILITARES 

 

As organizações militares, por serem organizações públicas, apresentam as mesmas 

barreiras culturais para a gestão citadas no tópico anterior, tais como burocracia, resistência a 

mudanças, estabilidade, descontinuidade administrativa e ambiente hierarquizado, sendo esta 

última característica um dos pilares das organizações militares. 

Entretanto, o exército americano é um exemplo de sucesso na gestão do conhecimento. 

Nos anos de 1990, obteve reconhecimento por meio do programa “After Action Review” com 

um funcionamento semelhante às lições aprendidas. Neste exercício ocorre uma comparação 

por parte dos militares com o que ocorreu em uma missão com o que era esperado que 

ocorresse, qual a razão da diferença e qual aprendizado que ela traz. (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1999) 

Segundo Mahon e Jones (2016), as organizações militares assumem dois cenários 
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distintos: um ambiente turbulento com rápidas alterações, como em tempos de guerra e outro 

ambiente com mais estabilidade e velocidade menor de mudanças como em tempos de paz. 

No campo de batalha, em tempos de guerra, o foco é em uma abordagem de conhecimento 

tácito, a exemplo da utilização de “After Action Review”. Em tempos de paz, o foco é em uma 

abordagem de conhecimento explícito como elaboração de procedimentos e manuais ou 

compartilhamento de conhecimentos tácitos como por exemplo os exercícios de simulação de 

realidade. 

Para Bennet et al. (2010) os líderes militares desenvolvem aptidões para lidar com 

situações de stress e imprevisíveis. Lidar com o desconhecido faz com que estes militares 

desenvolvam perfil adaptado para o aprendizado contínuo. 

 

2.3 FACILITADORES E BARREIRAS PARA A APLICAÇÃO DA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO  

 

A partir da pesquisa bibliográfica, foram elencados fatores citados por diversos autores 

como habilitadores ou facilitadores para a aplicação da gestão do conhecimento nas 

organizações assim como as possíveis barreiras. 

O conhecimento não pode ser dissociado das pessoas de uma organização. Desta 

forma, é preciso criar uma cultura que favoreça o compartilhamento de informações, 

colaboração e comunicação entre as pessoas. Em estudos realizados por Zheng et al. (2010), a 

aplicação da gestão do conhecimento é efetiva para a organização quando está alinhada com a 

estratégia, estrutura e cultura organizacional, sendo esta última o fator mais relevante. 

Segundo Wei e Miraglia (2017), a cultura é fator determinante para a implementação 

da gestão de conhecimento. Os elementos culturais atuam em vários níveis organizacionais 

podendo apoiar, legitimar, sendo um facilitador, ou por outro lado, desencorajar ações e 

interações entre indivíduos no compartilhamento de informações e conhecimentos tornando-

se uma barreira à aplicação da gestão do conhecimento.  

A cultura organizacional afeta positivamente a gestão do conhecimento a partir da 

existência de um clima colaborativo entre os funcionários baseados em confiança mútua e 

onde a criação de valor de serviço é o principal objetivo das práticas de gestão de 

conhecimento. Neste cenário, os indivíduos organizacionais assumem a responsabilidade de 

sua própria aprendizagem. (HANDZIC, 2011) 
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Segundo Davenport e Prusak (1999), diversas empresas de consultoria têm utilizado o 

compartilhamento de conhecimento como forma de critério nas avaliações de desempenho, 

aliado a práticas de motivação e valorização deste comportamento. A inclusão de critérios 

voltados ao compartilhamento de conhecimento nas avaliações é um motivador pessoal na 

medida em que são transformados em estímulo de desenvolvimento pessoal e da carreira 

profissional. 

Para Inkinen (2016), treinamento e um sistema de recompensas robusto são potenciais 

habilitadores para bons resultados de aceitação às práticas de gestão do conhecimento 

aplicados em uma organização. Da mesma forma, Paroutis e Saleh (2009) apontam que 

recompensas, na forma de reconhecimento, são fatores habilitadores para o compartilhamento 

de conhecimento. Reconhecimento na forma de apreciação não monetária pode ser utilizada 

de forma estratégica com o objetivo de trazer benefícios de longo prazo para o conhecimento 

organizacional. (JAIN; MORENO, 2015) 

Por outro lado, Bock e Kim (2002) acreditam que sistemas de recompensas, por serem 

motivadores extrínsecos, não são capazes de criar um compromisso duradouro a partir de 

ações e atitudes para o compartilhamento de conhecimento. Pelo contrário, esses incentivos 

seriam apenas facilitadores, mas são ineficazes para criar uma mudança de comportamento de 

forma perene na organização.  

Outro fator facilitador considerado relevante foi o papel das lideranças engajadas nas 

diretrizes de gestão de conhecimento das organizações como meio de apoiar, incentivar e criar 

meios para a aplicação das práticas de criação, compartilhamento e disseminação de 

conhecimento e informação de forma eficaz e efetiva. (CHAWLA; JOSHI, 2010) 

Para Corfield e Paton  (2016), incentivar as lideranças locais que possuem atitudes 

encorajadoras e que estejam interessadas e comprometidas com a gestão do conhecimento é 

um meio eficaz de penetração das práticas entre os diversos setores da organização. 

Segundo Stewart (1998), as lideranças comprometidas com a gestão do conhecimento 

organizacional são mais relevantes que qualquer sistema de recompensas para a motivação do 

compartilhamento do conhecimento pois são referências em seus setores e influenciam por 

meio do exemplo.  

A evolução tecnológica permitiu o armazenamento e a comunicação do conhecimento 

em formatos eletrônicos sendo traduzido nos sistemas de informação e conhecimento 

utilizado pelas organizações. (GARCÍA-HOLGADO; GARCÍA-PEÑALVO, 2016) 
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A infraestrutura tecnológica como apoio a gestão do conhecimento é fundamental, 

principalmente em organizações de grande porte e com unidades descentralizadas 

geograficamente. Segundo Handzic (2011), a estrutura tecnológica na organização pode 

facilitar a aplicação dos processos de conhecimento, fornecendo uma plataforma de 

compartilhamento de informações e conhecimento em apoio a colaboração entre os indivíduos 

organizacionais.  

Para Chong et al. (2011), os componentes tecnológicos, como tecnologias para 

compartilhamento do conhecimento e de comunicação são considerados os habilitadores mais 

relevantes para uma gestão do conhecimento eficaz. 

Segundo Sandhu et al. (2011), a maior barreira individual para o compartilhamento de 

conhecimento nas organizações é a falta de tempo. Da mesma forma, Massingham (2015) 

atribui à falta de tempo dos indivíduos organizacionais se dedicarem ao desenvolvimento, 

teste e aplicação das práticas de gestão de conhecimento por dedicarem todo o seu tempo com 

as suas atividades rotineiras de trabalho. 

Para Davenport e Prusak (1999), o tempo é o recurso corporativo mais escasso, do 

qual é impossível obter uma substituição, embora seja essencial para a geração do 

conhecimento. Aliada a isso, a falta de reconhecimento por parte dos gerentes sobre a 

importância das atividades de gestão do conhecimento. 

Para Amayah (2013), o baixo grau de empatia entre os indivíduos é considerado uma 

barreira relevante ao compartilhamento de conhecimento na organização. 

Para Davenport e Prusak (1999), a confiança é um dos principais fatores que 

interferem na eficiência dos processos ou iniciativas voltados ao compartilhamento de 

conhecimentos. Sem o fator confiança, qualquer iniciativa nesta temática estará fadada ao 

fracasso. A confiança está diretamente conectada ao contato pessoal. Iniciativas como 

reuniões face a face e ambientes de integração entre os funcionários são exemplos de 

facilitadores para o desenvolvimento de confiança entre as partes. 

Nonaka e Takeuchi (2008, p. 99) definiram Ba como um “contexto compartilhado em 

movimento, no qual o conhecimento é partilhado, criado e utilizado”. O Ba pode ser 

entendido como um contexto capacitante, podendo ser físico, virtual ou mental. São os 

espaços compartilhados que encorajam e estimulam a interação dos indivíduos e promove a 

convivência. A ausência desses espaços compartilhados, seja físico ou virtual, é uma barreira 

a interação dos indivíduos dentro da organização dificultando o fluxo do conhecimento. Para 
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Sandhu at al. (2011) esta barreira se apresenta como a falta de interação entre aqueles que 

necessitam de determinado conhecimento e aqueles que detém o conhecimento na 

organização.   

 

2.4 FERRAMENTAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

  

A seguir serão apresentadas algumas ferramentas e práticas para a aplicação da gestão 

do conhecimento nas organizações. Entretanto, a utilização de ferramentas não é a base da 

gestão do conhecimento e sim a plena utilização da gestão do conhecimento nos processos 

organizacionais e estes devidamente alinhados com a estratégia da organização. 

Segundo Batista (2012, p. 81), práticas de gestão do conhecimento são “práticas de 

gestão voltadas para produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do 

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

Para Grimaldi e Rippa (2011), a utilização de ferramentas de gestão do conhecimento 

visam a capturar, organizar, compartilhar e alavancar elementos da gestão do conhecimento 

na organização, mas necessitam de suporte e treinamento para que sua utilização seja eficaz. 

Os portais de conhecimento corporativos são amplamente utilizados para apoiar a 

gestão do conhecimento nas organizações na medida que auxiliam a comunicação, 

compartilhamento de informações e conhecimento e promoção de colaboração entre 

indivíduos. Esses portais, são exemplos de ferramentas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). As TIC são recursos tecnológicos que promovem comunicação das mais 

diversas formas e apoiam os processos organizacionais. Segundo Silva e Sousa (2015), os 

portais corporativos possibilitam a convergência de diversas TIC, tais como ferramentas de 

colaboração e apoio a decisão, em uma interface única e facilitando a explicitação do 

conhecimento tácito; o armazenamento, a disseminação e a recuperação do conhecimento. 

Com o aumento expressivo da quantidade de dados e informações utilizadas pelas 

organizações, os portais de conhecimento corporativo habilitam uma gestão de conhecimento 

mais eficiente e eficaz. Nos portais de conhecimento corporativo, várias práticas de gestão do 

conhecimento podem ser integradas em um único lugar, além de possibilitar a integração 

entre os diversos usuários da organização. 

Os repositórios de conhecimento alocam as principais saídas dos processos de 

conhecimentos. Podem abrigar os conhecimentos explícitos presentes documentos 
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organizacionais como manuais e procedimentos e lições aprendidas (HANDZIC, 2011). Para 

Davenport e Prusak (1999) o objetivo dos repositórios de conhecimento é alocar informações 

e conhecimento presentes em diversos documentos em um repositório onde possa ser 

facilmente armazenado e recuperado. 

As Comunidades de Práticas (CoP) são grupos de pessoas que compartilham um 

interesse comum e que interagem regularmente como forma de inovar e compartilhar 

conhecimentos.  (MASSINGHAM, 2014; WENGER; SNYDER, 2000). Na criação de 

conhecimento, os ambientes de grupos, a exemplo das comunidades de práticas, estão em um 

processo de construção coletiva, onde podem ser identificados os processos de socialização e 

combinação do conhecimento onde os indivíduos disseminam conhecimentos tácitos e 

explícitos, dando origem a novos conhecimentos por meio da troca de matérias e experiências. 

(REZENDE; OLIVEIRA; PEREIRA, 2016). As comunidades de práticas podem acontecer de 

forma presencial ou mesmo de forma virtual, a partir de portais de conhecimentos ou outras 

ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. 

Storytelling ou apenas narrativas são construções colaborativas de histórias. Possui 

estrutura de narrativa ajudando equipes compartilhar elementos do conhecimento tácito. 

(PERRET; BORGES; SANTORO, 2004). Segundo Sanne (2008), storytelling é uma prática 

bem utilizada por técnicos para a disseminação de aprendizado de incidentes passados.  

Uma das práticas de maior potencial para compartilhamento de conhecimento tácito de 

alta complexidade é o mentoring. Segundo Khajouei e Khajouei (2017), o mentoring é uma 

prática de trabalho estabelecida entre um mentor (funcionário sênior da organização) e o 

mentorado com esquema planejado para o compartilhamento de conhecimento a fim de 

desenvolver a carreira do mentorado. Para Massingham (2014), mentoring é uma ferramenta 

eficaz para o compartilhamento de experiências entre funcionários que estão na iminência de 

se desligar da organização e o funcionários que permanecerão no exercício daquela função. 

A prática de coaching, segundo Batista (2012), é semelhante ao mentoring, mas o 

coach não participa da execução das atividades. Tem função de orientação e apoio. Em muitas 

organizações, esta prática é utilizada para facilitar ambientação e integração de novos 

funcionários no ambiente e rotina de trabalho. 

Segundo Batista (2012), as lições aprendidas são relatos de experiências de processos 

ou projetos onde são registrados como os fatos aconteceram e o que era esperado que 

acontecesse e o que foi aprendido durante o processo ou projeto. As lições aprendidas se 



32 
 

 
 

referem a acontecimentos abaixo do esperado (fator negativo), assim como a acontecimentos 

acima do esperado (fator positivo) o que pode evidenciar uma possível melhoria de processos. 

Para Stewart (1998), as lições aprendidas são check-lists do que deu certo e o que deu errado 

em um projeto em conjunto com diretrizes para alavancar projetos similares que aconteçam 

no futuro. 

A quantidade de conhecimento em uma organização é tão grande que seria inviável 

codificá-la por completo. Neste sentido, os mapas de conhecimento se tornam os orientadores 

de como chegar aos especialistas em determinado assunto. Segundo Batista (2012), mapas do 

conhecimento são levantamentos realizados sobre os ativos da organização. Responde a 

perguntas tais como: quem sabe sobre este assunto, e onde está localizado. Já as páginas 

amarelas ou banco de talentos, são repositórios sobre as informações sobre a capacitação 

técnica e científica dos funcionários. 

Muito utilizada pelos setores de recursos humanos, as entrevistas de saída, são 

tradicionalmente realizadas com funcionários que deixam as organizações de forma 

voluntária. Levantam informações básicas sobre a motivação para a saída entre outras 

informações de carreira. Entretanto podem ser uma prática absorvida pela gestão do 

conhecimento na medida em que também podem focar, além de informações básicas da 

carreira em conhecimentos e informações relativos a função, sendo assim uma forma de 

compartilhamento de conhecimentos tácitos (FINDLAY, 2016). Segundo Massingham (2015) 

as entrevistas de saída para a aplicação na gestão do conhecimento podem ser conduzidas e 

organizadas em temas chave e apresentadas transcritas aos indivíduos envolvidos (titular e 

sucessor) nas atividades em referência. 

Recentemente, várias organizações têm estabelecido em sua estrutura as Universidades 

Corporativas (UC). Segundo Rademakers (2005), as UC são verdadeiros veículos de 

transferência integrada de conhecimento e desenvolvimento de inovação dentro das 

organizações. É uma forma institucionalizada de treinamento e capacitação dentro das 

organizações. 

O mapeamento e modelagem de processos, apesar de não ser uma ferramenta 

originária da gestão de conhecimento é altamente relevante nos processos de conversão do 

conhecimento. Segundo Cerqueira (2010), o mapeamento de processos apresenta o 

relacionamento entre entradas, tarefas e saídas. A modelagem do processo geralmente é 

apresentada em forma de diagrama de caixas facilitando a visualização do fluxo das 
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atividades. O mapeamento é um meio de identificar, registrar, analisar e propor melhorias aos 

processos.  

Diante disso, o mapeamento e modelagem de processos é uma ferramenta que permite 

a externalização, compartilhamento e internalização de conhecimentos. Possibilita a 

transformação do conhecimento informal para o formal. O processo mapeado tem potencial 

para melhorar a qualidade do conhecimento internalizado, além de aumentar a capacidade de 

reutilização do conhecimento. (KALPIČ; BERNUS, 2006) 

A utilização do sistema de gestão por competências na gestão do conhecimento ou 

complementar a ela, no contexto de desenvolvimento de competências, tem se tornado cada 

vez mais comum entre as organizações. Segundo Batista (2012), na gestão por competência 

são analisadas as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) organizacionais 

necessárias  em comparação com as competências atuais dos indivíduos da organização. As 

lacunas de competência observadas devem ser desenvolvidas ou captadas. 

Para Carbone et al. (2009), A gestão por competências é um modelo de gestão que 

visa o planejamento, avaliação e desenvolvimentos nos níveis individual e organizacional das 

competências necessárias para a realização de atividades e consecução de objetivos. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos a serem empregados 

na pesquisa. O capítulo está subdividido em: classificação da pesquisa, instrumentos de coleta 

de dados, universo e amostra e fundamentação dos questionários e entrevistas. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto aos propósitos esta pesquisa pode ser classificada como exploratória. Segundo 

Gray (2012, p. 36), “os estudos exploratórios buscam explorar o que está acontecendo e fazer 

perguntas a respeito.” 

Nesta pesquisa foi utilizada a abordagem quali-quatitativa. De acordo com Gray 

(2012), os métodos mistos incluem ao menos um método qualitativo e um quantitativo em um 

único estudo.  

Em relação a classificação quanto aos meios da pesquisa, foi utilizado o estudo de 

caso único. Segundo Gray (2012), os estudos de casos podem ser usados para explorar ou 

descrever diversos temas ou assuntos, mas se restringem a uma faixa específica de pessoas, 

organizações ou contextos. Segundo Yin (2015), o estudo de caso tem a capacidade de lidar 

com uma variedade grande de evidências tais como entrevistas, observações, registros 

documentais entre outros. Ainda referente aos meios e como forma de embasamento teórico 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica em periódicos, livros e dissertações, além da pesquisa 

documental.  

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização da pesquisa bibliográfica que compõe a base teórica deste estudo 

foram utilizados artigos científicos, livros e dissertações. Foi utilizada a base de dados Scopus 

disponível no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Segundo Singuenza-Guzman et al. (2015), Scopus é a base de dados de produção 

científica que oferece a melhor cobertura de artigos de periódicos identificados na área 

multidisciplinar.   

Os artigos e dissertações selecionados além de compor o referencial teórico foram 

direcionadores para outros materiais de autores relevantes na temática de gestão de 

conhecimento. 
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Para um maior entendimento da temática na organização estudada, foi utilizada 

documentação disponível no site oficial da organização na internet, assim como a observação 

como fonte para a coleta de dados. 

A coleta de dados para a pesquisa referente ao estudo de caso se deu a partir da 

aplicação de questionários com os encarregados dos processos críticos da organização.  

O questionário, incluído no Apêndice A, foi formulado a partir de fundamentação teó-

rica na revisão da literatura. Possui 15 questões.  Deste total, 14 questões possuem escala li-

kert com 5 escores (questões de nº 1 a 14): discordo totalmente; discordo parcialmente; não 

discordo nem concordo; concordo parcialmente; concordo totalmente. E uma questão no for-

mato de lista de opções (questão de nº 15).  Foi realizado um pré-teste com encarregados de 5 

processos não incluídos entre os processos críticos e/ou estratégicos do AMRJ. Entretanto não 

foram sugeridas mudanças nos questionários que se mantiveram inalterados em forma e con-

teúdo. 

Os questionários foram auto aplicados e a disponibilização dos questionários aos 

respondentes foi realizada por meio de entrega e coleta pela pesquisadora. 

Foi entregue a cada respondente juntamente com o questionário uma breve explicação 

dos objetivos da pesquisa, assim como de informações de confidencialidade e não identifica-

ção dos respondentes (Apêndice A). No início do questionário foi apresentado uma orientação 

sobre o preenchimento e ao final um pequeno glossário com a definição de algumas práticas 

de GC para orientar o preenchimento da questão de nº 15 pois alguns termos podem não ser 

de conhecimento dos respondentes. Entretanto no ano de 2018 foram realizadas 3 palestras 

por organizações do meio civil, referência na temática gestão do conhecimento, para toda a 

unidade estudada. Este fato facilitou o entendimento e a compreensão do tema assim como do 

instrumento de pesquisa.  

O questionário buscou responder às questões referente à percepção dos encarregados 

dos processos críticos e/ou estratégicos quanto da aplicação da gestão do conhecimento na 

OM; a percepção dos encarregados dos processos críticos e/ou estratégicos quanto as 

principais dificuldades para a aplicação da gestão do conhecimento na OM; e a percepção dos 

encarregados dos processos críticos e/ou estratégicos quanto a aplicabilidade de ferramentas e 

práticas de gestão do conhecimento. 

 

 

 

 



36 
 

 
 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O questionário foi direcionado aos servidores encarregados de todos os 55 processos 

críticos da organização. Existem servidores que são encarregados por mais de um processo 

crítico, entretanto foi orientado aos servidores que respondam um questionário para cada 

processo, em virtude de as práticas utilizadas nos processos não serem as mesmas. A amostra 

alcançada é o próprio universo dos 55 processos.  

 

3.4 FUNDAMENTAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS   

 

Os questionários foram baseados na revisão da literatura sobre o tema conforme 

capítulo 2. No quadro a seguir estão identificados os autores de acordo com a temática da 

pergunta. 

 

QUESTÃO TEMÁTCA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1 
Importância da GC para a 

organização 

Davenport e Prusak (1999); Nonaka e 

Takeuchi (2008); Stewart (1998); De Angelis 

(2013); Chawla e Joshi (2010); Handzic 

(2011); Kim e Lee (2010) 

2 
Burocracia e hierarquia como 

barreiras a GC 

Amayah (2013); Bem et al. (2013); Nonaka e 

Takeuchi (2008) 

3 Perda de capital humano Pee e Kankanhalli (2016); Salleh (2013) 

4 

Resistência a mudanças e 

cultura organizacionais como 

barreira a GC 

Campos e Baptista (2011); Nonaka e Takeuchi 

(2008); Wei e Miraglia (2017); Zheng et al. 

(2010) 

5 Recompensas 
Inkinen (2016); Paroutis e Saleh (2009); Jain e 

Moreno (2015) 

6 Papel das lideranças 
Chawla e Joshi (2010); Corfield e Paton 

(2016); Stewart (1998) 

7 
Tecnologias da informação e 

comunicação e GC 

García-Holgado e García-Peñalvo (2016); 

Handzic (2011); Chong et al. (2011) 



37 
 

 
 

8 
Falta de tempo como barreira a 

GC 

Sandhu et al. (2011); Massingham (2015); 

Davenport e Prusak (1999) 

9 a 15 Ferramentas e práticas de GC  

Grimaldi e Rippa (2011); Batista (2012); 

Massingham (2015); Handzic (2011); 

Davenport e Prusak (1999); Silva e Sousa 

(2015); Cerqueira (2010); Kalpic e Bernus 

(2006); Carbone et al. (2009) 

 

Quadro 1: Fundamentação teórica do instrumento de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

 

A fundamentação do instrumento de pesquisa visa garantir a validade do instrumento 

apoiando o desenho das questões em situações ou contextos já relatados na literatura e não 

baseadas em um reflexo de crenças do pesquisador. O questionário deve cobrir as perguntas 

de pesquisa enunciadas no item 1.5. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário foi apresentado aos encarregados dos 55 processos críticos obtendo 

resposta aos questionários de todos os processos. Nesta seção, serão apresentados os 

resultados para cada item do questionário. 

 

 Questão 1: A gestão do conhecimento através de atividades para a criação, 

desenvolvimento, registro, armazenamento, compartilhamento de conhecimentos é 

importante para a organização. 

 

Escala 
Discordo    

totalmente 

Discordo   

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo   

parcialmente 

Concordo   

totalmente 

Frequência Absoluta 0 0 0 0 55 

Frequência Relativa % 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Tabela 1: Questão 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Gráfico 1: Questão 1 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisar o gráfico 1, percebe-se que 100% dos respondentes concordam totalmente 

com a afirmativa. Este resultado indica um consenso na percepção da importância da GC para 

a Organização. Para Davenport e Prusak (1999), atividades baseadas em conhecimento e ino-

vação vem se tornando o foco na organizações pois conseguem criar e manter vantagens 

competitivas sustentáveis. 
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 Questão 2: A natureza burocrática de instituições públicas, aliada a estrutura rígida hi-

erarquizada das organizações militares dificultam a aplicação da gestão do conheci-

mento na organização. 

 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 10 7 0 25 13 

Frequência Relativa % 18% 13% 0% 45% 24% 

 

Tabela 2: Questão 2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 2: Questão 2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 2, percebe-se que 24% dos respondentes concordam totalmente, 

45% concordam 13% discordam parcialmente e 18% discordam totalmente. A concordância 

(parcial e total) de 69% indica que a maioria dos respondentes concordam com Amayah 

(2013) que a burocracia das instituições públicas não gera ambientes propícios para o compar-

tilhamento de conhecimento, e com Nonaka e Takeuchi (2008) que consideram que ambientes 

fortemente hierarquizados não favorecem a gestão de conhecimentos tácitos. Por outro lado, 

se as chefias estiverem comprometidas com a GC podem influenciar diretamente, consideran-

do o ambiente militar com os pilares de hierarquia e disciplina, na participação dos subordi-

nados em ferramentas e práticas de GC na organização. Este fato pode estar relacionado ao 

percentual significativo de discordância (parcial e total) de 31% dos respondentes.  
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 Questão 3: A efetiva aplicação da gestão do conhecimento na OM pode minimizar ou 

absorver efeitos da perda de capital humano, nem sempre com a devida reposição e a 

rotatividade de pessoal. 

 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 0 0 0 27 28 

Frequência Relativa % 0% 0% 0% 49% 51% 

 

Tabela 3: Questão 3 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 3: Questão 3 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 3, percebe-se que 51% dos respondentes concordam totalmente e 

49% concordam parcialmente. A concordância (total e parcial) por todos os respondentes ali-

mentam a importância da GC considerando os elevados índices de aposentadoria, desligamen-

to e transferência de pessoal na organização. Segundo Pee e Kankanhalli (2016), a GC é capaz 

de reduzir os efeitos da rotatividade de pessoal e perda de capital humano nas organizações. 

Para Salleh (2013) ambientes com alta rotatividade não favorecem o compartilhamento de 

conhecimentos tácitos. 

 

 Questão 4: A resistência a mudanças aliada a outras características da cultura da OM 

são fatores complicadores para a aplicação da gestão do conhecimento na organização. 
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Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 0 0 2 19 34 

Frequência Relativa % 0% 0% 4% 35% 62% 

 

Tabela 4: Questão 4 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 4: Questão 4 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando o gráfico 4, percebe-se que 62% dos respondentes concordam totalmente, 

35% concordam parcialmente e 4% não concordam nem discordam. A concordância (total e 

parcial) de 97% indica que a cultura da OM aliada a resistência a mudanças são fatores com-

plicadores para a aplicação da GC na organização. Segundo Wei e Miraglia (2017), a cultura 

organizacional quando não favorece a interação entre os indivíduos e o compartilhamento de 

informações e conhecimentos torna-se uma barreira à GC. 

 

 Questão 5: A utilização de recompensas, na forma de reconhecimento, pode facilitar o 

engajamento dos funcionários nas diversas práticas de gestão do conhecimento da 

OM. 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 3 3 7 11 31 

Frequência Relativa % 5% 5% 13% 20% 56% 

 

Tabela 5: Questão 5 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 5: Questão 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 5, percebe-se que 56% dos respondentes concordam totalmente, 

20% concordam parcialmente, 13% não concordam nem discordam, 5% discordam parcial-

mente e 5% discordam totalmente. Diante disso, observa-se que 76% dos respondentes con-

cordam (total e parcial) com Paroutis e Saleh (2009) que entendem que as recompensas, na 

forma de reconhecimento podem facilitar o engajamento nas práticas de GC na medida em 

que se tornam habilitadores do compartilhamento de conhecimento.  

 

 Questão 6: As lideranças da OM nos diversos níveis estão comprometidas e interessa-

das na aplicação da gestão do conhecimento na Organização. 

 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 6 9 12 10 18 

Frequência Relativa % 11% 16% 22% 18% 33% 

 

Tabela 6: Questão 6 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 6: Questão 6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 6, percebe-se que 33% dos respondentes concordam totalmente, 

18% concordam parcialmente, 22% não concordam nem discordam, 16% discordam parcial-

mente e 11% discordam parcialmente. Apesar do índice de concordância de 51% (total e par-

cial) ser maior que o de discordância de 27% (total e parcial), o percentual de respondentes 

neutros (não concordam nem discordam) mostrou-se significativo atingindo 22%. Esse índice 

pode ser explicado pela escolha de não participação na avaliação das lideranças, principal-

mente aquelas hierarquicamente superiores. Segundo Stewart (1998), as lideranças compro-

metidas são excelentes motivadores para o engajamento das pessoas nas práticas de GC pois 

se utilizam do exemplo como forma de influenciar. 

 

 Questão 7: Os sistemas de comunicação e informação na OM são suficientes para 

apoiar tecnologicamente a aplicação da gestão do conhecimento. 

 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 13 17 0 24 1 

Frequência Relativa % 24% 31% 0% 44% 2% 

 

Tabela 7: Questão 7 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 7: Questão 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 7, percebe-se que 24% dos respondentes discordam totalmente, 

31% discordam parcialmente, 44% concordam parcialmente e 2% concordam totalmente. A 

discordância (total e parcial) de 55% indica que a maioria dos respondentes considera que os 

sistemas de informação e comunicação da organização necessitam de melhorias pois não são 

suficientes para apoiar a aplicação da GC na organização. Para Chong et al (2011), os compo-

nentes tecnológicos que permitem a comunicação de indivíduos e o compartilhamento de co-

nhecimentos são fatores habilitadores para a aplicação da GC na organização.  

A dispersão dos percentuais entre os que concordam e os que discordam pode estar re-

lacionado às diferentes necessidades dos processos críticos no que se refere ao suporte de TI 

para a GC e para a execução do próprio processo dado que esta percepção pode influenciar o 

posicionamento do respondente. Por exemplo, entre os processos críticos tem-se a elaboração 

de editais e contratos de reparos navais, que é altamente dependente de sistemas informatiza-

dos para gerar relatórios de informação, realizar comunicação entre os envolvidos e acompa-

nhamento do trâmite do processo licitatório nas fases internas e externas através dos diversos 

setores da organização e órgãos externos envolvidos, registrar conhecimentos de processos 

realizados anteriormente entre outros. Por outro lado, verifica-se o teste de painéis elétricos 

também como um processo crítico. Entretanto a dependência deste processo à tecnologia da 

informação no que se refere a gestão do conhecimento e a execução do próprio processo é 

menor em comparação àquele dado que o procedimento para este processo já está estabeleci-

do e padronizado.  
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 Questão 8: A falta de tempo dos funcionários para a dedicação às atividades de gestão 

do conhecimento é uma barreira relevante observada. 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 0 7 1 28 19 

Frequência Relativa % 0% 13% 2% 51% 35% 

 

Tabela 8: Questão 8 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 8: Questão 8 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 8, percebe-se que 35% dos respondentes concordam totalmente, 

51% concordam parcialmente, 2% não concordam nem discordam e 13% discordam parcial-

mente. A concordância (total e parcial) de 86% indicam a falta de tempo como barreira rele-

vante para a participação dos funcionários em práticas ou atividades de GC na organização. 

Segundo Massingham (2015), a falta de tempo faz com que os indivíduos se dediquem inte-

gralmente a suas atividades rotineiras de trabalho não dedicando desta forma tempo para im-

plantação e teste de práticas de GC. 

 

 Questão 9: Existem práticas e/ou ferramentas estruturadas suficientes para criar e de-

senvolver conhecimentos relativos ao meu processo. 
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Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 5 17 6 16 11 

Frequência Relativa % 9% 31% 11% 29% 20% 

 

Tabela 9: Questão 9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 9: Questão 9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 9, percebe-se que 20% dos respondentes concordam totalmente, 

29% concordam parcialmente, 11% não discordam nem concordam, 31% discordam parcial-

mente e 9% discordam totalmente. Apesar do índice de concordância de 49% (total e parcial) 

ser maior que o índice de discordância de 40% (total e parcial) observa-se uma grande varia-

ção entre as respostas podendo indicar que os processos críticos estão em diferentes estágios 

de maturidade no que se refere a ferramentas de criação de conhecimento ou que as iniciativas 

voltadas a criação de conhecimento ainda não possuem característica de aplicação organizaci-

onal, abrangendo toda a OM. 

 

 Questão 10: Existem práticas e/ou ferramentas estruturadas suficientes para reter co-

nhecimentos relativos ao meu processo. 
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Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 7 18 1 19 10 

Frequência Relativa % 13% 33% 2% 35% 18% 

 

Tabela 10: Questão 10 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 10: Questão 10 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 10, percebe-se que 18% dos respondentes concordam totalmente, 

33% concordam parcialmente, 2% não concordam nem discordam, 33% discordam parcial-

mente e 13% discordam totalmente. Apesar do índice de concordância de 53% (total e parcial) 

ser maior que o de discordância de 46% (total e parcial), observa-se uma grande variação en-

tre as respostas podendo indicar que os processos críticos se encontram em diferentes níveis 

de maturidade no quesito ferramentas de GC para a retenção de conhecimento ou que as inici-

ativas voltadas a retenção de conhecimento ainda não possuem característica de aplicação 

organizacional, abrangendo toda a OM. Como exemplo desta situação, entre os processos 

críticos estão incluídos processos com certificação ISO 9001 para a gestão da qualidade o que 

faz com que estes processos estejam totalmente mapeados, com procedimentos estabelecidos 

e com acompanhamento contínuo de falhas e melhorias. Estas práticas favorecem o registro e 

retenção do conhecimento para este processo. Por outro lado, temos exemplos de processos 

críticos que ainda não estão mapeados e com procedimentos estabelecidos. 

 

 Questão 11: Existem práticas e/ou ferramentas estruturadas suficientes para comparti-

lhar conhecimentos relativos ao meu processo. 
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Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 7 11 2 22 13 

Frequência Relativa % 13% 20% 4% 40% 24% 

 

Tabela 11: Questão 11 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 11: Questão 11 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 11, percebe-se que 24% dos respondentes concordam totalmente, 

40% concordam parcialmente, 4% não concordam nem discordam, 20% discordam parcial-

mente e 13 % discordam totalmente. A maioria dos respondentes concordam (total e parcial) 

com um índice de 64% que os processos possuem ferramentas suficientes para o comparti-

lhamento de conhecimentos. Por outro lado 33% (discordância total e parcial) consideram que 

seus processos não possuem as ferramentas suficientes para o compartilhamento de conheci-

mentos entre os indivíduos. Esta dispersão, assim como observado em outras questões no que 

se refere a aplicação de ferramentas e práticas de GC pode indicar a existência de iniciativas 

não institucionalizadas em alguns setores, não abrangendo toda a organização o que pode ge-

rar uma percepção diferente entre os diferentes processos. 

 

 Questão 12: O meu processo está mapeado e com procedimentos estabelecidos. 
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Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 0 8 1 22 24 

Frequência Relativa % 0% 15% 2% 40% 44% 

 

Tabela 12: Questão 12 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 12: Questão 12 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 12, percebe-se que 44% dos respondentes concordam totalmente, 

40% concordam parcialmente, 2% não concordam nem discordam e15% discordam parcial-

mente. Diante disto, observa-se pelo nível de concordância de 84% (total e parcial) que a 

maioria dos processos críticos já estão mapeados. Segundo Kalpic e Bernus (2006), o mapea-

mento de processos permite a externalização, compartilhamento e internalização de conheci-

mentos. Está em andamento na organização uma iniciativa para o mapeamento de todos os 

processos críticos. A discordância parcial de 15% pode ser explicada pelos processos onde o 

mapeamento ainda não foi iniciado. 

 

 Questão 13: Não há dificuldades na busca por informação e conhecimentos relativos a 

procedimentos, manuais, normas existentes na Organização assim como informações 

de projetos já realizados. 
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Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 7 20 4 12 12 

Frequência Relativa % 13% 36% 7% 22% 22% 

 

Tabela 13: Questão 13 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 13: Questão 13 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 13, percebe-se que 13% dos respondentes discordam totalmente, 

36% discordam parcialmente, 7% não concordam nem discordam, 22% concordam parcial-

mente e 22% concordam totalmente. Apesar de o índice de discordância de 49% (total e par-

cial) ser maior que o de concordância de 44% (total e parcial) observa-se que existe uma vari-

ação muito grande indicando diferença nos processos críticos no que se refere a ferramentas 

ou meios para a busca por conhecimento já estruturado. Esta variação entre concordância e 

discordância também foi observado na questão 7, referente ao suporte de tecnologia de infor-

mação e comunicação para a aplicação da GC podendo ser uma das motivações que justifique 

esta variação na busca por informação e conhecimento. Segundo Davenport e Prusak (1999) a 

tecnologia da informação e comunicação facilita que o conhecimento certo chegue a pessoa 

certa e no momento certo. 

 

 Questão 14: Existem práticas e/ou ferramentas estruturadas para a identificação de sa-

ídas programadas de funcionários do meu processo / setor (cursos de carreira/ aposen-

tadorias/ término do tempo de contrato de militares temporários). 

 

13%

36%

7%

22% 22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Discordo

totalmente

Discordo

parcialmente

Não concordo

nem discordo

Concordo

parcialmente

Concordo

totalmente

Frequência Relativa %



51 
 

 
 

Escala 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Frequência Absoluta 12 13 5 19 6 

Frequência Relativa % 22% 24% 9% 35% 11% 

 

Tabela 14: Questão 14 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 14: Questão 14 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 14, percebe-se que 22% dos respondentes discordam totalmente, 

24% discordam parcialmente, 9% não concordam nem discordam, 35% concordam parcial-

mente e 11% concordam totalmente. Observa-se que o índice de concordância e discordância 

(total e parcial) são iguais a 46% demonstrando grande variação nas respostas no que se refere 

a ferramentas para identificação de saídas programadas de pessoal. Como a organização, por 

sua característica militar, já possui uma rotatividade alta de pessoal em virtude de saídas para 

cursos de carreira e transferência entre Organizações Militares, aliada aos altos índices de 

processos de aposentadorias observados nos últimos anos é fundamental o controle e gestão 

destas saídas programadas de pessoal da organização. A variação nos percentuais de concor-

dância e discordância pode indicar a existência de iniciativas pontuais em alguns setores de 

forma não institucionalizada por toda a organização. Segundo Batista (2012) é preciso disse-

minar informações, a política, a estratégia e ferramentas de GC para os novos servidores com 

o objetivo de institucionalizar a GC na organização. 
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 Questão 15: Dentre as ferramentas e práticas listadas, assinale com um “x” aquelas 

que você considera mais adequadas a sua Organização (ver glossário ao final do ques-

tionário). 

 

Gráfico 15: Questão 15 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar o gráfico 15, percebe-se que 85% indicaram como adequada para aplica-

ção na organização o repositório de conhecimento, 76% mapeamento de processos, 75% li-

ções aprendidas, 73% gestão por competências, 73% Treinamento no local de trabalho sendo 

estas ferramentas as consideradas mais relevantes pela maior parte dos respondentes. Das de-

mais ferramentas listadas, os respondentes consideraram adequadas ao nível de 49% as comu-

nidades de prática, 45% mentoring, 44% narrativas, 35% páginas amarelas, 24% coaching e 

18% fóruns. 

 

4.2 PROPOSTA DE AÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DA GC NA ORGANIZAÇÃO 

 

A partir da análise de dados realizada no item 4.1 e em consonância com a revisão de 

literatura, apresenta-se no quadro a seguir propostas de ações para a implantação ou melhoria 

da gestão de conhecimento na OM. Atualmente, a organização conta com o recém-criado 

Núcleo de Gestão do Conhecimento, que será o setor responsável por propor e coordenar as 

práticas e ferramentas de gestão de conhecimento aplicadas na OM. Entre as ações já 

iniciadas pelo núcleo citam-se o início do mapeamento de processos críticos, padronização e 
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compilação das matrizes de competência em elaboração na OM, palestras na organização para 

divulgação do tema. 

 

TEMÁTICA AÇÕES DE MELHORIA RESULTADO PRETENDIDO 

Resistência a 

mudanças e 

cultura  

organizacional 

- Ciclo anual de palestras sobre a temá-

tica GC na OM. 

Divulgar o tema e a importância da ado-

ção das práticas e ferramentas de GC.  
- Divulgação de conteúdo referente a 

temática GC na página da OM e notas 

em Plano do Dia (publicação diária de 

comunicação da organização). 

- Facilitadores do conhecimento nos 

órgãos internos críticos da organização. 

Os facilitadores do conhecimento são 

elementos de contato dos órgãos internos 

com o setor responsável pela GC na 

OM. O objetivo desta ação é melhorar a 

coordenação nas ações de GC e será 

fundamental em virtude do tamanho da 

organização e quantidade de órgãos in-

ternos.   

Liderança 

- Inclusão do acompanhamento das 

ações em andamento da GC na OM no 

Conselho de Gestão da organização 

(fórum mensal de gestão da OM) por 

meio de indicadores. 

Aumentar a visibilidade das ações de 

GC para alta e média lideranças da OM; 

Deliberações para ações necessárias pela 

Alta Administração. 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

- Criação do Portal de GC da OM. 

Destinado ao compartilhamento de co-

nhecimentos. Principal funcionalidade 

deverá ser a de repositório das saídas dos 

processos de GC. 

- Criação da Comunidade "Gestão do 

Conhecimento -AMRJ" na Rede Mari-

nha (sítio de comunicação na intranet da 

Marinha do Brasil). 

A comunidade terá o objetivo de facilitar 

a comunicação entre os facilitadores do 

conhecimento dos diversos departamen-

tos e os integrantes do setor responsável 

pela GC na OM com troca de informa-

ções ou materiais de interesse. 

Ferramentas e 

Práticas de GC 

- Implantação de Comunidades de Práti-

ca na temática referentes aos 4 pilares da 

Organização conforme explicitado no 

tópico 1.2 

Desenvolver e compartilhar conheci-

mentos nas áreas chave da organização.  

- Estabelecer procedimentos para Reuni-

ão de Lições Aprendidas no gerencia-

mento dos projetos de manutenção dos 

meios navais. 

O objetivo é a melhoria contínua. O 

gerenciamento dos projetos de manuten-

ção e reparo de meios navais é um dos 

pilares de atuação da organização. A 

reunião de LA seria realizada ao término 

dos projetos de manutenção ou distribuí-

da durante a execução dos projetos no 

caso de projetos mais longos. 
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- Estabelecer procedimento para Reuni-

ão de Lições Aprendidas no gerencia-

mento de processos licitatórios. 

O gerenciamento dos processos licitató-

rios (da elaboração do Projeto Básico/ 

Termo de Referência até a assinatura do 

contrato) para a contratação de serviços 

de manutenção e reparo é um dos pilares 

de atuação da organização. Melhorar 

este gerenciamento é fundamental para a 

redução do tempo dos processos. A reu-

nião de LA seria realizada ao final de 

cada processo licitatório (assinatura do 

contrato) 

 

 

- Mapear e modelar todos os processos 

críticos da organização. 

Facilitar os processos de conversão de 

conhecimento. 

- Estabelecer as matrizes de competên-

cias para os processos da organização. 

Possibilitar a gestão por competências na 

organização. Deverá ser estabelecida 

uma estreita relação entre os órgãos in-

ternos da organização e o setor respon-

sável pela capacitação de pessoal de 

forma a reduzir as lacunas de conheci-

mento.  

- Estabelecer ferramenta para acompa-

nhamento das saídas programadas de 

pessoal da organização. 

Acompanhar e facilitar a passagem de 

conhecimento nos processos de aposen-

tadoria (civis) / reserva (militares), de-

sembarques programados para cursos de 

carreira de militares; desembarques pos-

síveis em virtude de solicitação do mili-

tar. Essas saídas são consideradas pro-

gramadas pois a possível data de desem-

barque pode ser conhecida e gerenciada.  

- Estabelecer ferramenta de Tutoria para 

auxiliar o compartilhamento de conhe-

cimento aos militares recém embarca-

dos. 

Facilitar e gerenciar o compartilhamento 

de conhecimentos aos militares recém 

embarcados. 

 

Quadro 2: Propostas de melhoria para a GC da organização. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As ações propostas, apesar de baseadas nas necessidades da organização objeto deste 

estudo de caso, podem ser adaptadas e utilizadas por outras organizações militares, em espe-

cial aquelas prestadoras de serviços industriais como o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

dado que a aplicação de ferramentas de gestão do conhecimento em diversas organizações da 

MB ainda é pouco desenvolvida. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A característica mobilidade geográfica da força de trabalho das organizações militares 

leva a uma elevada rotatividade de pessoal. A reposição de pessoal, face aos processos de 

aposentadoria, transferências ou desligamentos nem sempre se dá de forma devida. Desta 

forma, se o conhecimento não for gerenciado será perdido pela organização. 

Neste contexto, a proposta de ações adequadas a partir de práticas ou ferramentas para 

a criação, desenvolvimento, registro, armazenamento e compartilhamento de conhecimentos, 

necessárias para a efetiva implantação ou melhoria da GC na organização apresentada no item 

4.2 busca atuar nos principais gaps na temática GC da organização atendendo o objetivo geral 

do presente estudo. O engajamento de toda a organização é fundamental para o sucesso das 

ações. A utilização de recompensas na forma de reconhecimento pode estimular a participa-

ção dos servidores nas práticas sugeridas na opinião da maioria dos respondentes. As ferra-

mentas e práticas propostas devem ser revisadas e melhoradas à medida que a organização 

consiga incorporá-las em seus processos.  

A partir da análise dos resultados, apresentada no item 4.1 atende-se também aos obje-

tivos específicos previamente definidos. De acordo com a análise da questão 1 do instrumento 

de pesquisa, todos os encarregados dos processos críticos concordam totalmente com a impor-

tância da gestão do conhecimento para a organização. As principais barreiras de acordo com o 

instrumento de pesquisa são, nesta ordem: resistência a mudanças, falta de tempo para se de-

dicar as atividades de GC, natureza burocrática, rígida e hierarquizada da e a insuficiência dos 

sistemas de informação e comunicação para suportar as atividades de GC. As principais fer-

ramentas apontadas como mais adequadas a aplicação na organização foram: repositório de 

conhecimento, mapeamento de processos, lições aprendidas, gestão por competências e trei-

namento no local de trabalho.  

A fim de dar continuidade a esta pesquisa, sugere-se como temáticas para estudos fu-

turos: 

- Aplicação das ações propostas e medição dos resultados esperados a partir de indica-

dores;  

- Proposta de ações para a aplicação institucionalizada da GC na organização com fo-

co na gestão por competências; 

- Avaliação do nível de maturidade em organizações militares. 
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Prezado (a), 

Este questionário é parte da pesquisa realizada para a minha dissertação de Mestrado 

em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense, cujo título é: Proposta de Ações 

para a Implantação da Gestão do Conhecimento Organizacional: “Estudo de Caso em uma 

Organização Militar Brasileira”. A realização desta pesquisa na Organização está autorizada 

pela Direção. 

O objetivo deste questionário é realizar um diagnóstico dos processos críticos da orga-

nização na ótica do tema gestão do conhecimento possibilitando visualizar necessidades de 

melhorias ou aplicação de práticas ou ferramentas de gestão do conhecimento para a manu-

tenção da competência organizacional. Para isso, conto com a sua participação respondendo o 

questionário de forma sincera. Este questionário é confidencial e não haverá a identificação 

nominal dos respondentes. 

Desde já agradeço a sua participação! 

 

Lívia de Souza Ribeiro 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Orientações de Preenchimento: 

- Responda as afirmativas de nº 1 a 14 assinalando o grau de concordância ou discordância 

com as mesmas; 

- Na pergunta de nº 15, assinale quantas ferramentas achar necessário. Ao final do questioná-

rio é apresentado um glossário de práticas de Gestão do Conhecimento 

 
1)  A gestão do conhecimento 

através de atividades para a cria-

ção, desenvolvimento, registro, 

armazenamento, compartilha-

mento de conhecimentos é im-

portante para a organização. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

2) A natureza burocrática de 

Instituições públicas, aliada a 

estrutura rígida hierarquizada das 

Organizações Militares dificul-

tam a aplicação da gestão do 

conhecimento na Organização. 

 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

3) A efetiva aplicação da gestão 

do conhecimento na OM pode 

minimizar ou absorver efeitos da 

perda de capital humano, nem 

sempre com a devida reposição e 

a rotatividade de pessoal. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

4) A resistência a mudanças alia-

da a outras características da 

cultura da OM são fatores com-

plicadores para a aplicação da 

gestão do conhecimento na orga-

nização. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

5) A utilização de recompensas, 

na forma de reconhecimento, 

pode facilitar o engajamento dos 

funcionários nas diversas práticas 

de gestão do conhecimento da 

OM. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

6) As lideranças da OM nos di-

versos níveis estão comprometi-

das e interessadas na aplicação 

da gestão do conhecimento na 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 
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Organização. 

7) Os sistemas de comunicação e 

informação na OM são suficien-

tes para apoiar tecnologicamente 

a aplicação da gestão do conhe-

cimento. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

8) A falta de tempo dos funci-

onários para a dedicação às 

atividades de gestão do co-

nhecimento é uma barreira 

relevante observada. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

9) Existem práticas e/ou fer-

ramentas estruturadas sufici-

entes para criar e desenvolver 

conhecimentos relativos ao 

meu processo. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

10) Existem práticas e/ou fer-

ramentas estruturadas sufici-

entes para reter conhecimentos 

relativos ao meu processo. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

11) Existem práticas e/ou fer-

ramentas estruturadas sufici-

entes para compartilhar co-

nhecimentos relativos ao meu 

processo. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

12) O meu processo está ma-

peado e com procedimentos 

estabelecidos. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

13) Não há dificuldades na 

busca por informação e co-

nhecimentos relativos a pro-

cedimentos, manuais, normas 

existentes na Organização 

assim como informações de 

projetos já realizados. 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

14) Existem práticas e/ou fer-

ramentas estruturadas para a 

identificação de saídas pro-

gramadas de funcionários do 

meu processo / setor (cursos 

de carreira/ aposentadorias/ 

término do tempo de contrato 

de militares temporários). 

(   ) 

DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

(   ) 

DISCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

NÃO CONCORDO 

NEM 

DISCORDO 

(   ) 

CONCORDO 

PARCIALMENTE 

 

(   ) 

CONCORDO 

TOTALMENTE 
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15) Dentre as ferramentas e 

práticas listadas, assinale com 

um “x” aquelas que você con-

sidera mais adequadas a sua 

Organização. (ver glossário ao 

final do questionário) 

 

 

    

 

 

GLOSSÁRIO DE APOIO AO ITEM 15: 

Repositório de conhecimentos: É um modelo que especifica como o conhecimento explícito 

deve ser armazenado. O repositório armazena os conhecimentos da organização. 

Comunidades de Práticas: são grupos de pessoas que compartilham um interesse comum e 

que interagem regularmente como forma de inovar, compartilhar conhecimentos ou na resolu-

ção de problemas. 

Narrativas: são técnicas utilizadas em ambientes de GC para descrever assuntos complica-

dos, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas. São relatos retrospectivos de pessoal 

envolvido nos eventos ocorridos. 

Mentoring: é uma modalidade de gestão do desempenho na qual um expert participante 

(mentor) modela as competências de um indivíduo (mentorado) ou grupo, observa e analisa o 

desempenho e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou grupo. O mentorado 

executa atividades com a orientação ativa e participante do mentor. A orientação ocorre de 

forma programada. 

Coaching: é similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das atividades; faz 

parte de processo planejado de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento.  

Lições Aprendidas: rever um projeto depois da sua conclusão e usar os resultados da análise 

para melhorar esse projeto na próxima vez que for executado. 

Páginas Amarelas: repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística 

e cultural das pessoas da organização. 

Gestão por competências: As iniciativas nesta área visam determinar as competências essen-

ciais à organização, avaliar a capacitação interna em relação aos domínios correspondentes a 

essas competências e definir os conhecimentos e as habilidades que são necessários para supe-

rar as deficiências existentes. 
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ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
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ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DE APLICABILIDADE DA PESQUISA 

 


