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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe melhorias no processo de gestão e fiscalização de contratos 

de serviços continuados em instituições federais de ensino, para uma adequada utilização dos 

recursos financeiros, humanos e organizacionais, apoiado na gestão do conhecimento. A 

pesquisa, estruturada com base na revisão da literatura relacionada aos temas gestão do 

conhecimento, capacidade e aprendizagem tecnológica, cultura organizacional e serviços 

terceirizados, adotou como método investigativo o estudo de caso, alargando o poder 

explicativo da teoria de estudo replicado, aumentando assim sua confiabilidade, com um recorte 

geográfico restrito à instituição federal de ensino estudada, servindo como modelo para 

instituições similares. É um estudo de abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, observação direta, aplicada e participante e uma triangulação iterativa 

com outros dois estudos. Os dados indicaram carência de mecanismos de aprendizagem e a 

necessidade de ações voltadas à capacitação dos profissionais envolvidos, além de maior 

controle dos contratos mantidos na organização e da rotina de atividades dos fiscais, visando à 

construção da memória organizacional. As diretrizes propostas podem mitigar fragilidades na 

problemática abordada, propiciando maior qualidade e eficiência à gestão de contratos e o 

adequado controle dessa tarefa que possui papel de destaque na administração pública. 

 

Palavras chave: Gestão do Conhecimento. Aprendizagem Organizacional. Capacidade 

Tecnológica. Fiscalização de Contratos. Terceirização. Cultura Organizacional. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims at improving the management and supervision process of 

continuous service contracts at federal educational institutions so as to achieve proper use of 

financial, human and organizational resources, taking into consideration knowledge 

management.  In order to achieve this, the present work, based on literature review on themes 

like knowledge management, technological learning and capacity, organizational culture, as 

well as outsourced services, used a case study as its investigative method, broadening the 

explanatory force of the replicated study theory, enlarging its reliability and keeping its 

geographic focus restricted to the federal educational institution studied, which may serve as a 

model for other similar institutions. This investigation uses qualitative approach, bibliographic, 

documental and on-site research; direct, applied and participative observation; in addition to an 

iterative triangulation with two other studies. The data showed lack of learning mechanisms as 

well as the necessity of actions focused on the qualification of professionals involved in the 

process, of the improvement in the supervision of contracts in the institution, and also in the 

routine of inspectors’ activities, aiming at constructing the organizational memory. The 

orientations suggested may mitigate fragilities in the focused problem, allowing more quality 

and efficiency to the contract management and the adequate control of this task, which has an 

important role in public administration. 

 

Keywords: Knowledge Management. Organizational Learning.  Technological Capacity. 

Contract Supervision. Outsourcing. Organizational Culture.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O contexto onde se situa a problemática tratada no presente estudo se reflete, entre 

outros lugares, nos pareceres e publicações dos órgãos de controle externo da administração 

pública. O quadro abaixo descrito, retirado do artigo de autoria de Amauri Alves Nery e 

Leonardo José Alves Leal Neri, publicado na Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, 

apesar de superdimensionado, é mais comum do que se imagina. 

 

 Determinado dia do ano, o dirigente do órgão público é surpreendido por 

duas notícias nada boas. O contrato de terceirização de serviço de vigilância está a 

poucos dias de se exaurir pelo decurso do prazo e, até presente data, não foi adotado 

nenhum procedimento para sua prorrogação. E pior: a não prorrogação tempestiva do 

contrato implica a realização de novo certame público, cujo prazo estimado para 

conclusão não é inferior a 30 (trinta) dias. Por consequência, provavelmente, terá que 

partir para uma contratação emergencial, que, de acordo com jurisprudência dos 

Tribunais de Contas, deve ser fundamentada e não advinda da conduta omissiva do 

agente público. Atabalhoado, ele se dirige ao setor competente para que o mesmo 

esclareça que a situação “não é bem assim”. Chama o chefe do setor de contratos para 

obter maiores detalhes sobre o ajuste, mas não tem solução. Apesar de um tanto 

constrangido, ele não vê outra saída: admite que a gestão contratual existente na 

Entidade está um verdadeiro caos [...] (NERY e NERI, 2010, p. 28). 

 

 

Sem uma metodologia eficaz de gestão de contratos, dirigentes de diversos órgãos de 

governo vivem constantemente as dores de cabeça de problemas semelhantes. A área de gestão 

de contratos possui papel de destaque na administração para que o objeto desejado seja 

executado e entregue com qualidade e eficiência. A fiscalização de contratos é útil tanto ao 

órgão público no qual ocorre, quanto para a sociedade em geral, que não arcará com custos 

desnecessários para o Estado, advindos da falta de um controle adequado. 

De certo que nos deparamos com contratos administrativos cada vez mais complexos, 

inclusive com modificações frequentes na legislação, e uma boa execução destes depende muito 

das habilidades, atitudes e do conhecimento do fiscal de contratos para acompanhá-lo de 

maneira profissional, mas, fundamentalmente, depende-se muito mais de uma adequada gestão 

que consiga coordenar não só os atores envolvidos nesse processo, mas o processo como um 

todo. A gestão do contrato é um meio indispensável de confirmação da qualidade da execução 

do objeto contratado e fator de maior relevância para que o dirigente não passe por situações 

constrangedoras como a acima exemplificada. 

Para tal, torna-se imprescindível o desenvolvimento de ações efetivas que venham a 

tornar capazes os servidores envolvidos no processo de gestão de contratos, oferecendo 
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condições para que estes profissionais possam adquirir o conhecimento suficiente para 

desempenhar, com eficiência, eficácia e efetividade, além das atividades inerentes ao cargo para 

o qual prestou concurso, também a atividade de fiscalização que lhe tenha sido imposta, em 

alguma circunstância, pela Administração. O aprimoramento das rotinas, a melhoria contínua 

de processos e o investimento frequente na qualificação dos profissionais, tanto os que já atuam 

nessa área quanto os que possuem perfil apropriado para eventualmente virem a atuar, são ações 

básicas para a construção de condições adequadas a uma gestão de contratos de sucesso. É papel 

dos dirigentes proporcionar o desenvolvimento de ações que venham a mitigar fragilidades 

identificadas no processo de fiscalização de sua instituição, induzindo, se for o caso, a 

consolidação de uma cultura organizacional que internalize as mudanças.  

Há uma demanda cada vez maior de contratos administrativos e a Administração deve 

se preparar continuamente para lidar com as questões inerentes aos procedimentos técnicos e 

administrativos presentes nesse cenário que não para de evoluir, cabendo à Administração 

desenvolver os mecanismos mais propícios para acompanhar essa evolução.  

Um mecanismo que aparenta ser apropriado nesse caso é a aplicação de ferramentas 

de gestão do conhecimento (GC), a qual Batista (2012, p. 49) define o seu conceito aplicado à 

Administração Pública de forma apropriada para o presente estudo, como: 

 

 Um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar 

a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir para a legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento brasileiro (BATISTA, 2012, p. 49). 

 

Referenciado por Batista (2012), que afirma ser uma contribuição da GC para a 

Administração Pública aumentar a capacidade de conhecimento dos agentes públicos, das 

equipes e da organização, de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar os 

resultados esperados, pretendemos associar essa ferramenta ao alcance efetivo dos melhores 

resultados no âmbito da Autarquia Federal Colégio Pedro II.  

Importante ressaltar que a terceirização de grande parte dos serviços de apoio 

administrativo (serviços de limpeza, manutenção, vigilância etc.), bem como a presença atuante 

dos órgãos de controle interno e externo, vem tornando a gestão de contratos uma atividade 

destacada dentro da estrutura administrativa. Este é o contexto em que se insere esse estudo. 

E com base na pesquisa de Marinho (2012), que identificou, em outras organizações 

públicas fragilidades a serem superadas e necessidade de desenvolvimento de ações para 

equacionar os problemas relativos à área de fiscalização de contratos terceirizados, esse 
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trabalho se propõe a acolher sugestão da mesma, com o objetivo de replicar e adaptar a 

metodologia e a abordagem desenvolvidas naquele projeto em outra Instituição Federal de 

Ensino, esta de Educação Básica, a fim de permitir generalizações mais seguras e adequadas, 

ampliando a validade externa dos constructos. 

 

 

1.2 Situação problema 

 

Conforme Marinho (2012), a Administração Pública formaliza a execução indireta dos 

serviços contínuos por meio de contratos administrativos firmados com as empresas 

terceirizadas, nos cargos previstos no Decreto nº. 2.271, de 7 de julho de 1997 e disciplina e 

execução desses contratos de acordo com o disposto no Art. 67 da Lei nº. 8.666, 21 de junho 

de 1993 e com a Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG), por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), 

que regulamenta a contratação de serviços firmados com a esfera pública. Jurisprudências do 

Tribunal de Contas da União (TCU), acrescentaram inovações importantes no modo de 

planejar, contratar e gerenciar esses serviços.  

O arcabouço legal por si só não produz resultado sem uma execução dos contratos em 

sua conformidade, visando garantir a melhor utilização dos recursos públicos. Aí se faz 

necessária a participação eficaz do agente fiscalizador que execute procedimentos de controle 

efetivo que permitam o constante monitoramento do instrumento contratual, pois, como afirma 

Costa (2013, p. 2), “o fiscal de contratos tem a incumbência de se certificar de que as condições 

estabelecidas em edital e na proposta vencedora estejam sendo cumpridas durante a execução 

do contrato, para que os objetivos da licitação sejam materialmente concretizados”. 

A fiscalização de contratos vem ganhando posição de destaque na dinâmica das 

organizações públicas, inclusive com especial atenção dos órgãos de controle interno e externo 

para garantir o cumprimento do escopo contratado e, entre outras coisas, evitar a participação 

solidária do órgão público perante ações trabalhistas e previdenciárias, razão de muita 

preocupação por parte do Governo.  

A incorporação de práticas e conhecimentos é questão-chave para uma boa gestão de 

contratos. A adequada gestão contratual requer ações articuladas e inteligentes de setores 

administrativos e dos agentes públicos incumbidos da função de fiscal, atividades nem sempre 

bem definidas e claramente ajustadas nos órgãos públicos. Requer, também, como afirmam 

Nery e Neri (2010, p. 40), qualidades que poderiam ser estimuladas pela Administração - que 
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nem sempre o faz, tais como a capacitação dos fiscais através de um treinamento acadêmico 

compatível com o tipo de contrato que irá gerenciar, capacitação em Direito, principalmente, 

Administrativo, Tributário, Previdenciário e Trabalhista e desenvolvido o conhecimento no 

campo de licitação e contratos públicos. 

No que diz respeito ao órgão gestor, além das qualidades acima descritas, Marinho 

(2012, p. 18) afirma que “são imprescindíveis o conhecimento acerca das relações contratuais 

entre a contratada e o órgão público além do conhecimento do marco regulatório das questões 

trabalhistas e contratuais”. Dizendo, ainda, ser o cerne da questão o saber como propiciar a 

capacitação, as tecnologias e o ambiente político-organizacional apropriados que venham a 

atender demandas tão diversificadas e sofisticadas. 

Assim, se faz necessário que a organização pública, não só treine, mas desenvolva o 

capital humano envolvido na gestão e fiscalização de contratos de terceirização sob sua égide, 

uma prioridade, sob o ponto de vista da eficiência operacional esperada na Administração 

Pública. 

Diante do exposto, a pesquisa foi direcionada ao estudo dessas questões no ambiente 

de uma instituição similar a estudada por Marinho (2012) e propõe a seguinte situação 

problema: qual a possibilidade de enfrentamento da problemática decorrente da 

fiscalização de contratos administrativos de serviços continuados com a utilização de mão 

de obra com dedicação exclusiva através da utilização de ferramentas oriundas da GC? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo da pesquisa é, buscando apoio na gestão do conhecimento (GC), propor 

melhorias no processo de gestão de contratos com a intenção de oferecer sugestões para 

melhores condições de gestão e fiscalização de contratos de serviços continuados que venham 

a garantir uma adequada utilização dos recursos financeiros, humanos e organizacionais em 

instituições federais de ensino. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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Na busca por alcançar o objetivo geral, almeja-se cumprir algumas etapas 

intermediárias. São elas: 

 Compreender o processo de gestão de contratos de serviços continuados na Administração 

Pública, mais especificamente na Autarquia Federal Colégio Pedro II, como a instituição base 

da pesquisa na replicação sugerida. 

 Comprovar a oportunidade de utilização da GC como ferramenta de fomento do aumento da 

capacidade dos agentes públicos e das equipes incumbidas da tarefa de fiscalização de contratos 

de serviços terceirizados que venha a oferecer condições de melhoria na gestão. 

  Identificar elementos que contribuam para internalizar uma cultura onde o conhecimento 

seja valorizado e compartilhado na instituição e estabelecer um conjunto específico de práticas 

de GC, que possam contribuir para o desenvolvimento de uma Administração Pública capaz de 

lidar com problemas complexos, como a gestão e a fiscalização de contratos de terceirização. 

 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

Conforme mencionado no tópico 1.1, que apresenta o contexto no qual se insere a 

pesquisa, a abordagem e enfoque desse estudo de caso se dá numa proposta uma reflexão sobre 

a fiscalização de contratos terceirizados em uma instituição similar a estudada na pesquisa de 

Marinho (2012, p. 21), possibilitando-se com isso uma “expansão de teorias e uma 

generalização analítica, conforme metodologia defendida por Yin (2005)”, como mencionado 

pela autora. 

O foco dessa pesquisa é a gestão de contratos de serviços continuados, com dedicação 

de mão de obra, numa Instituição Federal de Ensino localizada no estado do Rio de Janeiro, o 

Colégio Pedro II. O estudo alcançou a Reitoria, seus quatorze campi, distribuídos pelos 

municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, e a Unidade de Ensino Infantil 

localizada no bairro de Realengo, abrangendo o grupo de fiscais de contratos terceirizados 

designados para o exercício da função na instituição objeto de estudo no período do estudo, à 

época em que ocorreu a pesquisa de campo e a coleta de dados. 

Da forma preconizada por Marinho (2012), também essa investigação e a análise dos 

resultados decorrentes dela possibilitará a propositura de algumas ações que venham a 

contribuir para mitigar fragilidades detectadas, identificar ações de controle que aperfeiçoem a 

supervisão e monitoramento dos contratos, bem como motivar a utilização de práticas de gestão 

do conhecimento, voltadas especificamente para o auxílio à gestão de contratos, que venham a 
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propiciar o aumento da capacidade de conhecimento dos agentes públicos envolvidos, das 

equipes e da organização, de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar melhores 

resultados no âmbito da Autarquia Federal Colégio Pedro II. 

 

 

1.5 Relevância do estudo 

 

Comenta De Angelis (2013, p. 311) a respeito da dificuldade em se encontrar estudos 

sobre a GC no setor público e que suas práticas podem contribuir para a Administração Pública 

se tornar mais eficiente, transparente e inteligente para alcançar seus objetivos precípuos, que 

são de prestar melhor serviço com melhor gestão dos recursos públicos. 

O estudo proposto tende a somar, engrossando o número de pesquisas referentes ao 

tema GC no setor público e, ainda, ao assunto fiscalização de contratos administrativos de 

serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra que carece, também, de estudos 

a respeito. 

A presente pesquisa, ao fazer uma replicação teórica de estudo anterior, alarga os 

limites e o poder de generalização da teoria, contribuindo para a construção de teorias mais 

robustas no campo das atividades de fiscalização de contratos de serviços terceirizados com 

dedicação exclusiva de mão de obra em órgãos públicos. 

 

 

1.6 Organização do estudo 

 

O estudo se encontra distribuído em cinco capítulos, forma clássica para uma 

dissertação de mestrado, que, no caso em questão, forma a estrutura ideal para propiciar a 

sequência que melhor apresenta e desenvolve o tema escolhido. 

Nesse primeiro capítulo encontram-se os elementos introdutórios voltados à 

apresentação da contextualização do tema, descrição da situação problema, objetivos, a 

delimitação do estudo e sua relevância. 

Do capítulo seguinte consta a fundamentação teórica sob as quais foi desenvolvido o 

estudo. Uma revisão da literatura que procurou dar a sustentação necessária à pesquisa, 

resgatando contribuições teóricas acerca dos temas gestão do conhecimento, capacidade e 

aprendizagem tecnológica, cultura organizacional, fiscalização de contratos e serviços 

terceirizados. 
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O capítulo 3 apresenta o fluxograma de execução da pesquisa que resume as etapas 

percorridas na condução desse estudo, a metodologia adotada, os métodos de investigação, 

assim como a tipologia da pesquisa, procedimentos de coleta e tratamento de dados e limitação 

da pesquisa. 

No capítulo 4 se encontra a análise dos dados levantados na pesquisa e a discussão dos 

resultados obtidos, estabelecendo-se um diálogo entre estes resultados e as bases teóricas 

abordadas na revisão da literatura, além de estabelecer uma correspondência com os objetivos 

da pesquisa. 

No capítulo 5 encontram-se as conclusões da investigação, bem como sugestões para 

o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Ao final, aduz-se os aspectos pós-textuais, quais sejam: referências bibliográficas e 

apêndices. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura, segundo Creswell (2007, p. 16; 18), é uma etapa preliminar 

que exige a atenção do pesquisador para o planejamento do estudo, antes de se dedicar ao 

desdobramento das etapas do processo de pesquisa sobre o tópico escolhido, pois a consulta 

bibliográfica assiste ao pesquisador nas definições dos conceitos adotados na pesquisa. 

Nessa seção apresentamos os itens trabalhados na revisão da literatura que, 

preliminarmente, serão demonstrados através de um mapa de literatura, afim de se fazer uma 

reflexão sobre os caminhos percorridos até a análise sobre a temática escolhida para estudo. 

Segundo Creswell (2007, p. 55), o mapa de literatura é um sumário visual da pesquisa 

bibliográfica que “ajuda a construir um quadro visual da pesquisa existente sobre o tópico”. 

De acordo com o objetivo do estudo, definiu-se dois tópicos que precisariam ser 

compreendidos para o sucesso do processo de pesquisa. A partir desses tópicos, conceitos 

chaves foram estudados e seus autores consultados para a revisão da literatura desse estudo, 

sendo apresentados, junto com seus principais autores, de forma sistematizada na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Mapa de literatura da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1 O conhecimento na organização e a cultura organizacional 

 

É importante reiterar que conhecimento não é dado nem informação e que saber de 

qual deles precisa, com qual conta e, ainda, o que pode fazer com cada um deles é fundamental 

para o nosso sucesso e o da organização (DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 3). 

Se devemos pensar que informação são “dados que fazem diferença”, devemos ter em 

mente que “o conhecimento deriva da informação”, sendo o ser humano partícipe dessa 

transformação, pois, apesar do advento da inteligência artificial e o imenso avanço tecnológico, 

o “conhecimento se produz em mentes que trabalham” (DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 

5-7). 

Essa transformação, Davenport e Prusak (1998, p. 7) afirmam ocorrer através de 

atividades criadoras de conhecimento denominadas: 

 Comparação – que avaliam de que forma uma informação de compara a outras; 

 Consequências – que estima as implicações que uma informação traz para uma tomada de 

decisão; 

 Conexões – que estabelece relação entre o novo conhecimento e os conhecimentos 

acumulados; e 

 Conversação – que é o pensamento de outros a respeito desta informação. 

Enquanto a informação pode ser uma soma de mensagens geradas, o conhecimento é 

resultante de processos de aprendizagem, procedentes tanto de experiências passadas, quanto 

da aquisição de novas informações, sendo estes distintos, mas complementares. A capacidade 

de aprendizagem organizacional a partir da quantidade de informações disponíveis dependerá 

do conhecimento organizacional acumulado (FIGUEIREDO, 2015, p. 12). 

Portanto, à semelhança do exposto nos ciclos de conhecimento modelados por 

Takeuchi e Nonaka (2008), a participação do ser humano é essencial nesse processo de criação 

do conhecimento que Davenport e Prusak (1998) definem como: 

 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação 

e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações ele costuma estar embutido não só em 

documentos e repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais (Davenport e Prusak, 1998, p. 6). 
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O conhecimento, como afirmam Brito; Oliveira; Castro (2012, p. 1343) é o eixo 

estruturante de uma organização. Para Takeuchi e Nonaka (2008, p. 56) é uma crença 

verdadeira justificada. Sveiby (1998) atribuiu ao conhecimento o termo “a nova riqueza das 

organizações”, que acabou por ser título de sua obra. Já Freire e Spanhol (2014, p. 4) assumem 

a definição de que “o conhecimento é tanto o processo como o resultado da relação que se 

estabelece entre o indivíduo que conhece e o objeto a ser conhecido ou já conhecido”. Mas o 

fundamental mesmo é que o conhecimento está relacionado à ação humana, sendo, portanto, 

uma capacidade de agir, como afirma Davenport e Prusak (1998). 

Assim como em organizações privadas, gerir o conhecimento também é um desafio no 

setor público, onde muitas organizações ainda possuem as características da administração 

clássica, com estruturas departamentalizadas e rígidas na demarcação de funções e níveis de 

gestão. Drucker (2002, p. 182) defende que a sociedade do conhecimento não seja uma 

sociedade de chefes e subordinados, mas sim de mais e menos graduados.  

Esse modelo de organização acaba por criar “feudos do conhecimento”, que dificultam 

o compartilhamento voluntário de informações, o que leva a perda de conhecimento em 

transferências, rotatividade e aposentadorias de servidores. Reter o conhecimento dentro da 

organização, seja pública ou privada, mesmo com a saída de um funcionário, é o grande desafio 

(BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012). 

Entre os fundamentos - princípios que definem o entendimento contemporâneo de uma 

gestão de excelência na administração pública, encontra-se o aprendizado organizacional. Este 

é uma forma de gerenciar buscando continuamente novos patamares de conhecimento e 

transformando tais conhecimentos em bens individuais e, principalmente organizacionais. A 

preservação e o compartilhamento do conhecimento que a organização tem de si própria, de sua 

gestão e de seus processos é fator imprescindível para o aumento de seu desempenho (BRASIL, 

2014). 

Em estudo sobre uma proposta de mudança cultural na Administração Pública 

brasileira aliada a uma estratégia de GC, De Angelis (2013, p. 316) afirma que, nesse caso 

particular, um dos principais problemas encontrados no setor público é a cultura do curto prazo, 

também denominada por ele como cultura de apagar incêndios, a qual seria consequência de 

uma falta de integração dos três alicerces da inteligência apontados pelo autor como sendo a 

estratégia, a previsão e a ação. 

Para De Angelis (2013, p. 316), se faz necessário criar uma cultura onde o 

conhecimento seja valorizado e compartilhado, sendo este, para ele, um dos maiores desafios 

para o setor público. Trata-se de promover a mudança de uma cultura dominante de 
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"conhecimento é poder" para uma cultura onde o mote é "compartilhamento de conhecimento 

é poder e potencialmente inteligência". 

 

 

2.1.1 Teoria de Criação do Conhecimento Organizacional 

 

Ao abordarmos o tema conhecimento na seção anterior, comentamos não somente 

sobre o seu conceito, mas fizemos menção ao processo de criação do conhecimento, quando 

observamos a participação essencial do indivíduo nesse processo, assim como anotamos o 

desafio que é para uma organização a gestão de mecanismos que venham a facilitar seu 

compartilhamento e retenção. 

Nessa seção aprofundaremos a questão da criação do conhecimento, por intermédio de 

dois eminentes autores, Takeuchi e Nonaka, professores da Universidade de Hitotsubashi e 

referência das mais citadas na literatura da gestão do conhecimento, que ao buscarem explicar 

a inovação propuseram uma nova teoria da criação do conhecimento organizacional, que reside 

na mobilização e conversão do conhecimento tácito (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 54-

55).  

Entende-se como conhecimento tácito “aquilo que certas pessoas sabem como fazer, 

mas dificilmente contar ou escrever como fazem” (FIGUEIREDO, 2015, p.14). Takeuchi e 

Nonaka (2008, p. 42) ao comentarem sobre o conhecimento tácito destacam a sua difícil 

formalização e comunicação aos outros, citando palavras de Michael Polanyi, de sabermos mais 

do que podemos dizer. 

Tomemos essa nova teoria como um processo dialético, com o entendimento de que o 

conhecimento é criado em uma espiral que perpassa conceitos aparentemente antagonistas, tais 

como o tácito e o explícito (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 91). Afirmam os autores que: 

 

“O conhecimento tácito e o explícito coexistem no continuum em uma pessoa e, ao 

mesmo tempo, têm naturezas separadas e interagem um com o outro como as 

polaridades desse continuum” (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 115). 

 

Ao apresentarem a teoria, Takeuchi e Nonaka basearam-se em duas dimensões, a 

epistemológica e a ontológica, tendo a primeira como base a distinção entre o conhecimento 

tácito e o explícito e a segunda, concernente aos níveis do conhecimento, que vão do individual 

ao intraorganizacional, como demonstrado na Figura 2, onde emerge a espiral do conhecimento, 
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através da interação entre o conhecimento tácito e o explícito do nível ontológico mais baixo 

aos mais elevados (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 55). 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dimensões da criação do conhecimento 

Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p. 55) 

 

Conforme exposto por Marinho (2012, p. 31), na dimensão ontológica o conhecimento 

é criado pelos indivíduos, transformando-se até o nível organizacional, tendo as organizações 

a atribuição de promover condições que facilitem essa criação. A dimensão epistemológica 

acolhe e distingue conhecimento tácito de explícito. O primeiro, subjetivo, altamente pessoal e 

difícil de formalizar. O outro, objetivo, transmitido formal e sistematicamente (TAKEUCHI e 

NONAKA, 2008, p. 19). 

O âmago dessa teoria está na delineação em que emerge a espiral do conhecimento, 

fruto da interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito e que se tornou 

referência na literatura como modelo SECI, acrônimo formado pelas iniciais dos quatro modos 

de conversão do conhecimento proposto pelos autores e que constituem o motor de todo o 

processo de criação, baseado na ideia da interação social necessária para que essa conversão 

ocorra (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 55; 59). 

Os quatro modos de conversão: 

1) Socialização – processo de compartilhamento de experiências, onde se adquire 

conhecimento pela observação, imitação ou prática e a conversão é de conhecimento tácito para 

tácito. 

Nível do conhecimento 

Dimensão 

epistemológica 

Dimensão 

ontológica 
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2) Externalização – processo de articulação do conhecimento tácito em explícito. Considerado 

o mais relevante dos processos de conversão, pois cria conceitos novos e explícitos. 

3) Combinação – conversão de conhecimento explícito para explícito. É o processo de 

sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. 

4) Internalização – trata-se de um processo de incorporação do conhecimento explícito em 

tácito, relacionada ao aprender fazendo. 

 A espiral do conhecimento representada na Figura 3 demonstra a interação contínua 

e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito, formada pelas transferências entre os 

modos de conversão apresentados acima, induzidos por vários desencadeadores (TAKEUCHI 

e NONAKA, 2008, p. 69). 

 

 

Figura 3 – Espiral do conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Takeuchi e Nonaka (2008) 

 

O processo SECI ajuda a compreender que os conhecimentos tácito e explícito agem 

dialeticamente, sendo o ba o contexto para a criação do conhecimento dialético. Ba definido 

pelos autores “como um contexto compartilhado em movimento, no qual o conhecimento é 

partilhado, criado e utilizado”, “o tempo e o espaço fenomenológico onde o conhecimento 

emerge” (TAKEUCHI e NONAKA, 2008, p. 99-110; 115). 

No processo de criação e compartilhamento de conhecimento, a organização deve 

prover o contexto apropriado a fim de que a informação receba significado para tornar-se 

conhecimento. Nesse contexto, denominado ba, espera-se, então, que os indivíduos venham a 

explorar, adquirir, criar, compartilhar e reter conhecimento para aprimoramento de suas 

capacidades (SIMÃOZINHO et al, 2015, p. 561-562). 
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Nesse processo de criação do conhecimento organizacional, que inclui a infraestrutura 

adequada para o assentamento de conhecimentos explícitos, assim como condições ambientais 

e de formação básica das pessoas, práticas da gestão do conhecimento, devidamente manejada, 

propiciam a geração, codificação e disseminação dos saberes relevantes, necessários à tomada 

de decisão (MARINHO, 2012, p. 33-34). 

 

 

2.1.2 Capacidade e Aprendizagem Tecnológica 

 

Como esse estudo pretende abordar a questão dos mecanismos de aprendizagem 

organizacional voltados à atividade de fiscalização, sobre o qual nos aprofundaremos na seção 

seguinte, ao comentarmos sobre a metodologia proposta por Figueiredo (2015), se faz 

necessário que tratemos, preliminarmente, de conceituar ativo cognitivo ou base de 

conhecimento da empresa, cujo autor denomina como capacidade tecnológica (FIGUEIREDO, 

2015, p. 10). 

Capacidade tecnológica é “um conjunto de recursos de natureza cognitiva”, “um 

estoque de recursos à base de conhecimento” sendo este um ativo intangível, que se encontra 

por ainda ser mensurado no capital da organização, mas que vem a ser um diferencial de 

mercado para a mesma. A aprendizagem tecnológica, por sua vez, é o processo, constituído por 

diversos mecanismos que se apoderam de variados tipos de conhecimento convertendo-os em 

capacidade tecnológica da organização (FIGUEIREDO, 2015, p. 3 e 10). 

Oportuno, também, trazer à baila que gestão do conhecimento organizacional abrange 

a geração, a codificação e a transferência do conhecimento, disponível na forma explícita, assim 

como também na forma tácita, não devendo descartar o aproveitamento dos recursos intangíveis 

já existentes na organização ou fora dela, facilitando a busca e o emprego de melhores práticas, 

evitando o desperdício de esforços envidados na tentativa de criar o que já foi criado e 

procurando agregar valor às informações necessárias e disponíveis (DAVENPORT e PRUSAK, 

1998). 

Complementando, vale lembrar que, por intermédio da aprendizagem contínua, a 

organização age com sua competência e inteligência coletiva, respondendo ao ambiente interno 

e externo, pois, como afirma Senge (1999, p. 21), nas “organizações que aprendem as pessoas 

expandem continuamente sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde 

maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e 

onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente”. 
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Esses processos de aprendizagem que ocorrem na organização ao longo do tempo 

tendem a permanecer retidos e seus conhecimentos partilhados em determinados momentos em 

que se veja facilitado o seu compartilhamento através do relacionamento e troca de experiências 

entre as pessoas (MARINHO, 2012, p. 34; SOUZA, 2014, p. 35). 

O tal “quantum de conhecimento” conservado por pessoas e organizações na forma de 

capacidade tecnológica permanece em um estado substancialmente não codificado, mas é o que 

torna a organização hábil a executar suas atividades. Essa capacidade, um estoque de recursos 

à base de conhecimentos, encontra-se armazenada em pelo menos quatro componentes 

(FIGUEIREDO, 2015; MARINHO, 2012; SOUZA, 2014). 

Esclarece Figueiredo (2015, p. 16) que a habilidade da organização para criar, adaptar, 

gerir e gerar esses quatro componentes, os capitais físico, organizacional e humano e produtos 

e serviços, somada a interação entre eles é que se denomina capacidade tecnológica, 

ressaltando-se que em países emergentes, como o Brasil, os capitais humano e organizacional 

merecem maior atenção, pois estes dificilmente são comercializáveis, necessitando de serem 

desenvolvidos internamente na organização tendo em vista o seu alto nível de especificidade e 

propriedade tácita (FIGUEIREDO, 2015, p. 17; MARINHO, 2012, p. 35). 

A Figura 4 representa os quatro componentes acima citados e demonstra a interação 

entre eles.  
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Figura 4 – Componentes da capacidade tecnológica 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2015, p. 16) 

 

 

2.1.2.1 Mecanismos de Aprendizagem Organizacional 

 

Entende Figueiredo (2015, p. 37) que processos ou mecanismos de aprendizagem são 

insumos à acumulação tecnológica nas organizações. Esclarece o autor que capacidade 

tecnológica se apoia em um estoque de recursos à base do conhecimento tecnológico, também 

denominada ativo cognitivo. Essas capacidades tecnológicas derivam de mecanismos de 

aprendizagem tecnológica, processo que, segundo ele, envolve diversos mecanismos que 

captam conhecimento oriundo de fontes internas e externas à organização, transformando-os 

em capacidades tecnológicas (FIGUEIREDO, 2015, p. 10). 

Nesse contexto, trata-se tecnologia como um “conhecimento de técnicas métodos e 

projetos que funcionam”, “um quantum de conhecimento retido por pessoas e organizações”, 

expressões utilizadas por Figueiredo (2015, p. 11; 14), conhecimentos estes que repassados a 

cada geração caracteriza a aprendizagem organizacional, inovadora e sustentável, geradora de 

ganhos para a organização (SOUZA, 2014, p. 36). 
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Segundo Marinho (2012), cabe à organização proporcionar condições que estimulem 

a aquisição e conversão do conhecimento de seus funcionários durante a execução de suas 

atividades. Esses processos de aprendizagem organizacional, da mesma forma que a individual, 

permite a transformação e crescimento contínuos, cujo resultado final não redundará apenas em 

aquisição de conhecimentos e competências, mas também terá como consequência a aquisição 

de valores, comportamentos e mudanças em práticas de trabalho (SOUZA, 2014, p. 40). 

Referenciando Figueiredo (2009), Souza (2014) afirma que: 

 

Mecanismos de aprendizagem externos e internos precisam se complementar para 

promover a aquisição de conhecimentos necessários para que as empresas acumulem 

capacidades e tornem-se competitivas no mercado onde se inserem. Contudo, tão 

importante quanto os mecanismos externos, os mecanismos de aprendizagem internos 

funcionam como facilitadores para que os conhecimentos alavancados de fora sejam 

absorvidos e internalizados às bases de conhecimentos e capacidades da própria 

instituição (SOUZA, p. 41). 

 

Entendimento semelhante manifesta Marinho (2012, p. 35), também tendo como 

referência Figueiredo (2009), ao ressaltar a importância de se observar as relações acerca dos 

mecanismos de apoio à aprendizagem que ao recombinar e reconfigurar os ativos de 

conhecimento promovem o sustentáculo da inovação e da performance organizacional. 

O Quadro 1 define e exemplifica os mecanismos de aprendizagem externos e internos: 

 

Mecanismos de aprendizagem Definição Exemplos ilustrativos 

Externos 

São os mecanismos pelos quais a 

organização adquire conhecimento 

tácito e/ou codificado de variadas 

fontes externas por intermédio de 

seus colaboradores. 

- Treinamento externo; 

- Contratação de especialistas; 

- Participação em conferências; 

- Licenciamento de tecnologia, 

etc. 

Internos 

São os processos pelos quais os 

indivíduos adquirem 

conhecimento tácito para a 

realização de diferentes atividades 

dentro da organização. 

- Rotinas diárias; 

- Rotação de funções; 

- Experimentação; 

- Comunidades de prática, etc. 

Quadro 1: Mecanismos de aprendizagem externos e internos: definições e exemplos.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Figueiredo (2015). 

 

Ainda segundo Figueiredo (2015, p. 65), diversos estudos indicam a importância dos 

esforços de aprendizagem interna a fim de internalizar o conhecimento adquirido externamente. 

Exemplos ilustrativos de mecanismos de aprendizagem que visam internalizar, compartilhar, 

codificar, integrar e coordenar conhecimento oriundo de fora da organização são apresentados 

no Quadro 2. 
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Tipos de mecanismos de 

aprendizagem 
Alguns exemplos ilustrativos Propriedades 

Nível individual 

Aprendendo fazendo (p. ex., operações de 

sistemas de produção e automação; teste; 

notificação). 

Aprendendo usando (p. ex., usando 

produtos e sistemas de produção, 

engenharia reversa). 

Aprendendo por treinamento (sala de aula, 

on the job, rotação de funções, aprendendo 

antes de fazer). 

Alguns são passivos, 

mas outros são ativos. 

Provavelmente 

influenciam a 

capacidade inovadora 

baseada em produção 

e básica inovadora. 

Aprendendo por busca (buscas individuais 

para operação e melhorias e 

experimentação). 

Amplamente ativo e 

provavelmente 

influenciam inovações 

intermediárias para 

avançadas. 

Nível 

organizacional 

Grupo/projeto 

(multifuncional, 

internacional e 

multiespecialista) 

Treinamento on the job baseado em equipes, 

solução de problemas por times de trabalho 

multidisciplinares ou força-tarefa. 

Compartilhamento de solução de problemas 

(p. ex., intra e interprojetos) e comunidades 

de prática. 

Aprendendo por pesquisa (focado em 

grupos de pesquisa). 

Desenvolvimento e distribuição de pessoas 

com conhecimento em ponte e qualificações 

em T. 

Comitês de inovação em produto e 

processo. 

Relatório de treinamento externo e 

seminários internos sobre treinamento 

externo. 

Todos muito ativos, 

alta intensidade de 

integração de 

mecanismos de 

aprendizagem 

(externo vs. interno e 

interno vs. interno) é 

requerido. 

Esses estão 

provavelmente 

propícios à construção 

de capacidades 

avançadas e no nível 

da fronteira inovadora 

internacional. 
Envolvendo toda a 

empresa 

Projetos e/ou processos de certificação e 

recertificação. 

Criação de especificações de material, 

padrões/códigos próprios de engenharia e 

sistemas próprios de automação. 

Prototipagem (p. ex., via engenharia 3D). 

Criação de procedimentos e rotinas técnicas 

e organizacionais (p. ex., para desenho e 

desenvolvimento de produto). 

Integração entre sistemas operacionais e 

corporativos. 

Construção de sistemas próprios para 

difundir e combinar conhecimento 

proprietário da empresa para inovar. 

Aprendizagem por pesquisa (grupos 

organizados para pesquisas). 

Quadro 2: Mecanismos de aprendizagem interna.  

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2015, p. 64). 

 

O conhecimento é tácito, quando primeiramente adquirido pelo indivíduo, por 

mecanismos internos ou externos, sendo importante empreender um esforço deliberado e 

efetivo, através de outros mecanismos organizacionais, que facilitem e favoreçam a 
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socialização e codificação desse conhecimento, o que redundará efetivamente na aquisição de 

novos conhecimentos e aprendizagem organizacional (SOUZA, 2014, p.42; FIGUEIREDO, 

2015, p. 65). 

Esses processos, denominados mecanismos de aprendizagem intraorganizacional são 

essenciais para a conversão da aprendizagem individual em aprendizagem organizacional. Estes 

processos se encontram dispostos em dois momentos diferentes, os de aquisição, dividido em 

externos e internos, e os de conversão do conhecimento, separado em socialização 

(compartilhamento) e codificação, esses últimos definidos por Figueiredo (2015, p. 67) da 

seguinte forma: 

a. Processos de socialização (compartilhamento) de conhecimentos: processos pelos quais 

os indivíduos compartilham seu saber tácito, ou seja, todo processo, seja formal ou informal, 

pelo qual uma pessoa ou grupo transmite o saber tácito para outro. 

b. Processos de codificação de conhecimentos: processos pelos quais o saber tácito 

individual (ou parte dele) se torna explícito, sendo expresso em conceitos explícitos, de forma 

organizada e acessível, tomando uma forma mais fácil de ser assimilado. 

Conforme afirma Marinho (2012, p. 36), mecanismos de aquisição do conhecimento 

favorecem o plano individual, atuando na formação do conhecimento tácito e, de outro modo, 

os processos de conversão do conhecimento particularmente tem relação com o plano 

organizacional, avaliando como o conhecimento é disseminado no contexto institucional. 

Dentro do modelo proposto, Figueiredo (2015, p. 67-68) estima que se avalie as 

principais características presentes nos processos de aprendizagem, as quais denominou 

características-chave que são variedade, intensidade, funcionamento e interação e as definiu da 

seguinte forma: 

 Variedade – medida em termos da existência ou ausência de todo um processo ou 

mecanismo de aprendizagem e de outros subprocessos que ele possa acarretar que colocados 

em prática na organização visam ampliar conhecimento entre os profissionais. 

 Medidas – Ausente ou Presente (se Presente: Limitada / Moderada / Diversa). 

 Intensidade – mede com que frequência se criam, atualizam, utilizam e aperfeiçoam os 

processos de aprendizagem na organização ao longo do tempo. 

 Medidas – Uma vez / Intermitente / Contínuo.  

 Funcionamento – medida do modo como os processos de aprendizagem operam ao longo 

do tempo. 

 Medidas – Ruim / Moderado / Bom / Excelente.  
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 Interação – classifica o modo como os diferentes processos de aprendizagem se 

influenciam mutuamente. 

 Medidas – Fraca / Moderada / Forte. 

Afirma Figueiredo (2015, p. 72) que uma organização pode ser impelida a melhorar 

suas habilidades e conhecimentos, em virtude da elevação dos padrões de cobrança de seus 

usuários. Essa mudança se pode perceber em nossa sociedade com uma exigência cada vez 

maior no caso específico dos serviços prestados pelo ente público. 

Seria momento, então, das organizações, em especial as públicas como a que é objeto 

de estudo nesse trabalho, se atentarem que é preciso gerenciar de maneira mais adequada a 

forma como esses mecanismos de aprendizagem interagem entre eles já que para a garantia de 

um efetivo aprendizado organizacional, como assevera Marinho (2012, p. 37), é imprescindível 

incentivar essa integração, implementando ações direcionadas tanto ao gerenciamento de 

processos de aquisição quanto de conversão do conhecimento. 

Pelo exposto, depreende-se que aprendizagem organizacional seja um conjunto de 

mecanismos pelos quais os indivíduos desenvolvem suas competências, tornando possível a 

melhoria da performance institucional através da conversão da aprendizagem individual em 

organizacional (MARINHO, 2012, p. 37).  

 

 

2.1.3 Gestão do Conhecimento na Administração Pública 

 

Surge no início da década de 1990 o conceito de gestão do conhecimento fazendo parte 

da estratégia empresarial e não mais uma moda de eficiência operacional, conforme Sveiby 

(1998), de forma que as organizações modernas já não se baseiam mais apenas no diferencial 

competitivo e participação de mercado em recursos naturais abundantes ou mão de obra barata, 

mas também, crescentemente, em conhecimento, saindo assim, da concepção industrial e 

adentrando a sociedade do conhecimento. Conhecimento este, tácito ou explícito, que quando 

compartilhado, segundo Jain e Jeppesen (2013), torna-se cumulativo, passando a ficar embutido 

dentro dos processos das organizações, sendo fonte de vantagem competitiva. 

A GC, que se refere a uma série de práticas e técnicas utilizadas pelas organizações 

para criar, compartilhar e explorar o conhecimento visando alcançar os objetivos 

organizacionais, é usada para identificar e distribuir conhecimento, know-how, experiência e 
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capital intelectual, com o intuito de alavancar a transferência de conhecimento e aprendizagem 

por toda a organização (JAIN e JEPPESEN, 2013, p. 348, tradução nossa). 

Complementando, o Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, produzido pelo 

Ministério do Planejamento, define GC como uma abordagem voltada para a identificação, o 

registro, o desenvolvimento, a disseminação e o controle do conhecimento no ambiente 

organizacional (BRASIL, 2014, p. 40).  

Neste instrumento, o item 5.2 avalia a GC no órgão público abordando a 

implementação de processos gerenciais, os quais têm por objetivo a identificação, 

desenvolvimento, geração, proteção e compartilhamento de conhecimento, verificando: (i) 

como o conhecimento é desenvolvido e compartilhado na organização, (ii) como o 

conhecimento é mantido e protegido e (iii) como são identificados, desenvolvidos e mensurados 

os ativos intangíveis da organização. 

Outro conceito de GC relacionado à Administração Pública, citado anteriormente, é 

definido por Batista (2012) como: 

 
Um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar 

a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; contribuir para a legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento brasileiro (BATISTA, 2012, p. 49). 

 

Procurando estabelecer uma relação da GC com a Administração Pública, 

encontramos eco no posicionamento de De Angelis (2013), que acredita que as práticas de GC 

podem contribuir para o desenvolvimento de uma Administração Pública inteligente e capaz de 

lidar com problemas complexos. Aqui se pretende estabelecer um diálogo dessa relação (GC 

vs. Administração Pública) com a questão da gestão e fiscalização de contratos de terceirização. 

Há de se considerar, tembém, uma possível influência da cultura corporativa que 

dificulte o aproveitamento da GC na esfera pública, já que, conforme apontado no mesmo 

trabalho, um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2003) em 20 países, destacou um maior atraso na implementação de 

práticas de GC por parte das organizações públicas, constatando que: 

 
(i) as estratégias de GC nem sempre são bem disseminadas, (ii) as dificuldades de 

implementação de estratégias de GC tem surgido a partir da resistência pessoal 

(principalmente da gerência média), (iii) há uma dificuldade em capturar 

conhecimento não documentado dos servidores públicos (conhecimento tácito) e (iv) 

o foco das organizações está em tecnologia, subestimando o fator humano (DE 

ANGELIS, 2013, p. 313). 
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No setor privado se vê a GC como um instrumento de inovação que permite aumentar 

a satisfação do cliente, aumentando consequentemente a produtividade e lucratividade, fazendo 

com que a organização gere riquezas, tornando-se mais competitiva, o que a leva a se perpetuar 

no mercado. Já na esfera pública, a efetiva GC auxilia as organizações no enfrentamento de 

novos desafios, na implementação de práticas inovadoras de gestão e a melhorar a qualidade 

dos processos, produtos e serviços públicos em benefício do usuário, nesse caso o cidadão, e da 

sociedade como um todo (BATISTA, 2012, p.40). 

Procurando esclarecer que resultados devem ser esperados no caso da implementação 

da GC na Administração Pública, Batista (2012, p. 47) relaciona a GC aos princípios básicos 

da Administração Pública e aos princípios constitucionais (Artigo 37 da CF) e diz que se o 

desejo é aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social, observando-se os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é necessário 

mobilizar o melhor conhecimento disponível nas organizações públicas ou fora dela, 

concluindo que a real GC seja base de tudo na Administração Pública, afirmando, ainda, que 

quando transformadas em instituições com foco no conhecimento, o conhecimento passará a 

ser a marca principal dessa organização pública. 

Para viabilizar o seu modelo de GC para a Administração Pública, Batista (2012, p. 

56) elenca quatro fatores críticos de sucesso: (i) liderança; (ii) tecnologia; (iii) pessoas; e (iv) 

processos. A liderança, segundo ele, desempenha um papel fundamental para o sucesso da 

implementação da GC nas organizações públicas; a tecnologia viabiliza e acelera os processos 

contribuindo para a criação, o armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do 

conhecimento; as pessoas desempenham um papel importante nos processos principais de GC, 

por isso a organização deve investir na capacitação de seus servidores; e os processos, 

sistemáticos e modelados de maneira efetiva, contribuem para o alcance dos princípios básicos 

e constitucionais citados acima. 

Segundo De Angelis (2013, p. 320), “as práticas de GC podem ser utilizadas para 

incentivar e organizar o processo de criação de conhecimento”, mas ressalta a necessidade de 

uma mudança cultural e da inteligência organizacional para superar a questão da cultura que 

dificulta o compartilhamento de conhecimento. Na seção seguinte se faz uma abordagem mais 

aprofundada sobre a questão da cultura organizacional. 

Defendem Jain e Jeppesen (2013) que vale a pena explorar o papel dos estilos 

cognitivos dos líderes no sucesso de práticas de GC, como a criação do conhecimento. Reside 

aí uma perspectiva de superação da questão levantada por De Angelis (2013), relativa mudança 
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cultural e da inteligência organizacional para superar a questão da cultura que dificulta o 

compartilhamento de conhecimento. 

Afirma De Angelis (2013): 

 
É inaceitável que, em um mundo cada vez mais imprevisível e complexo, a burocracia, 

a síndrome da estabilidade, a falta de líderes transformacionais, a cultura de curto 

prazo, a legislação antiga, o excesso de longas reuniões e programas sem resultados, 

a falta de incentivos para compartilhar conhecimento, a má alocação de servidores e 

o equivocado processo de seleção e formação dos servidores estejam ainda presentes 

no setor público. 

A alta administração deve, em primeiro lugar, reconhecer que a terra, trabalho e 

capital - os fatores clássicos de produção - foram em grande parte substituídos pelo 

conhecimento e que o conhecimento se tornou o recurso, em vez de um recurso [...] 

(DE ANGELIS, 2013, p. 319). 

 

Fazendo uma ponte com o pensamento acima, destacamos o raciocínio de Marinho 

(2012, p. 44) ao afirmar que o conceito de gestão do conhecimento para as organizações 

públicas não se limita apenas ao bom gerenciamento e aplicação do conhecimento, mas a uma 

abordagem mais ampla que significa o compromisso com a transparência, visão sistêmica, 

eficácia na utilização das tecnologias da informação, boas práticas de gestão e foco nas 

necessidades dos cidadãos.  

Dentro desse contexto, Amayah (2013, p. 467, tradução nossa) alerta que os gestores 

públicos devem dar especial atenção a programas e atividades que possam vir a desenvolver 

um senso de comunidade entre os colegas de trabalho e que as organizações do setor público, 

que buscam incentivar ou facilitar a gestão do conhecimento entre os seus colaboradores, 

poderiam ver aumentadas suas chances de sucesso na partilha de conhecimentos se soubessem 

quais os fatores que a influenciam. 

Enfim, não há como refutar a percepção geral de que existe uma grande dificuldade 

em implementar conceitos e projetos deste gênero na Administração Pública, no entanto 

Marinho (2012, p. 44) afirma ser possível mediar esse processo, buscando meios de amenizar 

os impasses visíveis no serviço público, considerando pontos essenciais para o processo de 

modernização da administração pública a efetiva articulação dos servidores concatenada ao 

comprometimento dos dirigentes, com a utilização das variadas ferramentas de GC disponíveis. 
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2.1.4 A influência da Cultura Organizacional no Compartilhamento do Conhecimento 

 

Afirma Schein (2001, p. 31), que “o maior perigo ao se tentar entender a cultura é o de 

supersimplificá-la”, devendo se pensar a cultura com a percepção de que ela existe em vários 

níveis e, assim, procurando-se compreender e administrar seus níveis mais profundos. Para ele 

a identificação da cultura organizacional pode ocorrer em diferentes níveis de análise. Esses 

níveis variam de muito claros a tão ocultos que não se podem ver e, segundo o autor são: os 

artefatos, os valores casados e certezas tácitas compartilhadas, como ilustra a Figura 5. 

 

Artefatos 
Estruturas e processos organizacionais visíveis 

(difíceis de decifrar) 

  

Valores casados 
Estratégias, objetivos, filosofias 

(justificativas adotadas) 

 
 

Certezas básicas 

fundamentais 

Inconsciente, crenças, percepções, pensamentos e 

sentimentos pressupostos (última fonte de valores e ações) 

Figura 5 – Níveis da cultura organizacional 

Fonte: Schein (2001, p. 32) 

 

Outra ponderação de Edgar Schein é de que “a cultura é estável e difícil de mudar 

porque representa o aprendizado acumulado de um grupo – as formas de pensar, de sentir e de 

perceber o mundo que fizeram o sucesso do grupo”. A cultura de uma organização nasce a partir 

da necessidade dos indivíduos, dos mecanismos de grupos e da influência de líderes. Uma 

intensa cultura organizacional dá direção a uma empresa e também dá rumo aos funcionários, 

fazendo com que compreendam as maneiras como as coisas acontecem no âmbito da 

organização (SCHEIN, 2001, p. 36; SOARES, 2008, p. 25). 

É dentro desse contexto e à medida que a interação ocorre com e nesses ambientes que 

as organizações absorvem informações, transformam-nas em conhecimento e agem com base 
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numa combinação desse conhecimento com suas experiências, valores e regras internas. 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 63). 

Na questão dos desafios à implantação da GC, Bem; Prado; Delfino (2013), citando 

outros autores, apresentam algumas barreiras encontradas na esfera da administração pública 

classificando-as em três categorias, sendo importante observar que as três classificações de 

barreiras apresentadas possuem viés cultural, conforme o quadro abaixo. 

 

1) Individual 

Referem-se a barreiras de personalidade, relativas às habilidades de comunicação, 

estabelecimento redes sociais, diferenças culturais, falta de motivação, falta de 

confiança, medo de não ser reconhecido. 

2) Organizacional 

As originadas na própria organização como as de ordem gerencial, práticas ineficazes, 

infraestrutura inadequada, competição interna, falta de recompensas, falta de apoio da 

alta administração, falta de capacitação. 

3) Tecnológica 

Ausência de interoperabilidade entre sistemas, falta de suporte técnico, relutância das 

pessoas no uso das tecnologias, falta de capacitação para familiarização dos sistemas 

de tecnologia da informação. 

Quadro 3 - Barreiras encontradas na esfera da administração pública que desafiam a implantação da GC 

Fonte: Adaptado de Bem; Prado; Delfino (2013, p. 128) 

 

 

Pesquisa de Amayah (2013), à luz de estudos anteriores, propôs um modelo de fatores 

que afetam a partilha de conhecimentos de um indivíduo no contexto de uma organização do 

setor público, distinguindo entre efeitos diretos e efeitos moderadores, os quais potencializam 

os efeitos motivadores. A figura a seguir retrata um resumo das relações entre facilitadores, 

motivadores e barreiras de compartilhamento de conhecimento. 
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Figura 6 - Fatores que afetam a partilha de conhecimentos 

Fonte: Adaptado de Amayah (2013, p. 459) 

 

No Brasil, as organizações possuem características peculiares em relação a 

organizações de outras culturas ou países e refletem os valores culturais da sociedade. Esses 

valores são transmitidos para as pessoas através do processo de socialização e consolidados 

com sua prática social no cotidiano das instituições sociais como família, escola, religião e nas 

organizações (PIRES e MACÊDO, 2006, p. 85-86).  

Consultando Soares (2008, p. 27-28), se pode verificar traços brasileiros presentes na 

cultura brasileira e nitidamente mais influentes nas culturas organizacionais. Quais sejam:  

 o primeiro seria a hierarquia, que se traduz através de uma tendência à centralização do 

poder dentro dos grupos sociais;  

 o segundo seria o personalismo, que se traduz através de passividade e aceitação dos grupos 

inferiores;  

 o terceiro traço seria a malandragem, que se traduz através da flexibilidade e adaptabilidade 

como meio de navegação social e do “jeitinho”;  

 o quarto seria o sensualismo e  

 o quinto traço seria o do aventureiro, que se traduz em pessoas mais sonhadoras do que 

disciplinadas e com uma tendência à aversão ao trabalho manual ou metódico. 

Atividades de 

compartilhamento de 

conhecimento 

Facilitadores 
Clima organizacional 

(recompensa e apoio) 
Confiança 

Capital social 
(interação social e reciprocidade) 

Efeito direto 

Efeito moderador 

Motivadores 
Benefícios pessoais 

Considerações relacionadas 
com a comunidade 

Considerações normativas 

Barreiras 
Clima organizacional 

(grau de coragem e empatia) 

Estrutura organizacional 
(centralização e formalização) 
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Dentro do contexto do conhecimento na organização e da cultura organizacional, 

“entender a organização como uma cultura é reconhcer o papel ativo dos indivíduos na 

construção da realidade organizacional”, como afirma Freitas (2007, p. 12), e reconhecer, por 

conseguinte, a importância das pessoas como agente impulsionador da construção e 

compartilhamento do conhecimento ou, também, de sua perda. De acordo com Schein (2001, 

p. 28), “[...] se os elementos culturais não evoluem, se adaptam e se modificam, eles se tornam 

cada vez mais inadequados, e a cultura constitui um sério empecilho ao aprendizado e à 

mudança”. 

Já Pires e Macêdo (2006, p. 87), ao afirmarem que as organizações estão inseridas 

dentro de um ambiente e interagem com ele, recebendo dele influências e influenciando-o, 

ressaltam que as pessoas que atuam nessas organizações são agentes que contribuem para esse 

intercâmbio constante, sendo os valores aceitos por elas componentes para a formação da 

cultura da organização. Dizem eles, que a cultura de uma determinada organização se diferencia 

em relação a qualquer outra, assumindo o papel de legitimadora do sistema de valores inerentes 

aos seus membros e que produzem normas de comportamento que passam a ser aceitas por 

todos. 

Os principais fatores que se apresentam como obstáculos à implantação da gestão do 

conhecimento, segundo Bem; Prado; Delfino (2013, p. 126) são a comunicação organizacional, 

a estrutura organizacional, a relação entre os indivíduos e a gestão de recursos humanos. Cabe 

observar que a cultura organizacional está presente em todos esses fatores, estando, ainda que 

de forma intangível, fortemente ligada ao funcionamento e a postura da organização. Nesse 

sentido, a cultura organizacional funciona como se fosse a alma que direciona e define o rumo 

da instituição. A questão cultural também é apontada como merecedora de atenção por ser ponto 

de resistência às práticas de GC no serviço público, segundo Bem, Prado e Delfino (2013). 

A cultura organizacional impacta tanto a criação de conhecimento como o uso do 

conhecimento (DE ANGELIS, 2013, p. 316). Girard e Mcintyre (2010, p. 73), observando um 

modelo de sucesso de GC para empresas do serviço público canadense, notam a presença de 

cinco elementos facilitadores como forma de encorajamento à criação e ao compartilhamento 

de conhecimento, dentre os quais a cultura está presente.  

Ainda durante o processo de criação do conhecimento, afirma Takeuchi e Nonaka 

(2008, p. 123) que se pode passar por momentos difíceis, com surgimento de barreiras 

individuais e organizacionais, pela necessidade de justificação por parte dos indivíduos ao 

compartilharem seu conhecimento com o grupo. O mau gerenciamento individual do tempo 

pode ser uma barreira para a transferência de conhecimento tácito, pois experiências, reflexões 
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e diálogo, três atividades que necessitam de tempo, impactam na transferência do conhecimento 

tácito (LEMOS e JOIA, 2012, p. 235). 

“A disseminação e o compartilhamento do conhecimento organizacional e a 

disponibilização deste de forma facilitada aos colaboradores são influenciados pela cultura 

organizacional” (DAVOK e CONTI, 2013, p. 142). Não se pode minimizar a possibilidade de 

influência da cultura na disseminação do conhecimento nas organizações, sendo a cultura de 

partilha de conhecimento e de suporte organizacional a base fundamental da gestão do 

conhecimento (DAVENPORT e PRUSAK, 1998).  

Sendo o desejo de compartilhar o que sabem natural entre a maioria das pessoas, 

segundo asseveram Angeloni e Grotto (2009, p. 78), muitas das vezes o que as impede de fazê-

lo são as barreiras culturais que a organização cria. As autoras citam, entre outros, Davenport e 

Prusak (1998) que creem na existência de muitos elementos culturais inibidores do 

compartilhamento do conhecimento, os quais estes denominam atritos. 

No Quadro 4, apresentam-se alguns desses atritos e suas possíveis soluções. 

 

Atrito Soluções possíveis 

Falta de confiança mútua 
Construir relacionamentos e confiança 

mútua através de reuniões face a face 

Diferentes culturas, vocabulários e quadros 

de referência 

Estabelecer um consenso através de 

educação, discussão, publicações, trabalho 

em equipe e rodízio de funções 

Falta de tempo e de locais de encontro; ideia 

estreita de trabalho produtivo 

Criar tempo e locais para transferência do 

conhecimento: feiras, salas de bate papo, 

relatos de conferência 

Status e recompensas vão para os 

possuidores de conhecimento 

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos 

baseados no compartilhamento 

Falta de capacidade de absorção pelos 

recipientes 

Educar funcionários para a flexibilidade; 

propiciar tempo para a aprendizagem; 

basear as contratações na abertura a ideias 

Crença de que o conhecimento é 

prerrogativa de determinados grupos, 

síndrome do “não foi inventado aqui” 

Estimular a aproximação não hierárquica 

do conhecimento; a qualidade das ideias é 

mais importante que o cargo da fonte 

Intolerância com erros ou necessidade de 

ajuda 

Aceitar e recompensar erros criativos e 

colaboração; não há perda de status por não 

se saber tudo 

Quadro 4 – Atritos culturais que inibem o compartilhamento do conhecimento 

Fonte: Davenport e Prusak (1998, p. 117) 

 

Assim, verificar se a cultura organizacional é um desafio à implantação da gestão 

conhecimento no âmbito da instituição e identificar as questões culturais que estão associadas 

à criação, disseminação, gestão e uso do conhecimento é fundamental para o sucesso da 

organização. 
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Afirmam Bem; Prado; Delfino (2013, p. 126) que, em última análise a partilha bem 

sucedida e estratégias devem girar em torno de uma cultura de partilha de conhecimentos que 

depende da sinergia de três fatores:  

 
a) motivação, incentivo estímulo e para capturar, disseminar, transferir e aplicar 

conhecimento;  

b) estruturas organizacionais planas e abertas que facilitam fluxos de conhecimento 

transparentes, processos e recursos que proporcionam uma cultura de aprendizagem 

contínua, comunicação clara dos objetivos da empresa e práticas de estratégia de 

conhecimento que ligam compartilhamento e benefícios para eles;  

c) tecnologia moderna, que integre mecanismos e sistemas, proporcionando assim 

uma plataforma de partilha adequada e acessível a todos aqueles que necessitam de 

conhecimentos de diversas fontes. 

 

De Angelis (2013), com foco na administração pública, prega o Modelo de Inovação 

e Inteligência Governamental (MISP), conforme Figura 7, com o objetivo apoiar os tomadores 

de decisão na solução de problemas e oferecer aos gestores o entendimento da influência da 

cultura e do conhecimento sobre a inteligência, apresentando elementos para alcançar elevados 

níveis de excelência em GC (partilha e criação de conhecimento) e IO (análise e uso do 

conhecimento). 

 

Figura 7 – MISP 

Fonte: Adaptado de De Angelis (2013, p. 315) 

 

Como afirma seu autor, uma análise da figura acima nos permite inferir que a cultura 

organizacional impacta a gestão do conhecimento, a inteligência organizacional, a mensuração 

de resultados, a aprendizagem com o ambiente, a estrutura organizacional e as tecnologias de 

informação. Complementando que: 
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Na administração pública, a maioria dos programas e projetos de GC miseravelmente 

falham não só porque a cultura organizacional não oferece suporte ao processo, mas, 

pior ainda, contribui para produzir forte resistência à sua implementação bem 

sucedida. A cultura organizacional influencia o ambiente de aprendizagem quando 

demonstra abertura para as ideias dos servidores públicos, cidadãos e outras 

organizações, identifica parceiros e melhora os serviços de acordo com as demandas 

do ambiente. A cultura organizacional afeta as tecnologias de informação e 

comunicação quando permite a disciplina necessária para organizar o conteúdo, 

quando melhora a utilização das tecnologias e quando permite que os sistemas de 

informações suportem a ampla disponibilidade e o livre fluxo de informações 

operacionais úteis, confiáveis e oportunas (DE ANGELIS, 2013, p. 315-316). 

 

 

2.2 A New Public Management e a terceirização na administração pública brasileira 

 

Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para 

consecução dos objetivos do Governo. Em sentido material, é o conjunto das funções 

necessárias aos serviços públicos em geral. Já em acepção operacional, Administração Pública 

é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por 

ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, todo 

o aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas (MEIRELLES, 1991, p. 55). 

Nas palavras de Meirelles (1991, p. 56), a Administração Pública é “o instrumental de 

que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo”. Interessante ressaltar 

uma distinção feita por Hely Lopes Meirelles que, quando grafada em minúsculas, 

“administração pública” indica atividade ou função administrativa; se grafada em maiúsculas, 

“Administração Pública” significa Estado (GASPARINI, 2009, p. 43). 

Em seu estudo, Marinho (2012) registra que, historicamente, a administração pública 

brasileira evolveu por distintas fases conceituais e estabeleceu linhas gerais atribuídas aos 

paradigmas de gestão pública identificados. Apresenta-se uma síntese desses estágios no 

Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

Fase Marco importante Características 
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Administração Pública 

Patrimonialista 

 

Anterior à Revolução de 1930. 

Período ocorrido entre os anos de 

1891 e 1930. 

 

Fase marcada pelo nepotismo, 

empreguismo e corrupção. A 

propriedade pública confunde-se 

com a propriedade privada do 

administrador.  

Administração Pública 

Burocrática 

 

Criação do Departamento de 

Administração do Serviço 

Público – DASP, em 1938. 

 

Administração altamente 

centralizada, hierárquica, rígida, 

com ênfase na eficiência e 

profissionalização. É marcada por 

uma administração com pouca 

atenção ao cidadão. 

Administração Pública 

Gerencial 

 

Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, em 1995. 

 

Baseada na descentralização e no 

controle dos resultados, voltada 

para a qualidade, eficácia e 

efetividade das ações do Estado. 

Governo investe em inovações 

tecnológicas que facilitam o 

acesso às redes informatizadas na 

esfera pública. 

Quadro 5 – Fases da Administração Pública no Brasil 

Fonte: Elaborado por Marinho (2012, p. 48) 

 

Ao comentarmos sobre a cultura em seção anterior, observamos que há características 

peculiares presentes na cultura brasileira e refletidas nas culturas organizacionais (PIRES e 

MACÊDO, 2006; FREITAS, 2007). A busca por inserir modificações na cultura das 

organizações do Estado brasileiro, envolveu a administração pública brasileira em processos de 

mudanças por diversas vezes, procurando instaurar novos modelos de gestão para torná-la mais 

eficiente e eficaz. 

Em complemento às fases conceituadas no Quadro 5, Ribeiro; Pereira; Benedicto 

(2013) relacionam quatro grandes reformas na administração pública no Brasil.  Afirmam que 

“as reformas da administração pública contribuíram para melhorar a capacidade de decisão 

política e para a descentralização do Estado”, caracterizando como pontos mais importantes 

nessas reformas as pressões internas, por insatisfação com um modelo burocrático que já não 

era bem quisto e pelas influências externas, estimuladas pelos ideais da New Public 

Management (RIBEIRO; PEREIRA; BENEDICTO, 2013, p. 2). 

As quatro principais reformas mencionadas pelos autores estão discriminadas a seguir, 

sendo que eles elegem a Reforma Gerencial do Estado Brasileiro como de grande relevância na 

redefinição do papel do Estado, com a criação do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), sob coordenação do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. As 

reformas elencadas são: 
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Período Descrição 

1ª 

Ao final da 

década de 

1930 

Conhecida como Reforma Burocrática foi a primeira tentativa de profissionalizar a 

administração pública com a criação do Departamento de Administração do Serviço Público 

– DASP. Promovem-se a estruturação básica do aparelho administrativo instituindo o 

concurso público, as regras para admissão e treinamentos dos servidores. 

2ª 

Segunda 

metade da 

década de 

1960 

O Estado procura expandir suas intervenções na vida econômica e social, além de 

descentralizar as atividades do setor público com a criação de órgãos da “administração 

indireta” o que implicou em uma maior autonomia e delegação de autoridade, tendo como 

marco a publicação do Decreto-Lei nº 200/1967. 

3ª 

Ao final da 

década de 

1980 

Ocorre com a promulgação da Carta Constitucional de 1988 que buscou frear as práticas 

resistentes do patrimonialismo, restabeleceu o estado democrático de direito e implementou 

instrumentos que reforçavam a descentralização da ação governamental, incentivando a 

municipalização da gestão pública. 

4ª 
Década de 

1990 

Iniciada no Governo Collor, em 1990, e defendia a ideia de Estado mínimo. Interrompida 

pelo impeachment do presidente foi retomada em 1995, no governo Fernando Henrique 

Cardoso, com a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - 

MARE. Esta reforma ficou conhecida como a Reforma Gerencial do Estado Brasileiro e 

teve influências internacionais. Emergiu dois ideais da New Public Administration e da New 

Public Management. 

Quadro 6 – Principais reformas na Administração Pública brasileira 

Fonte: Adaptado de Ribeiro; Pereira; Benedicto (2013) 

 

Essa trajetória marcada por movimentos reformistas que estão localizados em alguns 

momentos episódicos de crises políticas e institucionais em que o país se viu envolvido, bem 

como em períodos que o próprio Estado brasileiro submetido a momentos de crises que exigiu 

uma reestruturação e revisão das suas políticas e estratégias de desenvolvimento é reforçada 

por Silva e Fadul (2011, p. 189). 

Atualmente, caminha-se, sem uma ruptura efetiva com os modelos anteriores, pelo 

modelo sistêmico ou mais conhecido como governança pública, com maior interação do Estado 

com outros atores (empresas, organizações do terceiro setor e da sociedade civil e do próprio 

poder público) constituindo as denominadas redes de políticas públicas (RIBEIRO; PEREIRA; 

BENEDICTO, 2013, p. 11). 

Apesar da associação destes modelos de gestão (patrimonial, burocrática e gerencial) 

com os processos de reforma da administração pública que ocorreram no país, isso não 

evidenciou um abandono ou superação de um modelo quando da implementação de outro, 
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corroborando o conceito de não ruptura citado no parágrafo anterior (SILVA e FADUL, 2011, 

p. 190). 

 

 

2.2.1 Terceirização 

 

Preliminarmente, devemos salientar a característica da estratégia de terceirização 

como inerente à prestação de serviços, sendo o papel do cliente (ou contratante) no 

desenvolvimento dos serviços muito mais relevante do que no desenvolvimento de produtos 

tangíveis, uma vez que “serviços são produzidos e consumidos de maneira simultânea”, sendo 

os clientes, ou no caso de nosso estudo, contratantes, coprodutores de serviços (TROTT, 2012, 

p. 495). 

Não se pode esquecer ainda a interação humana presente na prestação de serviços, que 

“são produzidos por fornecedores e consumidores”, a heterogeneidade natural decorrente dessa 

relação e a perecibilidade destes que não permitem ser salvos, estocados, revendidos ou mesmo 

devolvidos (TROTT, 2012, p. 495).  A Figura 8 caracteriza serviços como um processo que 

envolve as peculiaridades mencionadas. 

Figura 8 – Serviços como um processo 

Fonte: Adaptado de Trott (2012, p.494) 
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A terceirização se refere à prática da operação de mudança de uma transação regida 

internamente pela organização para um fornecedor externo, por intermédio de pacto contratual, 

que transfere para o fornecedor a execução de um serviço, diferindo de uma simples decisão 

financeira ou de compra (FREYTAG; CLARKE; EVALD, 2012, p. 99, tradução nossa). 

Decisões sobre terceirização são escolhas estratégicas em que uma empresa decide 

implementar um serviço a ser ofertado por terceiros, em vez de produzi-lo por si mesmo 

(HANSEN e RASMUSSENB, 2013, p. 656). Segundo esses autores, podendo ser explicada 

usando-se quatro diferentes perspectivas teóricas: 

1) Economia dos custos de transação – quando se assume que o parceiro é mais poderoso e vai 

dominar o intercâmbio em uma relação assimétrica, perspectiva que favorece manter atividades 

em casa. 

2) Teoria da troca relacional – teoria oposta a primeira, onde confiança e interação são 

encorajadas na crença de que o conhecimento é incorporado em práticas e relações 

organizacionais que seriam mutuamente benéficas. 

3) Visão baseada em recursos – tem como fundamento que a vantagem competitiva vem de 

recursos e capacidades, não se devendo terceirizar atividades de core da organização, a fim de 

se concentrar em suas competências essenciais. 

4) Teoria da dependência de recursos - a visão é no interesse de manter o controle sobre sua 

cadeia de abastecimento e não se envolver em relações de terceirização para assegurar o 

controle sobre os recursos externos. 

A estratégia de terceirização, segundo Freytag; Clarke; Evald (2012, p. 99), parece ter 

se tornado a solução do momento para poupar custos e para reforço de competências essenciais, 

com muitos argumentos e evidências favoráveis de que é vantajoso terceirizar. 

Na iniciativa privada, nessa última década, ressalta Trott (2012, p. 485-486), que a 

terceirização se tornou bastante difundida, passando de simples aplicações em funções 

periféricas do negócio às funções vitais do modelo de negócio das organizações, associando 

esse crescimento da terceirização ao crescimento de serviços. 

No primeiro setor, a terceirização é a ação pela qual o ente público transfere à terceiros, 

por meio de um contrato administrativo, a responsabilidade pela execução de atividades 

acessórias, que apenas auxiliam no cumprimento de suas atividades finalísticas (FREITAS e 

MALDONADO, 2013, p. 1269). 

Estima-se que pelo menos 50% da terceirização de operações termine antes do prazo 

esperado, com poucos casos de manutenção de relações de terceirização de sucesso, tanto no 

setor privado como no setor público. Estes problemas muitas das vezes são relacionados à 
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gestão de contratos, gestão do conhecimento e procedimentos de controle entre prestadores de 

serviços e contratantes (DUHAMEL et al, 2014, p. 8, tradução nossa). 

Afirmam Duhamel et al (2014, p. 9) que há limitada contribuição do meio acadêmico 

em pesquisas sobre projetos de terceirização das administrações públicas, quando comparados 

com a pesquisa com foco no setor privado. Dizem os autores que: 

 

Há uma necessidade de melhorar a nossa compreensão sobre as razões para o sucesso 

das operações de terceirização sob o ponto de vista de gestores públicos. Acreditamos 

que os fatores organizacionais e arranjos institucionais devem ser o foco dos estudos, 

porque eles desempenham um papel essencial para alcançar um nível satisfatório de 

desempenho em projetos de terceirização que envolvem as administrações públicas 

como clientes (DUHAMEL et al, 2014, p. 9, tradução nossa). 

 

 

2.2.2 A terceirização na administração pública brasileira 

 

O processo de globalização econômica, com a expansão de políticas denominadas 

neoliberais que questionam o papel e as funções do Estado, introduziu a proposta de novos 

modelos gerenciais no âmbito da Administração Pública, como vimos na seção 2.2. 

O Brasil acompanhou esse movimento através da reforma administrativa proposta no 

primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso que, procurando reduzir o tamanho do Estado 

mantendo somente sob sua responsabilidade as atividades típicas e exclusivas de Estado, 

transferiu à iniciativa privada, mediante contratos de serviço, a execução de atividades 

consideradas acessórias ou complementares. 

A contratação de terceiros pela Administração para a execução de determinadas 

atividades se expandiu intensamente a partir dessa época, em consonância com os princípios da 

referida reforma administrativa previstos no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. 

Esta prática consagrou-se em normas diversas, tais como a Lei nº 9.632/1998, o Decreto nº 

2271/1997 e o Decreto nº 4.547/2002 (extinção de cargos). Há de se ratificar, no entanto, que 

o marco legislativo da terceirização no setor público estabeleceu-se desde 1967, com o Decreto-

Lei nº 200/67. 

Ainda há muita controvérsia e críticas sobre o tema terceirização. Mas o fato é que ela 

é amplamente difundida por toda a Administração e Freitas e Maldonado (2013) enfatizam os 

problemas decorrentes destas contratações, com o chamamento do órgão contratante à Justiça 

do Trabalho.  
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Essa responsabilização, fundamentada no Inciso IV do Enunciado nº 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), acaba penalizando o contratante ainda que não haja vínculo 

empregatício entre os trabalhadores e a Administração por conta de uma responsabilização 

subsidiária do tomador de serviços.  

Importante ressaltar que não é transferida automaticamente a responsabilidade pelos 

pagamentos de débitos trabalhistas aos órgãos contratantes no caso de inadimplência das 

contratadas, porém, os mesmos podem vir a ser responsabilizados caso tenham sido omissos ou 

falhado na fiscalização de seus respectivos contratos. Na prática, isso significa que os agentes 

públicos encarregados da fiscalização devem ter ainda mais atenção e zelo no exercício desta 

atividade para que não se vejam em situação complicada nesses casos. 

Essa, entre outras, é uma questão a ser diagnosticada, seguindo o trabalho de Marinho 

(2012), para se verificar se tais profissionais possuem conhecimento necessário para 

desempenhar com eficácia suas atribuições atendendo ao disposto nos instrumentos legais que 

disciplinam a matéria. 

 

 

2.2.2.1  Fiscalização de serviços terceirizados 

 

A finalidade da atividade de fiscalização contratual, segundo Meirelles (2007) é: 

 

[...] assegurar a perfeita execução do contrato, ou seja, a exata correspondência dos 

trabalhos com o projeto ou com as exigências previamente estabelecidas pela 

Administração, tanto nos seus aspectos técnicos quanto nos prazos de realização, e, 

por isso mesmo, há de pautar-se pelas cláusulas contratuais, normas regulamentares 

do serviço e pelas disposições do caderno de obrigações, se existentes (MEIRELLES, 

2007, p. 235). 

 

Pelas questões apontadas, entre outros, por Freitas e Maldonado (2013), depreende-se 

que, em muitos casos, não é assegurada a perfeita execução contratual. Assim, faz-se realmente 

necessária a verificação proposta por Marinho (2012), e abordada por esse estudo, a fim de 

permitir generalizações mais seguras e adequadas. 

Corrobora a preocupação acima exposta o afirmado por Almeida (2009, p. 53) sobre a 

fiscalização contratual ser “o verdadeiro ‘Calcanhar de Aquiles’ da execução dos contratos 

administrativos”, constituindo-se em um dos mais relevantes temas da gestão pública no Brasil 
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e que “não são raros os casos em que boas licitações e bons contratos acabam perdidos em seus 

fins devido a fragilidades na fiscalização ou mesmo à ausência desta”. 

Dentre os evidentes danos provocados por uma fiscalização contratual deficiente 

destacam-se o desperdício de recursos generalizado e a perda de objeto. Cabe aos ordenadores 

de despesa estar cientes dessa realidade e se preocupar em incorporar à gestão dos órgãos que 

dirigem uma adequada cultura de fiscalização, “onde os agentes públicos designados sejam 

adequadamente capacitados e conjuguem ao seu conhecimento profissional a necessária postura 

quando do exercício da fiscalização de contratos administrativos” (ALMEIDA, 2009, p. 61).  

Apesar de o assunto ser um tema de extrema relevância e notoriedade, percebe-se 

claramente a dificuldade da Administração Pública em executar as atividades inerentes ao 

acompanhamento dos contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, não só 

pela abrangente legislação que disciplina a matéria, mas, também, pela própria deficiência dos 

fiscais em desempenhar com eficácia as suas atribuições (MARINHO, 2012, p. 61).  

A mitigação dessa deficiência é fundamental para a garantia do sucesso da 

terceirização, devendo o agente público responsável pelo acompanhamento dos contratos 

possuir capacitação adequada para desempenhar todas as prerrogativas que a atividade 

fiscalizadora lhe exige. Essa cultura de fiscalização apoiada na sistematização de instrumentos 

de controle, associada ao conhecimento profissional e à capacitação contínua configuram ações 

determinantes para se atingir a melhoria da qualidade dos serviços prestados na esfera pública 

(MARINHO, 2012). 

As disposições da Lei 8.666/1993 sobre a matéria, nos artigos 54 a 88, traçam as 

grandes linhas da atividade de gestão de contratos que é um meio indispensável de confirmação 

da qualidade da execução do objeto contratado e fator de maior tranquilidade para a 

Administração Pública. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos do 

órgão, serviço administrativo exercido por um indivíduo ou um setor, ao passo que a 

fiscalização é exercida necessariamente por um agente público especialmente designado que 

cuida pontualmente de um contrato específico (NERY e NERI; 2010, p. 31). 

Segundo disciplina o art. 67 da Lei 8.666/1993, “a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição”.   

A fim de se evitar qualquer ingerência nas atividades de fiscalização, não deve haver 

condição de subordinação do fiscal de contratos ao gestor de contratos, como também, a bem 



54 
 

do princípio da segregação de funções, as atividades de gestor de contratos e fiscal de contratos 

não devem ser atribuídas a uma mesma pessoa (COSTA, 2013). 

Também não cabe ao servidor a recusa em assumir a atribuição do encargo de fiscal 

de contratos, pois o estatuto dos servidores, a Lei 8112/1990, em seu Art. 116, ao elencar como 

deveres dos servidores o exercício com zelo e dedicação das atribuições do cargo, a lealdade às 

instituições a que servir, o cumprimento de ordens superiores não manifestamente ilegais, a 

observância de normas legais e regulamentares, impede a recusa imotivada da atribuição da 

atividade de fiscal de contratos. Uma possível exceção seria, entre outros casos, se o servidor 

não detiver conhecimento técnico que possibilite a fiscalização do contrato, o que, nesse caso, 

pode acarretar culpa in eligendo da autoridade que o nomeou (COSTA, 2013). 

De fato, o cenário da terceirização na Administração Pública não é dos mais simples, 

mas, desde que utilizado em atenção aos limites impostos para sua aplicação e que haja 

capacidade de se efetuar o adequado acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, 

pode ser um instrumento de gestão eficiente e eficaz (SAMPAIO, 2012).  

 

 

2.2.2.2 Contratos administrativos de terceirização 

 

O contrato administrativo é definido como “o ajuste que a administração pública, 

agindo nesta qualidade, firma com o particular ou com outra entidade administrativa, para a 

consecução de objetivos de interesse público, nas condições desejadas pela própria 

Administração” (MEIRELLES, 2007, p. 194). 

O contrato administrativo, segundo Gasparini (2009) seria: 

 
O ato plurilateral ajustado pela Administração Pública ou por quem lhe faça as vezes 

com certo particular, cuja vigência e condições de execução a cargo do particular 

podem ser instabilizadas pela Administração Pública, ressalvados os interesses 

patrimoniais do contratante particular (GASPARINI, 2009, p. 705). 

 

A Lei 8.666/93, no parágrafo único do artigo 2º, define contrato como “todo e qualquer 

ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo 

de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas”. 

A contratação de terceiros pela Administração para a execução de determinadas 

atividades é formalizada por intermédio de contratos administrativos que têm suas 

peculiaridades. Diante das inúmeras características dos contratos administrativos elencadas por 
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diversos autores, Massahiro e Bertolazo (2014) fazem uma compilação desses apontamentos 

concluindo que os contratos administrativos possuem as características citadas no Quadro 7. 

 

Características dos Contratos Administrativos 

a) são regidos por normas de direito público; 

b) consensual; 

c) formal; 

d) oneroso; 

e) comutativo; 

f) intuitu personae; 

g) precisa ser licitado, salvo nos casos de dispensa ou inexigibilidade; 

h) presença de cláusulas exorbitantes; 

i) presença da Administração Pública como Poder Público; 

j) finalidade pública; 

k) natureza de contrato de adesão; 

l) mutabilidade; 

m) submissão ao direito administrativo; 

n) desigualdade entre as partes; 

o) bilateralidade. 

Quadro 7 – Características dos contratos administrativos 

Fonte: Adaptado de Massahiro e Bertolazo (2014) 

 

Nos casos em que os contratos têm como objeto a formalização da execução indireta 

dos serviços contínuos, eles são regulados pela norma de direito público, previsto no artigo 37, 

inciso XXI da Constituição Federal, como também pela norma infraconstitucional denominada 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93) e de forma mais específica, a 

contratação de serviços na Administração Pública encontra-se regulada pela Instrução 

Normativa nº 02/2008 e suas posteriores alterações, estabelecidas pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por intermédio da Secretária de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI) e que se constitui na principal norma legal para o tema desse 

estudo. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo trata dos aspectos metodológicos necessários e aplicados no 

desenvolvimento da pesquisa. A suposição inicial a ser confirmada, característica de uma 

pesquisa qualitativa, segundo Vergara (2007, p. 29), nos remeteu a confirmação da escolha pelo 

estudo de caso como método a ser utilizado na pesquisa, tendo em vista tratar-se de explorar 

processos, atividades e eventos (CRESWELL, 2007, p. 188). 

Não fosse por isso, por ser uma replicação teórica do estudo de Marinho (2012), com 

o intuito de alargar o poder explicativo da sua teoria, já se justificaria a escolha do estudo de 

caso como método de pesquisa. Isto é corroborado, ainda, pelo entendimento de vários 

pesquisadores, que afirmam ser o estudo de caso o método ideal quando se faz pergunta do tipo 

“como” ou “por que” sobre eventos contemporâneos e sob os quais o pesquisador tem pouco 

ou não detém nenhum controle (GRAY, 2012; YIN, 2005).  

Com a replicação, o estudo de Marinho (2012) pode ver aumentada a sua 

confiabilidade, inclusive. Segundo Gray (2012), de uma forma confirmatória, através de uma 

abordagem mais dedutiva, a comparação é possibilitada pela utilização do protocolo e de 

ferramentas de coleta de dados no estudo anterior, além de seu recorte teórico, como 

demonstado na figura abaixo retirado da obra citada (GRAY, 2012, p. 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Exemplificação de Gray sobre abordagens exploratórias e confirmatórias 

Fonte: Adaptado de Gray (2012, p. 203) 

 

A título ilustrativo e com o intuito de facilitar a identificação da trajetória seguida, a 

Figura 10 resume as etapas percorridas na condução dessa pesquisa. 

Teoria 

anterior usada 

na coleta e 

análise de 

dados 

Abordagem 

exploratória 

(indutiva) 

Abordagem 

confirmatória 

(dedutiva) 

Número de casos 
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Figura 10 – Fluxo de execução da pesquisa  

Fonte: Adaptado de Bezerra (2011, p. 103) 
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Como se observa na Figura 10, após a definição do tema da pesquisa, houve uma 

revisão preliminar da literatura, seguindo-se a formulação do problema e o estabelecimento dos 

objetivos da pesquisa. Seguindo a sequência, baseado na metodologia de Vergara (2007), a 

pesquisa foi classificada segundo o tipo, quanto aos fins e meios de investigação. Nesta etapa 

também foi definido o método de pesquisa, bem como os instrumentos para coleta e análise dos 

dados, o que ensejou um teste sobre a adequação do desenho da pesquisa.  

A seguir, consolidando as etapas anteriores foi feita a revisão em profundidade da 

literatura, identificando-se os conceitos envolvidos no estudo, seguida da análise do estudo de 

caso da organização objeto do estudo, por intermédio da pesquisa de campo. A revisão de 

literatura envolveu o estudo de teses, dissertações e monografias, livros, normas legais e, 

principalmente, artigos publicados em periódicos de interesse, disponibilizados nas bases de 

dados eletrônicas na Internet, nos portais Periódicos Capes, Scopus, SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online), Science Direct, EBSCO Host e Google Acadêmico. 

 Superada a etapa de discussão e análise dos resultados, procedeu-se a uma avaliação 

acerca do grau de atendimento aos objetivos da pesquisa e do nível de resposta às questões da 

situação problema.  

Por fim, também com a contribuição da fundamentação teórica nessa fase, com base 

nos resultados e observações de campo, elaborou-se a conclusão e indicação de recomendações 

e possibilidades de pesquisas futuras. 

Dando prosseguimento ao capítulo, a seguir são apresentadas as características 

principais da metodologia definida para a pesquisa. 

 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

O estudo atende a sugestão proposta por Marinho (2012, p. 109) para a elaboração de 

trabalhos futuros, qual seja, o de replicar a metodologia e a abordagem desenvolvidas em sua 

pesquisa em outra instituição similar, “a fim de permitir generalizações mais seguras e 

adequadas, ampliando a validade externa dos constructos”. 

Na fase de diagnóstico se procurou responder as mesmas indagações apresentadas pela 

autora, quais sejam: (i) Quais as principais fragilidades apontadas pelos agentes públicos 

durante a atividade de fiscalização dos contratos de prestação de serviços contínuos? (ii) Os 

profissionais possuem conhecimento necessário para desempenhar com eficácia as várias 

atribuições dispostas nos instrumentos legais que disciplinam a matéria? 
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Na mesma linha de pensamento, o estudo buscou verificar a possibilidade de 

aproveitamento da gestão do conhecimento como instrumento eficaz para solução do problema 

proposto e melhoria do processo de gestão e fiscalização de contratos de serviços terceirizados. 

O estudo tem uma abordagem qualitativa, pois que se propôs a conhecer e entender 

determinado fenômeno através da obtenção dos dados descritivos por intermédio do contato 

direto do pesquisador com a situação proposta no estudo, em um contexto próprio, com a coleta 

de dados ocorrendo no próprio ambiente onde tal fenômeno ocorre, com a interpretação dos 

significados sendo atribuídos pelo pesquisador, características típicas de uma pesquisa 

qualitativa (GRAY, 2012; CRESWELL, 2007). 

A classificação de trabalho proposta para esta pesquisa está baseada na taxonomia de 

Vergara (2007, p. 46-50) que propõe dois critérios básicos utilizados para classificar uma 

pesquisa: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Abaixo, no Quadro 8, pode-se verificar as características da pesquisa sob o ponto de 

vista de seus fins: 

 

Quanto aos fins Características Identificação com a pesquisa 

Descritiva 

Expõe características de 

determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações 

entre varáveis. 

A pesquisa é considerada descritiva 

na medida em identifica as 

características comuns do grupo de 

agentes que exercem a função de 

fiscalização de contratos. 

Explicativa 

Tem como principal objetivo tornar 

algo inteligível, justificar-lhe os 

motivos. Procura esclarecer quais 

fatores contribuem, de alguma 

forma, para a ocorrência de 

determinado fenômeno. 

Na medida em que o estudo buscou 

identificar as características de 

determinada população, também 

caminhou no sentido de esclarecer 

as razões de ocorrências que 

afetam o perfeito cumprimento da 

gestão contratual. 

Aplicada 

Pesquisa motivada pela 

necessidade de resolver problemas 

concretos, tendo, portanto, 

finalidade prática. 

O estudo foi motivado pela 

percepção do pesquisador da 

ocorrência de problemas concretos, 

de ordem prática, e que almejaram 

compreender as dificuldades 

inerentes ao trabalho do grupo 

envolvido no tema, assim como 

verificar se práticas de gestão do 

conhecimento podem contribuir 

para o sucesso dessa função. 

Quadro 8 – Tipo de pesquisa quanto aos fins pretendidos 

Fonte: Adaptado de SOUZA (2014) com base na taxonomia de Vergara (2007, p. 46-47) 
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Quanto aos meios de investigação, verifica-se no Quadro 9 que a pesquisa pode ser 

classificada da seguinte forma: 

 

Quanto aos meios Características Identificação com a pesquisa 

Pesquisa de campo 

Investigação empírica realizada 

onde ocorre ou ocorreu o fenômeno 

ou que dispõe de elementos para 

explicá-lo. 

O estudo se fez entre os agentes que 

desenvolvem a atividade de 

fiscalização de contratos, sendo 

coletado dados primários na 

organização em análise. 

Documental 

Pesquisa realizada em documentos, 

informações constantes em 

arquivos eletrônicos, bem como em 

legislação específica. 

A pesquisa realizou a análise de 

documentos públicos e 

informações constantes em 

arquivos eletrônicos e documentos 

internos da instituição onde se 

realizou o estudo, além da 

legislação específica. 

Bibliográfica 

Estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado 

em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral. 

Foram consultadas as principais 

fontes da literatura sobre assuntos 

pertinentes ao objeto da pesquisa 

em diversas fontes, tais como 

livros, dissertações e, 

principalmente a base do 

Periódicos Capes. 

Participante 

Não se esgota na figura do 

pesquisador. Dela tomam parte 

pessoas implicadas no problema 

sob investigação. 

A investigação foi realizada no 

próprio ambiente de trabalho do 

pesquisador, uma Instituição 

Federal de Ensino localizada no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Quadro 9 – Tipo de pesquisa quanto aos meios de investigação 

Fonte: Adaptado de SOUZA (2014) com base na taxonomia de Vergara (2007, p. 45-49) 

 

 

3.1.1 Método de Pesquisa 

 

Segundo Gil (2008, p. 8), o método de pesquisa pode ser considerado “como caminho 

para se chegar a determinado fim”, dependendo da estratégia de pesquisa, do tipo de questão 

da pesquisa, do grau de controle que o pesquisador tem sobre o fenômeno, além do foco 

temporal (BEZERRA, 2011, p. 110).  

O estudo de caso, conforme afirma Yin (2005), é a estratégia a ser escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, não se podendo manipular comportamentos 

relevantes, tendo como diferencial a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências, tais como documentos, artefatos, entrevistas e observações. Se distingue como 

vantagem a utilização do estudo de caso como método de pesquisa quando se faz questões do 

tipo ‘como’ ou ‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle (GRAY, 2012, p. 201, YIN, 2005, p. 19). 
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A estratégia escolhida como método de investigação foi o estudo de caso único, pois 

o estudo é circunscrito a um órgão público, tendo caráter de profundidade e detalhamento e 

sendo realizado no campo, tal como classificado por Vergara (2007, p. 49). A abordagem é útil 

quando o pesquisador está tentando mostrar uma relação entre o fenômeno e o contexto no qual 

se insere (GRAY, 2012). 

As características apresentadas acima se mostram como condições típicas do problema 

estudado, ao se replicar, em uma instituição federal de ensino do Rio de Janeiro, a pesquisa de 

Marinho (2012), na qual se pretendeu observar o conhecimento acerca da gestão e fiscalização 

de contratos de prestação de serviço continuado com a utilização de mão de obra dedicada. 

Utilizou-se, ainda, a triangulação iterativa a partir de estudos de casos selecionados, 

técnica das mais populares para se buscar confirmações em pesquisas qualitativas. Essa 

comparação significa olhar para o mesmo fenômeno a partir de mais de uma fonte de dados. 

Ao se empregar esse mecanismo que permite o alargamento do entendimento analítico do 

método busca-se a ampliação de perspectivas teóricas desenvolvidas em situações similares ao 

desse estudo. 

Os resultados obtidos na pesquisa de campo são confrontados com os dois estudos de 

casos discriminados no Quadro 10 e que tratam de fenômeno semelhante ao aqui analisado. 

 

Estudo 

de Caso 
Autor / Título Instituição 

1 

Marinho (2012) 

A implementação de procedimentos de controle como 

estratégia de disseminação do conhecimento e instrumento 

para atingir eficiência na fiscalização de contratos de 

serviços terceirizados em uma universidade pública. 

Universidade Federal no Estado de 

Minas Gerais 

2 

Souza (2014) 

Aprendizagem e Cooperação em Setores de Licitações em 

Universidade Pública: Um Estudo de Caso. 

Universidade Federal Fluminense 

Quadro 10 – Apresentação dos estudos de caso selecionados para realizar a triangulação iterativa. 

Fonte: Adaptado de Marinho (2012, p. 103). 

 

Segundo Csillag; Martins; Primo (2012, p. 382): 

A triangulação iterativa expandiria a noção tradicional de triangulação utilizando 

estudos de caso existentes para possibilitar diversidade representativa. Isso poderia 

ser alcançado pelo emprego de numerosas técnicas indutivas, comparando conjecturas 

para rever a literatura e conduzindo experimentos mentais, examinando 

diversos sites de pesquisa, metodologias e perspectivas teóricas por meio de estudos 

de casos. 
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Ademais, corroborando o pensamento de Csillag; Martins; Primo (2012), ao superar a 

fronteira da triangulação usual na composição dos dados, que raramente vai além da 

comparação dos dados de informantes com os de outras fontes, tais como documentos, a 

triangulação de pesquisadores, que permite a comparação de avaliações diversas do mesmo 

fenômeno, representa grande vantagem ao desenvolvimento de linhas convergentes de 

investigação, aumentando a qualidade, confiabilidade e validade do constructo (Yin, 2005, p. 

126). 

Ao se escolher o estudo de caso como método de pesquisa é necessário que se observe 

alguns critérios para garantir a qualidade de uma pesquisa social empírica. Para tal, utilizou-se 

dos testes e táticas propostas por Yin (2005, p. 55), assim como a sua sugestão da fase da 

pesquisa onde se aplicam, conforme o Quadro 11. 

 

Testes de Caso Tática do Estudo 
Fase da Pesquisa 

em que a Tática Ocorreu 

Validade do constructo Utilização de múltiplas fontes de evidências Coleta de dados 

Validade interna Adequação ao padrão de análise teórica Análise de dados 

Validade externa Utilização de teoria de estudos de caso único Projeto de pesquisa 

Confiabilidade Utilização de protocolo de estudo de caso Coleta de dados 

Quadro 11 – Validade e confiabilidade do estudo de caso 

Fonte: Adaptado de Marinho (2012, p. 73) com base em Yin (2005, p. 55) 

 

 

3.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

Em termos de coleta de dados, afirma Gray (2012, p. 205), que “o método de estudo 

de caso requer o uso de múltiplas fontes de evidência”, o que ajuda na questão da validade do 

constructo, pois, como afirma o autor, as diversas fontes de evidências contribuem para que 

tenhamos diversas medidas do mesmo constructo. Gray (2012, p. 211) ressalta que um bom 

estudo de caso é aquele que tende a usar diversas fontes de evidências. 

Quanto aos procedimentos, os passos da coleta de dados devem incluir o 

estabelecimento das fronteiras para o estudo, coletar informações através de observações e 

entrevistas, documentos e outros materiais, assim como se sugere estabelecer o protocolo para 

registrar informações (CRESWELL, p. 189). 
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Correspondendo a essa expectativa , o procedimento de coleta de dados para se obter 

informações de relevância para essa pesquisa utilizou as fontes de evidências relacionadas a 

seguir: 

 Revisão da literatura: a revisão de literatura foi realizada por intermédio da busca em se 

estabelecer o referencial teórico que dá suporte a pesquisa. Como informado anteriormente, 

envolveu o estudo de teses, dissertações e monografias, livros, normas legais e, principalmente, 

artigos publicados em periódicos disponibilizados nas bases de dados eletrônicas na Internet, 

em portais como o Periódicos Capes, Scopus, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), 

Science Direct, EBSCO Host e Google Acadêmico. 

 Documentos: a pesquisa documental se deu pela busca por documentos e bases de dados, 

tais como relatórios, arquivos eletrônicos e registros de contratos de terceirização. 

 Aplicação de questionário estruturado: este instrumento foi utilizado na abordagem aos 

agentes que exercem a função de fiscais de contrato, na busca por identificar as práticas de 

acompanhamento da execução contratual, os desafios enfrentados nessa função e mecanismos 

de obtenção e disseminação do conhecimento, além de identificar barreiras culturais à utilização 

de ferramentas da gestão do conhecimento na área estudada. O questionário adotado é um 

modelo adaptado dos elaborados por Marinho (2012) e Selma (2014). 

 Observação direta: ao realizar visita de campo ao “local” do estudo de caso já está se 

criando a oportunidade de fazer observações diretas (YIN, 2005, p. 119). Complementarmente, 

realiza-se observação direta durante a interação com os agentes públicos envolvidos na 

fiscalização de contratos. 

 Observação participante: tendo em vista que a investigação foi realizada no próprio 

ambiente de trabalho do pesquisador, que detém conhecimento dos desafios enfrentados pelos 

fiscais de contrato, o mesmo não é um observador passivo e tem a capacidade de perceber a 

realidade do ponto de vista de alguém de “dentro” do estudo de caso (YIN, 2005, p. 121-122).  

 Triangulação iterativa: comparação de avaliações de estudos de caso do mesmo fenômeno, 

almejando com isso ampliar perspectivas teóricas e aumentar a qualidade e confiabilidade da 

pesquisa e a sua diversidade representativa (YIN, 2005, CSILLAG; MARTINS; PRIMO, 

2012). 

Na busca por se aumentar as condições de confiabilidade que venham a possibilitar 

que os resultados e conclusões dessa pesquisa sejam replicados por outro pesquisador, seguimos 

a orientação de Gray (2012, p. 214) e documentamos, por meio do protocolo proposto por Yin 

(2005), os procedimentos da pesquisa de campo, cujo roteiro se encontra detalhado no Apêndice 
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A. Essa produção, nos força a pensar como completar o relatório final do estudo de caso e, 

também, no público futuro em consulta a esse estudo (GRAY, 2012, p. 214). 

O questionário adotado na pesquisa é um modelo adaptado dos originais elaborados 

por Marinho (2012) e Souza (2014), pertencentes ao mesmo grupo de pesquisa do autor, o 

NEICT/GECOP – Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho / Grupo de 

Estudos em Conhecimento, Organização e Pessoas, já que as duas pesquisas dialogam entre si 

e também com a atual. Na elaboração dos instrumentos de coleta de dados, tomou-se o cuidado 

de que estes tivessem as características de concisão e clareza. 

O questionário ainda conta, no bloco 6, com contribuições de questões oriundas dos 

instrumentos de coleta de dados de Lemos e Joia (2012), Souza; Ziviani; Goulart (2014) e Alves 

(2011), buscando reproduzir uma parte do estudo de levantamento de capacidades, 

competências e fragilidades de um determinado perfil de agentes públicos, além de verificar a 

influência da cultura da organização no compartilhamento do conhecimento, segundo 

Davenport e Prusak (1998). 

O questionário foi estruturado em perguntas fechadas, semiabertas e abertas; foram 

utilizadas questões de múltipla escolha e questões com gradações de opinião, utilizando-se 

nestas últimas as escalas sugeridas por Likert (1932). A validação do questionário foi realizada 

no período de 16 a 18 do mês de junho de 2015, por servidores que exerciam, à época, ou 

exerceram em passado recente, a função de fiscal de contratos - público alvo de nosso estudo, 

os quais fizeram a análise e considerações a respeito do instrumento de coleta de dados. 

Selecionou-se como público para esse teste piloto um servidor que deixou de exercer 

recentemente a função de fiscal administrativo, um fiscal técnico da área de TI, um fiscal de 

execução que é prefeito de campus e outro que atuava na condição de fiscal administrativo, 

conforme especificidade das funções descritas em norma interna que disciplina a fiscalização 

de contratos na Instituição, com base no disposto na IN nº 02/2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento. Assim, procurou-se alcançar 

todos os tipos de fiscais atuantes na organização. 

Seguindo orientação de Gray (2012, p. 291), examinou-se durante a testagem as 

instruções dadas aos respondentes, a carta de apresentação que acompanha as questões, a 

apresentação do questionário e sua extensão, a qualidade das perguntas e a escala e formato 

utilizados. 

Anotou-se os comentários e observações durante o procedimento e ao final de cada 

entrevista, respondendo ao questionamento do pesquisador, todos os respondentes afirmaram 
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que o questionário não estava longo/cansativo, é inteligível, visualmente confortável e que os 

blocos estavam bem distribuídos. 

Com isso, entende-se que, pela seleção dos entrevistados e forma de condução desse 

trabalho, a nosso ver “um ensaio formal, na qual o plano pretendido para a coleta de dados é 

utilizado de uma forma tão fiel quanto possível como rodada final de testes”, mais do que um 

teste piloto, executamos o pré-teste descrito por Yin (2005, p. 104). 

Durante a revisão da literatura metodológica abriu-se a possibilidade de um diálogo 

das questões que vinham sendo tratadas na pesquisa com o enfoque trazido pela Teoria da 

Atividade de Yrjö Engeström. Embrora promissor, esse diálogo se estenderia para além do 

escopo do presente trabalho, ficando como possibilidade de pesquisa futura (QUEROL; 

CASSANDRE; BULGACOV, 2014, ENGESTRÖM; SANNINO, 2010 e ENGESTRÖM, 

2014). 

À excessão da revisão da literatura, os demais procedimentos de coleta de dados, 

programados para ocorrer durante os meses de julho e agosto de 2015, por dificuldades na 

obtenção de autorização do órgão para início dos trabalhos de campo, foram realizados durante 

o mês agosto, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma definido. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio da aplicação de questionário aos 

servidores que atuam na função de supervisão e fiscalização de contratos administrativos de 

serviços continuados com dedicação de mão de obra. Tendo em vista que nessa época houve 

uma alteração da estrutura organizacional da gestão de contratos na instituição estudada, optou-

se por ouvir os agentes públicos que haviam acabado de deixar suas funções de fiscal de 

contrato, para que obtivéssemos uma amostragem maior. 

O questionário estruturado foi aplicado a um total de 23 servidores que compunham o 

universo amostral por tipicidade definido pelo pesquisador (VERGARA, 2007). Desse universo 

da pesquisa de campo, a taxa de retorno foi de 100 %, o que comprova o elevado grau de 

interesse dos fiscais de participar da pesquisa. A aplicação dos questionários foi realizada 

pessoalmente, explicando aos respondentes a finalidade da coleta dos dados como também 

informando às pessoas que podiam ficar à vontade para responder ou não, ficando-se próximo 

à pessoa para tirar dúvidas. 

Vinte e uma entrevistas ocorreram por telefone, com o encaminhamento do 

instrumento de coleta por malote ou correio eletrônico que, agendado um horário para a 

conversa, o respondente preenchia o questionário em contato telefônico com o pesquisador. O 

instrumento de coleta de dados, em sua íntegra, se encontra no Apêndice B.  

 



66 
 

3.3 Procedimentos de tratamento dos dados coletados  

 

Os dados coletados em campo, através da aplicação dos questionários, foram tabulados 

utilizando-se os recursos do aplicativo Microsoft Office Excel 2013, que foi também utilizado 

para a elaboração de planilhas e geração dos respectivos gráficos representativos, valendo-se 

de conceitos básicos de estatística descritiva para compreensão e análise dos dados sobre o 

fenômeno estudado, quais sejam: média, mediana, moda e desvio padrão, detalhados e descritos 

no Apêndice C, e distribuição de frequência das variáveis, que se encontra no Apêndice D. 

Com relação aos itens que capturam as competências dos fiscais de contratos, 

consideradas essenciais e relevantes para o desempenho de suas atividades, procedeu-se ao 

mesmo tratamento especial dado por Marinho (2012) de cálculo do gap ou lacuna de 

competências. Este tratamento permite o mapeamento do gap, ou lacuna de competências, 

estabelecendo a relação entre a carência (por parte do profissional) de determinada competência 

e a importância dessa competência para o papel ocupacional.  

A equação adotada na pesquisa de Marinho (2012, p. 75) para a identificação do gap 

de competências é a seguinte: 

IPT = Imp x (4 – Dom) 

Onde:  

IPT = Índice de Prioridade de Treinamento (gap / necessidade de aprendizagem) 

Imp = importância de determinada competência 

Dom = domínio da competência 

Por intermédio dessa equação se pode estabelecer prioridades em relação à capacitação 

dos agentes envolvidos na ficalização de contratos, oferecendo à instituição informações 

consistentes para o treinamento desses agentes, analisando-se o gap que pode variar de 0 a 16, 

sendo que quanto maior esse número, maior é a necessidade de desenvolvimento da 

competência. 
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3.4 Limitação da pesquisa 

 

Quanto às limitações do método, Vergara (2007, p. 61) afirma que todo método as tem, 

sendo saudável antecipar-se às posíveis críticas que possam fazer ao trabalho, esclarecendo, de 

antemão, quais são estas limitações e justificando sua escolha como a mais adequada aos 

propósitos da investigação.  

Assim, apresentam-se a seguir as limitações identificadas ao longo da pesquisa: 

 Primeiramente, por estar o pesquisador realizando o estudo dentro de seu próprio ambiente 

de trabalho, destaca-se o risco da elaboração de um relatório de pesquisa que não aborde 

interesses sociais mais amplos. Como afirma Gray (2012), deve-se garantir que se está 

realmente escrevendo para um público e não para si mesmo. 

 Outra limitação da pesquisa a ser registrada é em função das entrevistas pessoais individuais 

estruturadas que dependem da boa vontade e da sinceridade dos respondentes, além de 

poder haver influência do instrumento e forma de coleta nas respostas. 

 A dificuldade de traduzir de forma inteligível para os respondentes conceitos sobre o tema 

gestão do conhecimento de forma a capturar as informações desejadas. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, tendo como 

enfoque a percepção dos agentes envolvidos na atividade de fiscalização dos contratos, 

discutindo-se os resultados encontrados com fundamentação nas temáticas abordadas no 

referencial teórico, assim como comparando-os com outros estudos selecionados para a 

realização da triangulação iterativa, na expectativa de se expandir teorias sobre o tema. 

 

4.1 Cenário e caracterização da organização em estudo 

 

Como citado no início desse trabalho, essa pesquisa almejava replicar projeto de 

Marinho (2012) em outra Instituição Federal de Ensino, adaptando a metodologia e a 

abordagem desenvolvidas, a fim de permitir generalizações mais seguras e adequadas, 

ampliando a validade externa dos constructos. 

O cenário em que se desenvolveu o presente estudo foi o Colégio Pedro II, uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação em seu 178º ano de fundação e uma das mais 

tradicionais instituições públicas de ensino básico do Brasil que foi equiparado aos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a sanção da Lei nº 12.677/12. 

O Colégio Pedro II conta com 14 campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, um 

no município de Niterói e um em Duque de Caxias, além de uma unidade de educação infantil, 

oferecendo ensino desde a Educação Infantil passando pelo Ensino Médio Regular e Integrado, 

além da Educação de Jovens e Adultos (Proeja), e cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu. 

A instituição, como qualquer órgão público, procede às aquisições e formaliza as 

contratações de serviços com base nas normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos previstas na Lei nº 8.666/93 e normativos complementares. Especificamente no 

que diz respeito ao objeto de estudo na organização, que é a gestão de contratos de serviços 

continuados com mão de obra dedicada, o principal instrumento jurídico subsidiário à referida 

Lei é a Instrução Normativa nº 02/2008 expedida pela Secretária de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Na mesma época desta IN, foi criada na instituição em análise um setor específico para 

o gerenciamento e fiscalização de contratos. Em abril de 2014, foi disciplinada a supervisão, 

fiscalização e gestão de contratos no órgão, através de normativo interno, normativo este que 

veio a ser substituído por outro em maio de 2015 e que, com vigência curta, foi revisto ao final 
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de junho com a publicação de nova portaria. Essas sucessivas alterações recentes, funcionais e 

estruturais, pelo observado, gerou uma instabilidade no processo de gerenciamento contratual. 

Em comum entre todos esses normativos internos, restou a responsabilidade sobre os 

aspectos formais dos contratos a cargo de servidores lotados na reitoria, como o gestor de 

contratos, os fiscais administrativos e outros agentes envolvidos na gestão relacionada aos 

ajustes pactuados, tais como: formalização dos termos de contrato e suas possíveis alterações e 

a verificação de direitos e obrigações trabalhistas, além de liquidação e pagamento de faturas. 

O acompanhamento da execução do objeto contratado permaneceu sob a responsabilidade dos 

denominados fiscais de execução, função que, por norma, deve ser desempenhada 

cumulativamente pelos prefeitos dos campi que, in loco, desenvolvem essa atividade. 

Estes recentes normativos internos, que alteraram a primeira portaria que normatizou 

a fiscalização de contratos, preservaram a distinção das ações de gestão e fiscalização, conforme 

sugere Costa (2013) ao afirmar que se deve evitar qualquer ingerência nas atividades de 

fiscalização, inclusive evitando-se a condição de subordinação do fiscal de contratos ao gestor 

de contratos. 

De certo que, pelos dados coletados, fica evidente que essas mudanças recorrentes 

acarretaram insegurança não só para os agentes mais voltados à administração dos contratos 

celebrados pela instituição, mas também para os responsáveis pelo acompanhamento de sua 

execução. Estes últimos, ainda demonstrando algumas limitações e dificuldades no 

desenvolvimento dessa atividade que, concomitantemente, é exercida com as tarefas inerentes 

à função de prefeito de campus. 

 

 

4.1.1 Contratos de serviços continuados com utilização de mão de obra dedicada 

celebrados pela instituição 

 

Esta seção apresenta informações a respeito das contratações de serviços continuados 

firmados pela organização. Estipulamos um marco temporal de cinco anos para a coleta das 

informações, as quais foram obtidas com certa dificuldade, tendo em vista a indisponibilidade 

de registro de dados na instituição, o que foi mitigado por indução do próprio pesquisador, 

solicitando, em alguns casos, que o órgão institucional interessado resgatasse as informaçõs 

possíveis.  

A Tabela 1 apresenta uma descrição dos serviços terceirizados contratados entre os 

anos de 2011 e 2015, marco temporal instituído pelo pesquisador. 



70 
 

 

Tabela 1 – Serviços continuados com mão de obra dedicada – marco temporal 2011 a 2015 

Serviços terceirizados com mão de obra dedicada 
Ano 

2011 2012 2013 2014 2015 

Serviço de limpeza, conservação e jardinagem X X X X X 

Serviço de vigilância patrimonial X X X X X 

Serviço de manutenção predial X X X X X 

Serviço de motorista X X X X X 

Serviço de cozinheiro X X X X X 

Serviço de recepcionista X X X X X 

Serviço de tecnologia da informação X X X X X 

Serviço de apoio ao Centro de Inclusão Digital  X X X X X 

Serviço de guarda vidas  X X X X 

Serviço de apoio a alunos com necessidades especiais   X X X 

Serviço de gráfico   X   

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Percebe-se ao se observar a Tabela 1 que nos últimos anos houve uma ampliação dos 

serviços contratados. Também os dados financeiros coletados evidenciam, no Gráfico 1, o 

crescimento das despesas dessa natureza contábil, conforme se pode verificar abaixo. 

 

 

Gráfico 1 – Evolução de despesas com terceirização – marco temporal 2005 a 2014 

Fonte: SIAFI Operacional. Conta 333903700 

Comparando-se os gastos dispostos no Gráfico 1 somente com período do marco 

temporal estipulado na Tabela 1 registra-se um salto na despesa da ordem de R$ 11.863.968,00, 
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em 2011, para R$ 22.231.131,00, em 2014. Até o momento da consulta, em agosto de 2015, as 

despesas de custeio com serviços terzeirizados atingiam o valor de R$ 11.939.818,00, apesar 

de todas as restrições orçamentárias ocorridas nesse ano. O gasto referente ao ano de 2014 

comprometeu cerca de 28% do orçamento de custeio e capital. 

Analisando as informações, observa-se um crescimento de 87,38% nas despesas com 

a contratação de serviços continuados com mão de obra dedicada no período de 2011 a 2014, 

percentual que se estima deve ser mantido esse ano pelo que se pode verificar por aquilo que 

foi gasto até o momento da pesquisa de campo. 

Obviamente que não só o aumento dos tipos de serviço terceirizado contratados 

impactou as contas da organização, pois se verifica que de 2013 a 2015 os objetos se 

mantiveram praticamente inalterados; a ampliação do quantitativo de postos contratados é que 

teve grande efeito sobre o gasto da instituição. Os dados do ano de 2011, referentes ao 

quantitativo de postos ocupados por funcionários terceirizados, não se encontram disponíveis 

em nenhum setor da autarquia, o que impede análise dos dados em sua amplitude total estimada. 

Tomando-se como referência o mês de agosto de cada ano, buscou-se traçar um 

comparativo entre o número de servidores técnico-administrativos ativos e o quantitativo de 

funcionários terceirizados atuantes referente ao período no qual se encontrou registros nos 

assentamentos da instituição. A Tabela 2 apresenta o quantitativo de servidores técnico-

administrativos e postos de trabalho terceirizados, assim como a proporção entre estes. 

 

 

Tabela 2 – Proporção entre servidores técnico-administrativos e terceirizados 

Ano Categoria Quantidade* % 

2012 

Servidores tecnico-administrativos 731 60,82% 

Funcionário terceirizado 471 39,18% 

total 1.202 100,00% 

2013 

Servidores tecnico-administrativos 712 58,94% 

Funcionário terceirizado 496 41,06% 

total 1.208 100,00% 

2014 

Servidores tecnico-administrativos 995 65,85% 

Funcionário terceirizado 516 34,15% 

total 1.511 100,00% 

2015 

Servidores tecnico-administrativos 967 64,73% 

Funcionário terceirizado 527 35,27% 

total 1.494 100,00% 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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(*) Dados referentes a agosto de cada ano 

 

Como se observa na Tabela 2, há uma relação significativa, com um peso maior do 

que o apresentado por Marinho (2012) em seu estudo, na proporção entre o número de 

servidores técnico-administrativos ativos e o quantitativo de funcionários terceirizados atuantes 

nos anos apurados. Marinho (2012, p.78) fez um retrato somente do momento de sua pesquisa, 

agosto de 2012, apontando uma proporção de 66,13% para 33,87% entre servidores e 

terceirizados, respectivamente. 

O estudo efetuado no Colégio Pedro II demonstra, comparando-se o que apontou 

Marinho (2012, p.78) com as informações que emergiram da pesquisa atual, que no colégio 

essa relação é mais significativa que a encontrada pela pesquisadora na Instituição Federal de 

Ensino estudada por ela. Se, à época, a autora afirmava que o fato de cerca de 1/3 da força de 

trabalho naquela instituição ser composta por funcionários terceirizados sinalizava a 

“necessidade de desenvolver métodos objetivos, visando garantir o monitoramento permanente 

e a adequada fiscalização dos ajustes contratuais pactuados com empresas terceirizadas”, a 

necessidade de atenção à gestão desses contratos na organização em que se efetuou nosso estudo 

é imprescindível. 

 

 

4.1.2 Mecanismos de aprendizagem voltados à atividade de fiscalização 

 

Na seção 2.1.2.1 comentamos sobre a metodologia proposta por Figueiredo (2015) 

acerca da mensuração de menanismos de aprendizagem organizacionais que, acompanhando o 

trabalho de Marinho (2012), foi considerado em nossa pesquisa identificar e pontuar por 

intermédio da coleta de evidências através de registros da instituição e da observação direta. 

Utilizando os critérios do Quadro 13, busca-se reconhecer a presença ou ausência de 

comportamentos e condições que estimulem, na organização analisada, a aquisição e conversão 

do conhecimento dos agentes envolvidos na execução da atividade de fiscalização de contratos. 

O Quadro 12 resume as informações levantadas através da pesquisa em campo. 

 

 

Processos e Mecanismos de 

Aprendizagem 

Características chave dos processos de aprendizagem 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

(1) Participação em eventos 

externos: cursos, palestras e 
Limitada Intermitente Insatisfatório Fraca 
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congressos voltados à 

fiscalização de contratos. 

(1) Consulta / assinatura de 

periódicos relacionados à prática 

de fiscalização. 

 

Ausente - Insatisfatório Fraca 

(2) Programas internos de 

treinamento abordando tema 

fiscalização de contratos. 

 

Limitada Uma vez Insatisfatório Fraca 

(3) Compartilhamento de 

experiências e conhecimentos 

envolvendo práticas de 

fiscalização. 

Ausente - Insatisfatório Fraca 

(3) Reuniões para solução 

conjunta de problemas. 

 

 

Limitada Uma vez Insatisfatório Moderada 

(4) Manual de procedimentos 

apresentando orientações de boas 

práticas de fiscalização. 

 

Limitada Uma vez Moderado Forte 

Legenda:  (1) Aquisição externa de conhecimento (3) Socialização de conhecimento 

 (2) Aquisição interna de conhecimento (4) Codificação de conhecimento 

Quadro 12 – Processos e mecanismos de aprendizagem intraorganizacionais voltados à atividade de fiscalização 

de contratos – período: 2011 a 2015 

Fonte: Adaptado de Marinho (2012, p.79) com base em Figueiredo (2009) 

 

Para que se compreenda a avaliação das principais características presentes nos 

processos de aprendizagem, o Quadro 13 complementa o modelo acima, apresentando os 

critérios adotados para se medir as características chave frente aos processos de aprendizagem 

mensurados no estudo. 

Assim como no estudo de Marinho (2012), os resultados mensurados e apresentados 

no Quadro 12 retratam situação similar a encontrada pela autora. A replicação de seu estudo 

indica, da mesma forma, que, no Colégio Pedro II, se faz necessário empreender esforços 

deliberados e efetivos que venham a facilitar e favorecer a socialização e codificação do 

conhecimento redundando, efetivamente, na aprendizagem organizacional. 

Também aqui se pode afirmar, como em Marinho (2012), que é necessário 

empreender-se esforços de aprendizagem interna a fim de internalizar o conhecimento 

adquirido e a conversão da aprendizagem individual em aprendizagem organizacional. 

Características 

chave 
Critérios e classificação 

Variedade Ausente n = 0 
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Limitada 1 < n < 2 

Moderada 3 < n < 5 

Diversa n ≥ 6 

Intensidade 

Processo de aprendizagem ocorreu apenas uma vez no período. Uma vez 

Processo de aprendizagem ocorreu de forma descontínua no período. Intermitente 

Processo de aprendizagem ocorreu de forma contínua no período. Contínuo 

Fucionamento 
Avaliação considera as informações dos participantes da pesquisa, bem 

como as evidências coletadas no período de tempo examinado. 

Insatisfatório 

Moderado 

Bom 

Interação 

Quando influencia apenas um processo de aprendizagem. Fraca 

Quando influencia dois processos de aprendizagem. Moderada 

Quando influencia três ou mais processos de aprendizagem. Forte 

Quadro 13 – Critérios para avaliação das características chave dos processos de aprendizagem  

Fonte: Adaptado de Marinho (2012, p.80) com base em Figueiredo (2009) 
 

Tendo apresentado nos tópicos iniciais desse capítulo o cenário e caracterização da 

organização estudada, assim como uma visão dos contratos de serviços terceirizados pactuados 

pela instituição e um apontamento dos mecanismos de aprendizagem organizacional, a seguir, 

dá-se início à análise da pesquisa de campo efetuada através da abordagem aos agentes que 

exercem a função de fiscais de contrato. 

 

 

4.2 Análise da percepção dos fiscais de contratos 

 

Conforme disposto no Capítulo 3, a pesquisa de campo foi realizada por meio da 

aplicação de um questionário estruturado aos servidores que atuam na função de supervisão e 

fiscalização de contratos e aos que acabaram de deixar a função e tinham uma contribuição 

relevante para o estudo. 

O questionário foi aplicado a um total de 23 (vinte e três) servidores que compunham 

a população definida, a uma taxa de retorno de 100 %, e os dados dessa pesquisa de campo, 

provenientes da análise das respostas desses servidores entrevistados, são apresentados nessa 

seção, estando a matriz de tabulação desses dados disponíveis no Apêndice C. 

A distribuição de frequências absolutas e relativas das variáveis que compõem o 

instrumento de coleta de dados e suas respectivas representações gráficas se encontra disponível 

para consulta no Apêndice D. 
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Os resultados oriundos desse estudo, comparados a outros que lançaram o olhar para 

o mesmo fenômeno, conduzem a generalizações analíticas que permitem a ampliação de 

perspectivas teóricas desenvolvidas em situações similares. Neste estudo, como informado 

anteriormente, buscou-se uma comparação com duas pesquisas que muito contribuíram para a 

ampliação do entendimento sobre o tema. 

Os estudos selecionados foram o de Marinho (2012) e o de Souza (2014), pertencentes 

ao mesmo grupo de pesquisa do autor, o NEICT/GECOP – Núcleo de Estudos em Inovação, 

Conhecimento e Trabalho / Grupo de Estudos em Conhecimento, Organização e Pessoas. 

Por ordem, os blocos que compõem o instrumento de coleta de dados administrados 

aos fiscais de contratos são analisados e comentados a seguir. 

 

 

4.2.1 Perfil do participante – bloco 1 

 

► Objetivo: identificar o perfil dos participantes do estudo. 

O primeiro item do levantamento do perfil dos participantes foi o gênero, tendo 

apresentado o resultado demonstrado no Quadro 14: 

 

 

Sexo freq. freq. (%) 

masculino 17 73,91% 

feminino 6 26,09% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 14 – Gênero dos participantes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Percebe-se a predominância do sexo masculino entre os agentes envolvidos com a 

função de fiscal de contratos, com cerca de 74% destes sendo homens. Essa diferença 

significativa não sugere uma interferência nos resultados da pesquisa, tendo em vista a natureza 

73,91%

26,09%

masculino feminino
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eminentemente técnica do tema em análise, podendo ser considerado uma variável de quase 

nenhuma influência quanto aos objetivos da pesquisa.  

Pelo que observamos, historicamente, na função de fiscal na instituição estudada 

sempre houve uma predominância do sexo masculino, mas isso não denota que, tecnicamente, 

o desempenho nessa área seja melhor para um determinado gênero. Consultando o resultado da 

pesquisa de Marinho (2012), verificamos que lá também há, apesar de um pouco menor, o 

predomínio de homens ocupando essa atividade. 

Na sequência, levantou-se o nível de escolaridade que, conforme demonstrado no 

Quadro 15, apresenta uma predominância de fiscais que possuem somente o ensino médio, 

sendo estes pouco mais de 52% da população que trabalha ou trabalhou na fiscalização de 

contratos. 

 

 

Escolaridade freq. 
freq. 
(%) 

ensino médio 12 52,17% 

graduação 6 26,09% 

especialização/MBA 4 17,39% 

mestrado 1 4,35% 

doutorado 0 0,00% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 15 – Nível de escolaridade dos participantes da pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Tomando-se por base a afirmação de que “a qualificação profissional constitui uma 

variável que contribui positivamente no desempenho dos agentes públicos”, podemos afirmar 

que na organização em estudo há um certo comprometimento sobre o desempenho desses 

agentes, pois tal variável demonstrou, apesar de 43,48% dos respondentes possuírem graduação 

ou especialização, que a maioria absoluta só possui o ensino básico (MARINHO, 2012, p. 84). 

No Quadro 16 se verifica o tempo de atuação dos servidores na função de fiscal de 

contratos. Observa-se que o perfil dos respondentes indica pouco tempo de atuação na função. 

Nenhum dos entrevistados que compõem a totalidade de agentes fiscalizadores para esse tipo 

52,17%

26,09%

17,39%

4,35%

0,00%
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Graduação

Especialização / MBA
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de contratação possui mais de 3 anos de atividade, sendo a grande maioria (aproximadamente 

61%) atuante na função há menos de um ano. 

 

 

Tempo de 
fiscalização 

freq. freq. (%) 

menos de 1 ano 14 60,87% 

de 1 a 3 anos 9 39,13% 

de 4 a 6 anos 0 0,00% 

de 7 a 9 anos 0 0,00% 

mais de 10 anos 0 0,00% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 16 – Tempo de atuação como fiscal de contrato 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Há que se considerar dois tipos de possibilidades para entender esse número. De um 

lado poder-se-ia imaginar que a própria natureza do trabalho de fiscalização requer um turnover 

elevado para fins de controle e oxigenação do processo. Por outro lado, há que se pensar, 

também, que tal resultado é fruto da instabilidade recente que tem acompanhado a regulação da 

área. 

De qualquer forma, este resultado demonstra que, em termos de retenção do 

conhecimento e da construção da memória organizacional, há uma perda considerável pela 

ausência de agentes mais experientes que facilitem a socialização de conhecimento que, 

acompanhado de sua codificação, redundaria efetivamente na aquisição de novos 

conhecimentos e aprendizagem organizacional (FIGUEIREDO, 2015, p. 65). 

Efetuando uma triangulação com os trabalhos de Marinho (2012) e Souza (2014) nota-

se um quadro distinto na instituição pesquisada em relação aos resultados obtidos nas pesquisas 

comparadas. Enquanto lá os resultados mostravam que a maioria dos entrevistados afirmava 

desempenhar suas atividades há mais de quatro anos, aqui percebemos uma concentração do 

tempo de atuação como fiscal em até três anos. 

Seria a variável ambiental, cá uma escola cuja atividade principal é o ensino básico e 

lá as instituições são de ensino superior, uma influência no resultado de nosso estudo? Não 

cremos. Acreditamos que o principal fator de influência neste caso seja mesmo resultante da 

60,87%

39,13%

0,00%

0,00%

0,00%
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instabilidade recente que tem acompanhado a regulação interna dessa área, inclusive pela 

criação da função de prefeito nos campi do Colégio Pedro II, que veio a aumentar a quantidade 

de fiscais de execução. 

O Quadro 17 encerra o bloco destinado a identificar o perfil dos participantes da 

pesquisa. Nele se identifica a natureza da função fiscalizadora dos agentes envolvidos com a 

supervisão dos serviços contratados pela organização. Essas funções, definidas no normativo 

jurídico e com atividades caracterizadas através de normativos internos, dividem as 

responsabilidades de atuação de cada agente designado, conforme esclarecido anteriormente, 

no item 4.1.1. 

 A população pesquisada se divide nas funções de fiscal administrativo e fiscal de 

execução, com a prevalência de um número maior de fiscais de execução, pelos tipos de 

serviços contratados, tendo em vista a necessidade da existência de um destes para cada campus 

da instituição. 

 

 

Natureza da função freq. 
freq. 
(%) 

Fiscal Administrativo 8 34,78% 

Fiscal de Execução 15 65,22% 

Fiscal Técnico 0 0,00% 

Outro 0 0,00% 

total 23 
100,00

% 
 

Quadro 17 – Natureza da função 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Embora a natureza da função não interfira nos resultados da pesquisa, ela é útil para 

melhor identificar o público envolvido. O que se pretende verificar aqui são possíveis 

fragilidades na atividade de gestão contratual de serviços e desafios encarados pelos fiscais de 

contratos no desempenho de suas funções, além de comprovar a oportunidade de utilização da 

gestão do conhecimento como ferramenta de melhoria da gestão, e isto alcança todos os 

entrevistados, independentemente da natureza de suas tarefas. 
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4.2.2 Atividades de fiscalização de contratos – bloco 2 

 

► Objetivo: Identificar possíveis dificuldades ou fragilidades ocorridas durante o 

acompanhamento da execução contratual, frente às recomendações dispostas em legislações 

específicas que regulamentam as contratações públicas. 

 

As questões que compõem o bloco 2, em quase sua totalidade, são fechadas, com 

escalas do tipo Likert (1932), onde se procurou apurar possíveis dificuldades ou fragilidades 

ocorridas durante o acompanhamento da execução contratual. Utilizou-se uma escala unipolar 

com cinco opções de resposta, seguindo os modelos das pesquisas com as quais está faz a 

triangulação iterativa. 

A escala adotada para responder às questões 2.1 a 2.7 foi a seguinte: 

 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 

Frequência 
Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

 A Tabela 3 apresenta os valores apurados da média (mediana (Md), moda (Mo) e 

desvio padrão () das variáveis em estudo. 

 

Tabela 3 – Resumo estatístico: média, mediana, moda e desvio padrão das questões 2.1 a 2.7 

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.1 
Mantém arquivo organizado contendo todas as 
comunicações realizadas com o preposto da empresa. 

3,87 4 5 1,2175 

2.2 
Mantém planilha-resumo atualizada contendo nome, CPF, 
função, horário e local de trabalho, salário, férias e faltas 
de todos os terceirizados. 

3,35 3 3 1,2652 

2.3 

Dirige-se diretamente ao terceirizado, determinando 
alterações na forma de prestação de serviços, quando 
julga necessário (alteração de horário, folga, local de 
trabalho) ou fazendo reclamações. 

3,39 4 5 1,7513 

2.4 
Dirige-se formalmente ao preposto da empresa, 
recomendando medidas saneadoras referentes a faltas, 
atrasos e/ou ocorrências observadas. 

3,78 4 5 1,4758 

2.5 
Verifica se a empresa terceirizada está efetuando 
regularmente o pagamento de salários, adicionais e 
benefícios aos seus funcionários. 

3,30 4 5 1,7434 

2.6 
Monitora, através de registros, o nível de qualidade dos 
serviços, sugerindo intervenções e correções. 

3,43 4 5 1,5023 
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2.7 
Acompanha e controla a vigência do contrato e 
posteriores termos aditivos. 

2,87 3 1 1,6041 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Baseado no resultado que emergiu das respostas dadas pelos entrevistados, verifica-se 

que a variável “acompanha e controla a vigência do contrato e posteriores termos aditivos” 

(questão 2.7), dentre as ações de acompanhamento da execução contratual, foi a que apresentou 

a menor média (μ = 2,87). Apesar do valor do desvio padrão indicar uma divergência de 

opiniões, a moda (Mo = 1) confirma que essa é uma tarefa de pouca efetividade entre os agentes 

fiscalizadores. 

Este resultado vem a corroborar observações do pesquisador quanto a atrasos 

frequentes em publicações de termos aditivos de prorrogação de contratos e denota uma grave 

fragilidade na gestão contratual da organização estudada. 

Com as demais variáveis apontando médias superiores a três, mas inferiores a quatro, 

mesmo que não com tanta gravidade, fica caracterizado que há fragilidade em todas as variáveis 

estudadas, pois indica uma baixa frequência na execução das ações recomendadas pelo Guia de 

Fiscalização de Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra 

em grande parte da população estudada. 

Devemos ressaltar, entretanto que, pelo resultado apresentado pelas medianas e modas 

das questões 2.1 a 2.7, a maioria dos entrevistados executa tais ações frequentemente (grau de 

frequência = 4) ou sempre (grau de frequência = 5), o que atenua a situação. 

Isso nos leva a crer que se houvesse melhor utilização de mecanismos de aprendizagem 

intraorganizacionais, conforme sugerido por Figueiredo (2015), que viessem a propiciar maior 

troca de conhecimento entre os fiscais, haveria uma melhora da performance daqueles que 

trouxeram para baixo as médias das variáveis estudadas na primeira parte desse bloco.  

Os elevados valores de desvio padrão apurados indicam que o grupo atual de fiscais é 

bastante heterogêneo, observando-se uma divergência nas opiniões manifestadas e, como 

exposto acima, a troca de experiência entre o grupo poderia mitigar essa fragilidade, já que, 

como veremos mais a frente, esses agentes não são frequentemente treinados para a função e 

nem têm o hábito de compartilhar experiências e conhecimento. 

A variável “dirige-se formalmente ao preposto da empresa, recomendando medidas 

saneadoras referentes a faltas, atrasos e/ou ocorrências observadas” (questão 2.4), não é uma 

atribuição inerente à função de fiscal. Pelo contrário, é vedada a interferência dos fiscais de 
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contratos nos aspectos relacionados, tendo sido colocada no instrumento de coleta de dados 

para verificar o grau de ingerência destes servidores.  

O esperado era de uma manifestação que redundasse em baixas médias, medianas e 

modas, o que caracterizaria a postura correta dos fiscais, mas os resultados apontam a segunda 

maior média dessa parte do bloco 2 (μ = 3,78) e mediana e moda, quatro e cinco, 

respectivamente. Esse resultado indica uma impropriedade da parte da maioria dos 

entrevistados e mais uma fragilidade na fiscalização de contratos, caracterizando o que os 

órgãos de controle têm definido como não recomendável pelo indicativo de subordinação e 

pessoalidade.  

A seguir, na segunda parte do bloco 2, questões 2.8 a 2.12, são analisadas as 

percepções dos entrevistados com relação à importância e domínio das competências dos fiscais 

de contratos consideradas essenciais e relevantes para o desempenho de suas atividades. No 

Apêndice C se encontra disponível um quadro geral com os valores atribuídos por cada um dos 

respondentes e, no Apêndice D, a distribuição de frequência das variáveis.  

Em seguida, fechando a análise do bloco 2, é efetuada a apuração do Índice de 

Prioridade de Treinamento (IPT), conforme procedimento proposto para tratamento dos dados 

coletados na Seção 3.3, visando o mapeamento do gap, ou lacuna de competências, 

estabelecendo a relação entre a carência de determinada competência e a importância da mesma 

para o papel ocupacional do profissional. 

Para apuração de resultados nas questões 2.8 a 2.12 foi utilizada duas escalas do tipo 

Likert, que variavam de 0 a 4, da seguinte forma: 

Para a Tabela 4 (importância dos conhecimentos e práticas). 

 [0] [1] [2] [3] [4] 

Grau de 

Importância 

Nada 

importante 

Pouco 

importante 

Medianamente 

importante 

Muito 

importante 

Extremamente 

importante 

 

Para a Tabela 5 (domínio dos conhecimentos e práticas). 

 [0] [1] [2] [3] [4] 

Grau de 

Domínio 

Não domina a 

competência 

Domina pouco 

a competência 

Domina 

medianamente a 

competência 

Domina muito a 

competência 

Domina 

plenamente a 

competência 

 

 

A Tabela 4 apresenta os valores da média (mediana (Md), moda (Mo) e desvio 

padrão () das variáveis sob escala de importância. 
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Tabela 4 – Resumo estatístico: média, mediana, moda e desvio padrão das questões 2.8 a 2.12 – Escala de 

importância 

IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.8 
Ter conhecimento dos normativos legais que 
regulamentam as contratações públicas e a fiscalização de 
contratos de terceirização. 

3,90 4 4 0,3078 

2.9 
Ter conhecimento das atribuições e responsabilidades 
inerentes à função de fiscal de contratos. 

3,79 4 4 0,5353 

2.10 
Ter conhecimento detalhado do contrato sob sua 
supervisão e das cláusulas nele estabelecidas. 

3,80 4 4 0,4104 

2.11 

Registrar, em documento próprio, as irregularidades 
encontradas e as providências determinadas, decorrentes 
do descumprimento das obrigações pactuadas em 
contrato. 

3,80 4 4 0,4104 

2.12 
Utilizar mecanismos de controle (documentos 
padronizados) que possam auxiliar o acompanhamento 
dos contratos. 

3,80 4 4 0,4104 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Percebe-se ao analisar os resultados da Tabela 4 que os respondentes reconhecem a 

importância de se deter os conhecimento e práticas elencadas nas questões 2.8 a 2.12, pois as 

médias de encontram próximo a quatro, o que corresponde a achar extremamente importante a 

ação, o que é confirmado pelos valores mensurados para mediana (Md = 4) e moda (Mo = 4). 

Os resultados para desvio padrão confirmam a convergência das opiniões, apresentando valores 

baixos de dispersão. 

Somente um dos fiscais pesquisados, conforme se pode verificar no Quadro 18, 

atribuiu o grau “medianamente importante” para a variável “ter conhecimento das atribuições 

e responsabilidades inerentes à função de fiscal de contratos” (questão 2.9), com todos as 

demais variáveis e os demais pesquisados opinando que as práticas citadas são muito ou 

extremamente importantes para o exercício de suas funções.  

 

 

  freq. freq. (%) 

Nada importante 0 0,00% 

Pouco importante 0 0,00% 

Medianamente importante 1 4,35% 

Muito importante 2 8,70% 

Extremamente importante 20 86,96% 

total 23 100,00% 
 

0,00% 50,00% 100,00%

Nada importante

Pouco importante

Medianamente…

Muito importante

Extremamente…
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Quadro 18 – Frequências absolutas e relativas da variável 2.9 – Escala de importância 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

É importante registrar que os conhecimentos que compõem as ações propostas são de 

natureza cognitiva e explícitos, segundo Figueiredo (2015) e Takeuchi e Nonaka (2008). Sendo 

assim, era de se esperar que os fiscais entrevistados reconhecessem a importância destas, 

contudo, identifica-se uma deficiência no grau de domínio satisfatório dessas competências 

como veremos a seguir.  

A Tabela 5 apresenta os valores da média (mediana (Md), moda (Mo) e desvio 

padrão () das variáveis sob escala de domínio dos conhecimentos e práticas consideradas 

essenciais e relevantes para o desempenho das atividades do fiscal de contratos. 

 

Tabela 5 – Resumo estatístico: média, mediana, moda e desvio padrão das questões 2.8 a 2.12 – Escala de 

domínio 

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.8 
Ter conhecimento dos normativos legais que 
regulamentam as contratações públicas e a fiscalização de 
contratos de terceirização. 

2,22 2 2 1,1661 

2.9 
Ter conhecimento das atribuições e responsabilidades 
inerentes à função de fiscal de contratos. 

2,65 3 4 1,2288 

2.10 
Ter conhecimento detalhado do contrato sob sua 
supervisão e das cláusulas nele estabelecidas. 

2,52 3 2 1,0816 

2.11 

Registrar, em documento próprio, as irregularidades 
encontradas e as providências determinadas, decorrentes 
do descumprimento das obrigações pactuadas em 
contrato. 

2,83 3 4 1,2668 

2.12 
Utilizar mecanismos de controle (documentos 
padronizados) que possam auxiliar o acompanhamento 
dos contratos. 

2,52 3 3 1,2011 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Ao se analisar as mesmas competências pela dimensão do domínio destas, nota-se 

acentuada redução nos valores das médias e ainda das medianas e modas, à exceção da questão 

2.11 que manteve Mo = 4, apesar de registrar Md = 3 e um considerável valor de desvio padrão, 

o maior apurado nessa tabela e que caracteriza uma heterogeneidade de opiniões por parte do 

grupo em análise. 

Esse resultado indica que, embora os fiscais reconheçam a importância dessas práticas, 

demonstram deter um domínio mediano sobre as mesmas, o que é confirmado pelas médias de 

todas as questões encontrarem-se na casa de dois, o que corresponde ao grau “domina 
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medianamente a competência”. O observado deve ser consequência da falta de oportunidades 

de aprendizagem identificada na análise do bloco 3, que veremos mais a frente, e, também, 

manifestada como o maior desafio a interferir no exercício de suas funções apontado pelos 

fiscais, a ser visto logo adiante, no Quadro 19. 

Completando a análise do bloco 2, utilizamos os valores apurados nos questionários e 

que resultaram nas médias das Tabelas 4 e 5, para mensurar o Índice de Prioridade de 

Treinamento (IPT), conforme procedimento proposto na Seção 3.3, com base no estudo de 

Marinho (2012), para tratamento dos dados coletados. Assim foi possível mapear as lacunas de 

competências e diagnosticar as necessidades de aprendizagem que servem de norte para a 

organização estudada definir demandas de treinamento frente às competências elencadas, que 

são essenciais ao desempenho adequado das atividades de fiscalização de contratos. 

A equação adotada na pesquisa de Marinho (2012, p. 75) para a identificação do gap 

de competências e determinação do valor do IPT é: IPT = Imp x (4 – Dom), onde esse valor 

pode variar de 0 a 16; “Imp” = grau de importância de determinada competência e “Dom” = 

grau de domínio da competência. Os cálculos do IPT estão disponíveis no Apêndice C. 

Por intermédio dessa equação, onde quanto maior o valor apurado, maior é a 

necessidade de desenvolvimento da competência, se pode estabelecer prioridades em relação à 

programas de capacitação e priorização em aprendizagem nas competências que apresentam 

maior gap. 

A Tabela 6 apresenta os valores da média (mediana (Md), moda (Mo) e desvio 

padrão ( para os valores calculados do IPT. A Tabela 7 aponta o IPT, apresentando um 

ranqueamento com base na percepção dos fiscais de contratos entrevistados, sendo a 

competência que apresenta maior média de IPT, indicando maior gap, classificada em 1º na 

coluna “ranking” e as demais em ordem decrescente. 

 

Tabela 6 – Resumo estatístico: média, mediana, moda e desvio padrão apurados após o cálculo do IPT 

sobre as competências referentes às questões 2.8 a 2.12 

COMPETÊNCIAS 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.8 
Ter conhecimento dos normativos legais que 
regulamentam as contratações públicas e a fiscalização de 
contratos de terceirização. 

7,04 8 8 4,7336 

2.9 
Ter conhecimento das atribuições e responsabilidades 
inerentes à função de fiscal de contratos. 

4,96 4 8 4,4157 

2.10 
Ter conhecimento detalhado do contrato sob sua 
supervisão e das cláusulas nele estabelecidas. 

5,78 4 8 4,4000 
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2.11 

Registrar, em documento próprio, as irregularidades 
encontradas e as providências determinadas, decorrentes 
do descumprimento das obrigações pactuadas em 
contrato. 

4,57 3 0 5,0975 

2.12 
Utilizar mecanismos de controle (documentos 
padronizados) que possam auxiliar o acompanhamento 
dos contratos. 

5,65 4 8 4,8674 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Pelo resultado apresentado na Tabela 6, se pode observar que não há uma 

homogeneidade de opiniões entre os respondentes, pelos graus elevados de desvio padrão nas 

respostas que emergiram da pesquisa e que se pode conferir no quadro apresentado no Apêndice 

C. 

Lá pode ser visto desde fiscais com gaps de competência em sua amplitude máxima 

(IPT = 16) até os que dominam plenamente as competências (IPT = 0). Alguns respondentes 

apresentam um quadro crítico para o bom desempenho de suas funções tendo em vista elevados 

gaps apurados em todas as competências elencadas. 

Provavelmente por conta dessa heterogeneidade de opiniões, de modo geral, os índices 

apurados não alcançaram valores tão elevados. As médias de IPT se concentram abaixo de 8, o 

que, segundo critério estabelecido no estudo de Marinho (2012), considerando que as médias 

de IPT variam de 0 a 16, induz ao entendimento de que seja desnecessário oferecer treinamento 

urgentemente. Sendo assim, não identificamos competências que devam ser priorizadas em um 

processo de aprendizagem ou treinamento.  

Mas, pelo exposto, podemos afirmar que há gaps de competência a serem supridos e 

isso resta confirmado pela necessidade de treinamento e qualificação apontada pelos 

entrevistados tanto nas questões 2.13 e 2.14, as quais analisaremos mais a frente, como em 

mecanismos de aprendizagem identificados como de baixa frequência na pesquisa. 

A Tabela 7 ranqueia as competências de acordo com os gaps identificados. Observa-

se que as competências apontadas como as mais necessárias a serem internalizadas, conforme 

Takeuchi e Nonaka (2008), são: em primeiro lugar, “ter conhecimento dos normativos legais 

que regulamentam as contratações públicas e a fiscalização de contratos de terceirização”. A 

que se coloca em segundo lugar é “ter conhecimento detalhado do contrato sob sua supervisão 

e das cláusulas nele estabelecidas”. 

 

Tabela 7 – Índice de Prioridade de Treinamento e ranking de prioridade de 

aprendizagem 
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COMPETÊNCIAS 
Média 

Ranking 
IPT

Ter conhecimento dos normativos legais que regulamentam as 
contratações públicas e a fiscalização de contratos de 
terceirização. 

7,04 1º 

Ter conhecimento detalhado do contrato sob sua supervisão e 
das cláusulas nele estabelecidas. 

5,78 2º 

Utilizar mecanismos de controle (documentos padronizados) que 
possam auxiliar o acompanhamento dos contratos. 

5,65 3º 

Ter conhecimento das atribuições e responsabilidades inerentes à 
função de fiscal de contratos. 

4,96 4º 

Registrar, em documento próprio, as irregularidades encontradas 
e as providências determinadas, decorrentes do descumprimento 
das obrigações pactuadas em contrato. 

4,57 5º 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Ora, como normativos legais e especificações e acordos pactuados se encontram 

explicitados, tratar-se-ia de uma falta de habilidade da organização para criar, adaptar, gerir e 

gerar interação entre os componentes definidos por Figueiredo (2015), que se encontram 

representados na Figura 41, mais especificamente entre o capital organizacional, onde o autor 

situa as normas, e o componente capital humano. Tal procedimento aumentaria a capacidade 

tecnológica definida por Figueiredo (2015) acarretando maior proficiência da organização na 

execução das atividades de gestão de contratos.  

A questão 2.13, diferentemente das analisadas anteriormente, é formulada de forma 

semiaberta, onde, diante de uma lista estruturada de desafios, procurou-se identificar aqueles 

que mais interferem no desempenho das atividades de fiscalização de contratos, segundo a 

percepção dos agentes envolvidos nesta tarefa. Dessa lista, os participantes deveriam escolher 

três fatores que julgassem os principais, com a opção de um campo livre para a indicação de 

outro fator não relacionado no rol apresentado. 

No Quadro 19, encontra-se a frequência das respostas dos entrevistados.  

 

                                                           
1 A Figura 4 se encontra na página 32. 
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Desafios  freq. freq. (%) 

Falta de treinamento e qualificação 18 26,47% 

Desconhecimento das cláusulas contratuais 8 11,76% 

Desconhecimento das atribuições/responsabilidades 6 8,82% 

Desconhecimento da legislação 7 10,29% 

Relacionamento com o preposto 7 10,29% 

Relacionamento com agentes da gestão de contratos 10 14,71% 

Dificuldade de operacionalização dos sistemas 1 1,47% 

Desconhecimento acerca de ferramentas de GC 7 10,29% 

Outros 4 5,88% 

total 68 100,00% 

   
 

Quadro 19 – Principais desafios que interferem no exercício da função de fiscal de contratos 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

Observação: A descrição dos desafios encontra-se reduzida para melhor efeito visual no quadro, podendo ser 

verificada, em sua completude, no instrumento de coleta de dados disponível no Apêndice B 

 

Isolado bem a frente, o principal desafio apontado pelos fiscais foi a “falta de 

treinamento e qualificação para o exercício da função de fiscal”2, variável que se destaca, com 

                                                           
2 No Quadro 18 as descrições dos fatores/desafios encontram-se reduzidos para melhor aproveitamento visual, 

podendo serem verificadas, em sua completude, no instrumento de coleta de dados disponível no Apêndice B. 
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18 citações (26,47%), demonstrando a preocupação desses servidores e que confirma o nosso 

entendimento quanto a análise dos resultados encontrados nas outras questões do bloco 2. 

As pesquisas de Marinho (2012) e Souza (2014) apresentaram comportamento 

idêntico, atribuindo a essa variável sobre ausência de treinamento o reconhecimento de ser o 

desafio que mais interfere no exercício da função de fiscal de contratos. 

O fator “relacionamento com outros fiscais e com os agentes da gestão de contratos” 

foi apontado como o segundo maior desafio, com 10 citações e quase 15% de frequência 

relativa. Durante as entrevistas, por manifestações espontâneas dos entrevistados e, ainda, nas 

observações diretas e indiretas percebemos que a escolha dessa variável se deu pela dificuldade 

de relação satisfatória no âmbito da administração central.  

Muito próximos, aparecem relacionados, na ordem, os seguintes desafios: 

“desconhecimento acerca das cláusulas constantes no instrumento contratual” (11,76%) e 

“desconhecimento acerca da legislação que regulamenta as contratações públicas”, 

“relacionamento com o preposto da empresa” e “desconhecimento acerca de ferramentas de 

gestão do conhecimento que favorecem o compartilhamento e transferência do conhecimento”, 

estes com frequência de 10,29%. 

Os dois primeiros desafios citados no parágrafo anterior são correspondentes às duas 

primeiras competências identificadas com os maiores gaps quando calculado o Índice de 

Prioridade de Treinamento (IPT), resultado que, mais uma vez corrobora o entendimento de 

que existem fragilidades na gestão contratual da organização e de que essas afetam a qualidade 

da supervisão dos serviços contratados. 

A variável “relacionamento com o preposto da empresa”, citada em mais de dez por 

cento das vezes, é um desafio apontado pelos respondentes, ainda que a maioria deles cumpra 

a atividade de se dirigir formalmente ao representante da contratada, conforme apurado na 

análise do resultado da questão 2.4. 

A citação do fator “desconhecimento acerca de ferramentas de gestão do conhecimento 

que favorecem o compartilhamento e transferência do conhecimento” com frequência superior 

a dez por cento é um dado interessante da pesquisa, pois apesar do tema gestão do conhecimento 

não ser objeto amplamente utilizado na instituição estudada, o público pesquisado reconhece 

que essas práticas contribuem ou poderiam contribuir para o aprendizado deles, o que vem a se 

confirmar pelas manifestações desses servidores na questão 4.1. 

Portanto, depreende-se que ao citarem o tema gestão do conhecimento como um dos 

maiores desafios, combinado com o interesse demonstrado no bloco 4 do instrumento que 

estamos analisando, há indícios claros de possibilidade de enfrentamento da problemática 
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decorrente da fiscalização de contratos através da utilização de ferramentas de GC, o que vem 

de encontro a responder a situação problema desse estudo. 

Concluindo a análise do bloco 2, apresentamos o resultado da questão 2.14, que buscou 

aferir a participação dos respondentes em treinamentos voltados especificamente para o 

desempenho de suas atividades na fiscalização de contratos. No Quadro 20, apresentado logo 

abaixo, verifica-se o resultado dessa questão. 

 

 

Participação em 
Treinamentos 

freq. freq. (%) 

Nunca 7 30,43% 

Raramente 10 43,48% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 0 0,00% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 20 – Frequência de participação em treinamentos voltados à atividade de fiscal de contratos 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

O resultado dessa questão torna compreensível o fato de o maior desafio estimado 

pelos respondentes ter sido a “falta de treinamento e qualificação para o exercício da função de 

fiscal” (questão 2.13). Não há, dentre a população pesquisada, sequer um indivíduo que tenha, 

pelo menos, frequentemente participado de programas de treinamento. Um quarto dos 

entrevistados apontam o caráter eventual da capacitação na área de fiscalização de contratos e 

a imensa maioria participa raramente ou nunca participou de treinamento voltados à função que 

exercem. 

Quadro bastante semelhante foi encontrado na pesquisa de Marinho (2012), onde os 

índices obtidos nesta variável também apuraram que os fiscais da organização estudada pela 

autora carecem de treinamento frequente, não tendo sido indicado por nenhum deles os quesitos 

“sempre” e “frequentemente” para participação em treinamentos, sendo que lá há uma inversão 

de posicionamento entre os que nunca participaram de treinamento (62,5%) e os que 

participaram raramente (25%). 

No estudo de Souza (2014), as categorias “nunca” e “raramente” também se 

posicionam como as mais citadas, ambas com uma frequência proporcional de 33,33%. Isto 

indica que as três organizações pesquisadas necessitam dar atenção a esse mecanismo de 
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aprendizagem e que, sendo externos ou internos, é necessário se empreender um esforço efetivo, 

por parte da organização, com o intuito de facilitar a socialização e codificação desse 

conhecimento, o que redundará efetivamente na aquisição de novos conhecimentos e 

aprendizagem organizacional que venham a alçar as instituições pesquisadas a níveis mais altos 

de desempenho (FIGUEIREDO, 2015, p. 65). 

Da observação do pesquisador, e com base na revisão da literatura, a pressa de se 

designar os agentes fiscalizadores acaba por deixar esses servidores à própria sorte pela 

premência em se atender os preceitos legais, sem prévio planejamento e ausência de uma 

política de preparação ou uma banca de talentos aptos ao exercício dessa função. Evidencia-se 

a cultura do curto prazo, também denominada como “cultura de apagar incêndios”, 

consequência da falta de integração dos três alicerces da inteligência: a estratégia, a previsão e 

a ação (DE ANGELIS, 2013, p. 316). 

A utilização de ferramentas da gestão do conhecimento, abrangendo a geração, a 

codificação e a transferência do conhecimento na organização, de forma explícita ou tácita, 

serviria para remediar essa fragilidade encontrada, aproveitando-se os recursos intangíveis já 

existentes dentro ou fora da organização, facilitando a busca e o emprego de melhores práticas, 

evitando-se até mesmo o desperdício de esforços de criar o que já foi criado e procurando 

agregar valor às informações necessárias e disponíveis (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). 

A seção seguinte faz uma abordagem quanto à percepção dos fiscais sobre a presença 

e a interação de mecanismos de aprendizagem intraorganizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Processos / mecanismos de aprendizagem intraorganizacional – bloco 3 

 

► Objetivos:  

1- Identificar os mecanismos de aquisição de conhecimentos utilizados para a obtenção de 

conhecimentos necessários à fiscalização de contratos e verificar a existência de mecanismos 

de socialização e de codificação desses conhecimentos. 
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2- Verificar se no contexto da prática de fiscalização são incorporadas ferramentas que 

propiciem a disseminação do conhecimento entre os profissionais. 

3- Identificar a percepção dos fiscais de contratos acerca da ocorrência de comportamentos 

orientados à aprendizagem organizacional. 

4- Analisar as interações existentes entre mecanismos externos e internos de aprendizagem e 

entre os mecanismos de socialização e de codificação de conhecimentos. 

 

As questões que compõem o bloco 3 são fechadas, com escalas do tipo Likert (1932), 

onde se procurou identificar os mecanismos de aprendizagem propostos por Figueiredo (2015), 

utilizando-se uma escala unipolar com cinco opções de resposta, assim como feito nas pesquisas 

com as quais está faz a triangulação iterativa. 

A escala adotada para responder às questões 3.1 a 3.14 foi a seguinte: 

 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 

Frequência 
Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

 A Tabela 8 apresenta os valores apurados da média (mediana (Md), moda (Mo) e 

desvio padrão () das afirmativas elencadas nas questões 3.1 a 3.14. Apuração detalhada 

encontra-se disponível no Apêndice C, com gráficos representativos da análise estatística das 

frequências absoluta e relativa podendo ser conferidos no Apêndice D. 

Pelos resultados apurados podemos afirmar que a organização estudada ainda não 

dispõe de processos de aprendizagem voltados à fiscalização de contratos a ocorrer de maneira 

intensa e contínua, segundo proposta defendida por Figueiredo (2015), fato já observado na 

Seção 4.1.2 que vem a ser confirmado com a análise desse bloco do instrumento de coleta de 

dados aplicado aos fiscais de contratos. 

 

 

 

Tabela 8 – Resumo estatístico: média, mediana, moda e desvio padrão das questões 3.1 a 3.14 

PROCESSOS/MECANISMOS DE APRENDIZAGEM 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

3.1 
A instituição incentiva à participação em eventos 
externos (cursos, palestras, congressos). 

2,87 2 2 1,4555 
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3.2 
A instituição incentiva à participação em eventos 
externos (cursos, palestras, congressos) voltados à 
fiscalização. 

2,17 2 1 1,2668 

3.3 
A instituição oferece oportunidades de aprendizagem, 
tais como programas internos de treinamento. 

3,13 3 2 1,3586 

3.4 
A instituição oferece oportunidades de aprendizagem, 
tais como programas internos de treinamento 
voltados à fiscalização. 

2,00 2 1 0,9045 

3.5 
As experiências e os conhecimentos obtidos durante a 
prática de fiscalização são compartilhados através de 
conversas entre os servidores ou em reuniões. 

2,96 3 1 1,5219 

3.6 
Os problemas que surgem no desenvolvimento das 
atividades de fiscalização são solucionados de forma 
compartilhada com a área de gestão de contratos. 

3,13 3 2 1,3586 

3.7 
Ao desempenhar a atividade de fiscal, além de 
conhecimento técnico, minhas decisões são baseadas 
em experiências vividas e intuição. 

3,61 4 4 1,1962 

3.8 
Os fiscais costumam trocar 
conhecimentos/informações entre eles ou com a área 
responsável pela gestão de contratos. 

2,52 2 2 1,3097 

3.9 

Ao desempenhar a atividade de fiscal, utilizo 
ferramentas tecnológicas como instrumentos de 
suporte à captura e disseminação do conhecimento 
não documentado. 

2,22 2 1 1,3128 

3.10 
Durante a tarefa de fiscalização, avalio de forma 
sistematizada a qualidade de prestação dos serviços, 
atribuindo indicadores considerados relevantes. 

3,39 4 4 1,3396 

3.11 
Utilizo procedimentos padronizados de controle com 
o intuito de facilitar o monitoramento dos contratos e 
organização das minhas atividades. 

3,30 4 5 1,4904 

3.12 
A instituição disponibiliza documentos (digitais ou 
impressos) padronizados que facilitam o controle e o 
monitoramento das atividades de fiscalização. 

2,74 3 2 1,3888 

3.13 
Os fiscais que retornam de treinamento externo 
compartilham conhecimentos/informações com os 
demais fiscais. 

2,00 1 1 1,3143 

3.14 

A área de gestão de contratos realiza seminários ou 
treinamentos, conduzidos por servidores da 
instituição, para que todos os fiscais conheçam e 
aprimorem documentos e rotinas de fiscalização. 

1,65 1 1 0,9821 

Fonte: Resultado da pesquisa 

As questões 3.1 a 3.4 fazem referência aos mecanismos externos e internos de 

aprendizagem e o resultado da pesquisa indica que aqueles voltados especificamente à 

fiscalização apresentam a segunda e terceira menores médias desse bloco. A variável “a 

instituição incentiva a participação em eventos externos (cursos, palestras, congressos) voltados 

à fiscalização” (questão 3.2) onde a média ficou em 2,17 e a média da variável da questão 3.4, 
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“a instituição oferece oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de 

treinamento voltados à fiscalização” ficou em 2,00. 

Chama a atenção, também, as modas dessas questões que se situou em um, 

correspondente ao grau de frequência “nunca”, que combinado com a mediana aferida, dois em 

ambas, é uma clara indicação de que, na visão dos fiscais entrevistados, é limitado esse processo 

de aprendizagem na instituição, fato já observado anteriormente no Quadro 12, o que pode estar 

comprometendo o desempenho adequado da função de fiscalização contratual. 

Com médias um pouco mais elevadas nas questões 3.1 e 3.3 caracteriza-se uma 

preocupação maior da organização com a aprendizagem organizacional em outras áreas. Na 

revisão da literatura, mais especificamente na Seção 2.1.3, vimos que se o desejo é aumentar a 

eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social dos serviços prestados pela 

Administração Pública, é necessário mobilizar o melhor conhecimento disponível nas 

organizações públicas ou fora dela, sendo primordial o investimento da organização na 

capacitação de seus servidores (BATISTA, 2012). 

Comportamento semelhante encontramos nos resultados dos estudos de Marinho 

(2012) e Souza (2014) quanto à carência de treinamento específico, fazendo os profissionais 

buscarem alternativas ao conhecimento técnico para a solução dos problemas e dificuldades 

inerentes as suas tarefas, sendo o recurso da experiência e da intuição bastante utilizados. Assim 

como naquelas pesquisas, aqui também a variável “ao desempenhar a atividade de fiscal, além 

de conhecimento técnico, minhas decisões são baseadas em experiências vividas e intuição” 

(questão 3.7) obteve média mais elevada, em nosso caso a maior desse bloco ( = 3,61). 

No Quadro 21 pode-se verificar a concentração da frequência das opções “sempre” e 

“frequentemente” assinaladas pelos respondentes, ao se manifestarem sobre suas decisões 

baseadas em intuição e experiências vividas e que perfaz mais de 65% do total. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 2 8,70% 

Raramente 2 8,70% 

Eventualmente 4 17,39% 

Frequentemente 10 43,48% 

Sempre 5 21,74% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 21 – Frequência de fiscais que afirmam basear suas decisões em experiências vividas e intuição 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 
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Trazemos à baila o pensamento das autoras que triangulam com a nossa pesquisa, que, 

citando autores como Davenport e Prusak e Takeuchi e Nonaka, registram a importância do 

conhecimento tácito como elemento determinante na rotina desses agentes em suas atividades 

práticas no âmbito da organização. Esse somatório de conhecimentos prévios acumulados 

confere significado próprio ao seu desenvolvimento, tornando-os mais capazes em suas 

atribuições. 

Nas questões 3.5, 3.6 e 3.8 encontram-se afirmativas que se referem a mecanismos de 

socialização do conhecimento, processos pelos quais os indivíduos compartilham seu saber 

tácito, quando, de maneira formal ou informal, uma pessoa ou grupo transmite o saber tácito 

para outro (FIGUEIREDO, 2015). 

Os resultados para essas questões não apresentam médias elevadas, com as variáveis 

“as experiências e os conhecimentos obtidos durante a prática de fiscalização são 

compartilhados através de conversas entre os servidores ou em reuniões” e “os problemas que 

surgem no desenvolvimento das atividades de fiscalização são solucionados de forma 

compartilhada com a área de gestão de contratos” situando-se em torno de três, o que caracteriza 

a eventualidade na presença dessas ações. 

A variável “os fiscais costumam trocar conhecimentos/informações entre eles ou com 

a área responsável pela gestão de contratos” apresenta média mais baixa do que as duas citadas 

acima ( = 2,52). Denota-se que, eventualmente, os fiscais compartilham experiências e 

conhecimento entre eles e, também, recorrem à área de gestão de contratos para solução de 

problemas, mas isso não é contumaz pelo resultado que aflora da questão 3.8. 

O Quadro 22 demonstra a frequência das respostas dos pesquisados nessa questão que 

apresenta mediana e moda iguais a dois, indicando raras ações com essa intenção. Apesar de 

ser bastante apropriada, essa fonte de compartilhamento de expertise e conhecimento não é 

corriqueira entre os envolvidos na fiscalização de contratos, provavelmente porque não há na 

organização ferramentas que facilitem a socialização do conhecimento. Práticas tais como 

fóruns ou listas de discussão e comunidades de prática supririam a ausência de mecanismos de 

compartilhamento de saberes. 
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  freq. freq. (%) 

Nunca 6 26,09% 

Raramente 7 30,43% 

Eventualmente 4 17,39% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 2 8,70% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 22 – Frequência de fiscais que costumam trocar conhecimentos/informações 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Segundo Figueiredo (2015), esforços de aprendizagem interna com o objetivo de 

internalizar o conhecimento adquirido fora da organização são muito importantes. As questões 

3.9 e 3.10 apresentam variáveis que visam verificar a ocorrência de mecanismos de 

aprendizagem em nível individual, mais precisamente o “aprender por busca”, conforme 

exemplificado no Quadro 2, que se encontra na Seção 2.1.2.1. 

Assim como as demais médias desse bloco, as dessas questões não apresentam valores 

elevados, sendo dispersas desde  = 2,22 (questão 3.9) até  = 3,39 (questão 3.10).  O baixo 

valor apresentado para a variável “ao desempenhar a atividade de fiscal, utilizo ferramentas 

tecnológicas como instrumentos de suporte à captura e disseminação do conhecimento não 

documentado” contrastando com o valor mais alto da variável “durante a tarefa de fiscalização, 

avalio de forma sistematizada a qualidade de prestação dos serviços, atribuindo indicadores 

considerados relevantes” presumimos que isso se deve a alguma resistência à utilização de 

ferramentas tecnológicas como instrumento de trabalho no desempenho da função, conforme 

já havia sido constatado em pesquisa de Soares (2008). 

As questões 3.11 e 3.12 aduzem mecanismos de codificação de conhecimentos, pelos 

quais o saber tácito, ou parte dele, é expresso em conceitos explícitos, de uma forma organizada 

e acessível, tornando mais fácil a sua assimilação (FIGUEIREDO, 2015). A variável “utilizo 

procedimentos padronizados de controle com o intuito de facilitar o monitoramento dos 

contratos e organização das minhas atividades” (questão 3.11) apresenta média ( = 3,30) mais 

elevada que seu par e valores de mediana e moda mais elevados ainda (Md = 4 e Mo = 5). 

Os valores de desvio padrão elevados indicam uma heterogeneidade de opiniões nos 

dois casos, mas o que presumimos que distancia as médias das duas questões, com a variável 

que objetiva verificar a percepção dos respondentes quanto à disponibilização de documentos 
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padronizados (questão 3.12,  = 2,74), reside no fato do desconhecimento da parte dos fiscais 

ou da pouca divulgação por parte da administração dessa disponibilidade. 

Fazemos tal afirmação com base no fato de se encontrar disponível na Intranet da 

instituição diversos documentos padronizados e digitalizados que facilitam o controle e o 

monitoramento das atividades de fiscalização, capazes de melhorar o controle desses processos, 

garantindo, inclusive, a preservação da memória organizacional. 

Concluindo a análise do bloco 3, apreciamos os resultados das questões 3.13 e 3.14 

que visaram aferir o grau de interação existente entre mecanismos de aprendizagem ao se 

verificar como diferentes processos de aprendizagem se influenciam mutuamente 

(FIGUEIREDO, 2015). 

Os resultados apresentam as menores médias não só do bloco 3, mas de todo o 

instrumento de coleta de dados. Na questão 3.13,  = 2, e na questão 3.14, a menor de todas as 

variáveis estudadas,  = 1,65, ambas as questões apresentam valores de mediana e moda igual 

a um, o que confirma a baixa interação existente entre estes mecanismos de aprendizagem, 

tendência já observada pelo exposto no Quadro 13, disponível na Seção 4.1.2. 

Se na variável “os fiscais que retornam de treinamento externo compartilham 

conhecimentos/informações com os demais fiscais”, que pretendeu analisar a interação entre 

um mecanismo de aprendizagem externo e outro interno (treinamento externo vs 

compartilhamento de conhecimento entre o grupo), o desvio padrão é mais elevado (= 

1,3143), na outra o valor é mais baixo (= 0,9821), o que denota que as opiniões são 

convergentes. 

Esse valor de desvio padrão mais baixo confirma a tendência de valores 

demasiadamente baixos atribuídos pelos respondentes para a variável “a área de gestão de 

contratos realiza seminários ou treinamentos, conduzidos por servidores da instituição, para que 

todos os fiscais conheçam e aprimorem documentos e rotinas de fiscalização” que confrontou 

um mecanismo de aprendizagem interno (seminários e treinamentos) com um mecanismo de 

codificação do conhecimento (documentos e rotinas de fiscalização).  

Segundo afirma Souza (2014, p. 95), apoiando-se em Figueiredo (2009), a pouca 

interação verificada entre mecanismos de aprendizagem basilares como os utilizados nestas 

variáveis, assinala que a interação entre os demais também se encontra fraca. Com base na 

análise desse bloco, podemos afirmar que os resultados aqui encontrados estão em 

conformidade com o estudo realizado por Marinho (2012).   
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Sendo assim, se faz necessário repensar o comportamento encontrado nos resultados 

que afloraram das questões desse bloco que serve de alerta aos gestores. Estes, conforme explica 

Amayah (2013), devem voltar sua atenção a programas e atividades que venham a desenvolver 

um senso de comunidade, buscando incentivar a gestão do conhecimento com vistas a facilitar 

a partilha de conhecimentos. Uma GC efetiva auxilia as organizações no enfrentamento de 

desafios complexos como a gestão de contratos de serviços continuados, melhorando a 

qualidade dos processos em benefício da sociedade como um todo (BATISTA, 2012; DE 

ANGELIS, 2013). 

A liderança, segundo Batista (2012), desempenha um papel fundamental para o 

sucesso da implementação da GC nas organizações públicas. Com seu empenho e fazendo uso 

da tecnologia, que viabiliza e acelera os processos contribuindo para a criação, o 

armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do conhecimento, e das pessoas, essenciais 

nos processos de GC, se poderia inverter o cenário encontrado. 

 

 

4.2.4 Gestão do conhecimento – bloco 4 

 

► Objetivos: Verificar o conhecimento dos servidores sobre o uso de ferramentas de gestão do 

conhecimento. 

 

As questões do bloco 4 do instrumento de coleta de dados almejaram verificar a 

percepção dos entrevistados acerca de práticas de gestão do conhecimento e aquelas que 

poderiam ser consideradas relevantes para o seu aprendizado. 

A partir de uma relação de ferramentas de GC (BATISTA, 2012), onde as práticas 

vinham acompanhadas de sua definição3, os respondentes foram convidados a assinalar as 

alternativas que desejassem. Desdobrou-se desse primeiro item, outros dois, com o intuito de 

se verificar o conhecimento e a utilização de ferramentas de GC pelos pesquisados.  

Na questão 4.1, os participantes são instados a opinar sobre quais das práticas listadas 

contribuem ou poderiam vir a contribuir para o aprendizado deles. No total, houve 144 citações, 

as quais se apresentam com suas frequências dispostas no Quadro 23.  

 

                                                           
3 O conceito de cada ferramenta de GC encontra-se no Glossário. 
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Práticas de GC freq. freq. (%) 

Fóruns / Listas de discussão 17 11,81% 

Comunidades de prática 14 9,72% 

Educação corporativa 16 11,11% 

Narrativas 7 4,86% 

Melhores práticas 13 9,03% 

Benchmarking (interno e externo) 11 7,64% 

Banco de conhecimentos 10 6,94% 

Gestão por competências 18 12,50% 

Banco de talentos 12 8,33% 

Portais (intra e extranets) 12 8,33% 

Gestão eletrônica de documentos 14 9,72% 

total 144 100,00% 

   
 

Quadro 23 – Frequência das ferramentas de GC que mais contribuem ou poderiam contribuir para o aprendizado 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Dentre as práticas elencadas, gestão por competências ou sistema de gestão por 

competências foi a mais citada (18 citações = 12,50%), acompanhada bem de perto por fóruns 

ou listas de discussão (17 citações = 11,81%) e educação corporativa (16 citações = 11,11%), 

nessa ordem, como as práticas que mais contribuem ou poderiam contribuir para o aprendizado, 

na opinião dos fiscais entrevistados. É interessante ressaltar, que destas, apenas fóruns/listas de 

discussão (5 citações = 29,41%) e educação corporativa (4 citações = 23,53%) são citadas 

quando se pergunta aos fiscais sobre sua utilização no desempenho de suas atividades, como 

veremos mais a frente ao analisarmos a questão 4.2. 
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Ao analisarmos o posicionamento dos respondentes, quando estes colocam em 

primeiro plano a prática “gestão por competências”, estão mais manifestando um desejo de que 

a instituição venha a implementar tal prática do que uma realidade, visto que nenhum deles 

afirma ter utilizado tal ferramenta. De fato, seria uma boa iniciativa, pois, como esclarece 

Batista (2012): 

 
As iniciativas nesta área visam determinar as competências essenciais 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 

superar as deficiências existentes em relação ao nível desejado para a organização. 

Podem incluir o mapeamento dos processos chave, das competências essenciais 

associadas a eles, das atribuições, atividades e habilidades existentes e necessárias e 

das medidas para superar as deficiências (BATISTA, 2012, p. 82). 

 

Apesar do número elevado de citações de práticas de GC (144 citações na questão 4.1), 

na questão 4.2, todavia, quando questionados sobre a utilização de alguma das práticas 

relacionadas no desempenho de suas funções, a maioria afirma não fazer uso delas, como se 

pode observar no Gráfico 2, a seguir:  

 

 

Gráfico 2 – Utilização de práticas de GC pelos fiscais de contratos 

Fonte: Resultado da pesquisa 
 

Durante o trabalho de campo, incluindo as entrevistas, notamos que o tema gestão do 

conhecimento não é matéria sobre a qual os servidores da instituição tenham intimidade, o que 

se reflete no resultado da questão 4.2, onde além da maioria não fazer uso, como visto no 

Gráfico 2, somente dezessete citações foram feitas por aqueles que já utilizaram ferramentas de 

GC (Quadro 24), em contraponto às 144 citações sobre práticas, as quais, na opinião dos 

entrevistados, contribuem ou entendem que poderia vir a contribuir para o aprendizado deles. 

O Quadro 24 apresenta as práticas já utilizadas pelos dez fiscais que se manifestaram, 

dentre as onze relacionadas na questão 4.1. 

não
56,52%

sim
43,48%

Utilização de práticas de GC pelos fiscais de contratos
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Práticas freq. freq. (%) 

Fóruns / Listas de discussão 5 29,41% 

Comunidades de prática 2 11,76% 

Educação corporativa 4 23,53% 

Narrativas 0 0,00% 

Melhores práticas 2 11,76% 

Benchmarking (interno e externo) 1 5,88% 

Banco de conhecimentos 0 0,00% 

Gestão por competências 0 0,00% 

Banco de talentos 0 0,00% 

Portais (intra e extranets) 2 11,76% 

Gestão eletrônica de documentos 1 5,88% 

total 17 100,00% 

   

   
 

Quadro 24 – Práticas de GC mais utilizadas pelos fiscais de contratos 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Concluindo a análise do bloco 4, ao se indagar sobre outras práticas não listadas na 

questão 4.1 que, por ventura, os respondentes tenham feito uso, três fiscais sinalizaram a 

utilização de outras ferramentas de GC. Dois respondentes citaram o compartilhamento de 

experiências e conhecimentos em práticas de fiscalização e um fez referência ao Manual de 

Gestão e Fiscalização de Contratos, publicado pela instituição em abril de 2014. 

O Quadro 25 representa o resultado da questão 4.3. 
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GC na prática freq. freq. (%) 

não 20 86,96% 

sim 3 13,04% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 25 – Frequência de fiscais que utilizam práticas de GC não listadas na pesquisa 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Pelo exposto, os resultados vêm ao encontro da literatura na afirmação de uma grande 

dificuldade em implementar conceitos e projetos deste gênero na Administração Pública. A 

necessidade de uma mudança cultural e da inteligência organizacional para superar as questões 

que dificultam o compartilhamento de conhecimento seria um ponto nodal a ser trabalhado, 

valendo a pena explorar o papel dos estilos cognitivos dos líderes no sucesso de práticas de GC, 

como a criação do conhecimento, e buscando-se meios de amenizar esses impasses no setor 

público para caminharmos para a modernização da Administração Pública e a efetiva 

articulação dos servidores concatenada ao comprometimento dos dirigentes com a utilização 

das variadas ferramentas de GC disponíveis (DE ANGELIS, 2013; JAIN e JEPPESEN, 2013; 

MARINHO, 2012). 

 

 

4.2.5 O conhecimento na organização e a cultura organizacional – bloco 5 

 

► Objetivos:  

1- Verificar se a cultura organizacional é um desafio à implantação da gestão conhecimento no 

âmbito da instituição. 

2- Identificar as questões culturais que estão associadas à criação, disseminação, gestão e uso 

do conhecimento. 

A implantação da gestão do conhecimento pode, entre outros motivos, vir a ser 

impactada por algumas barreiras ou atritos (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). Na 

administração pública, Bem; Prado; Delfino (2013, p. 128) classificaram esses obstáculos em 

não
86,96%

sim
13,04%
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três categorias: individual, organizacional e tecnológica. Amayah (2013), retrata na Figura 64 

um resumo das relações entre facilitadores, motivadores e barreiras de compartilhamento de 

conhecimento em uma organização do setor público. 

Ainda durante o processo de criação do conhecimento se pode passar por momentos 

difíceis, com o surgimento de barreiras individuais e organizacionais. O fato é que a cultura 

organizacional impacta não só a criação, mas também o uso do conhecimento, sendo a cultura 

de partilha de conhecimento e de suporte organizacional a base fundamental para o sucesso da 

gestão do conhecimento (DAVENPORT e PRUSAK, 1998; DE ANGELIS, 2013; TAKEUCHI 

e NONAKA, 2008). 

Nas questões que compõem o bloco 5, fechadas e com escalas do tipo Likert (1932), 

se procurou identificar possíveis quesitos culturais associados à criação, disseminação e uso do 

conhecimento e apurar se a cultura da organização estudada impõe alguma dificuldade à 

implantação da gestão do conhecimento. Utilizou-se uma escala unipolar com cinco opções de 

resposta, com a adoção da seguinte escala para responder às questões 5.1 a 5.14: 

 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Nível de 

Concordância 

Discordo 

Totalmente 

Discordo em 

Parte 

Não Discordo 

Nem Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

 

 A Tabela 9 apresenta os valores apurados da média (mediana (Md), moda (Mo) e 

desvio padrão () das variáveis em estudo. 

 

Tabela 9 – Resumo estatístico: média, mediana, moda e desvio padrão das questões 5.1 a 5.14 

O CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO E A CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Média Mediana Moda 
Desvio 
padrão 

 Md Mo  

5.1 
A instituição procura estimular e facilitar os processos 
de melhoria. 

3,09 4 4 1,5348 

5.2 
Sinto-me seguro ao compartilhar informações e 
conhecimento com seus colegas, pois respeito e 
confio neles. 

3,96 4 5 1,1862 

5.3 
Os saberes dos servidores são fortemente 
reconhecidos pela alta gestão. 

2,65 2 1 1,4650 

5.4 O conhecimento não é fonte de poder na Instituição. 2,65 2 1 1,6127 

                                                           
4 A Figura 6 se encontra na página 42. 
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5.5 
A Intranet ou outros sistemas de informação apoiam 
a troca de informações e conhecimentos na 
organização. 

3,35 4 5 1,5553 

5.6 
A organização incentiva a documentação de normas, 
procedimentos e conhecimentos existentes. 

3,52 4 4 1,3774 

5.7 
A informação flui com rapidez e eficiência na 
organização. 

2,26 2 1 1,6298 

5.8 
A estrutura organizacional promove o uso das 
competências dos seus servidores. 

2,70 2 1 1,4904 

5.9 
Os superiores incentivam a aprendizagem e o 
compartilhamento do conhecimento. 

3,43 4 4 1,5323 

5.10 
Na organização aceita-se erros criativos, sem perda de 
status por não se saber tudo. 

3,00 3 4 1,3817 

5.11 
A instituição estimula a disseminação das boas ideias 
independentemente da função ocupada pelo 
servidor. 

2,91 3 4 1,4433 

5.12 
Não existem barreiras de acesso entre os diferentes 
níveis hierárquicos. 

2,74 2 1 1,7893 

5.13 
A instituição procura estabelecer o consenso através 
de educação, discussão, publicações, trabalhos em 
equipe e rodízio de funções. 

2,74 3 1 1,7377 

5.14 
Na organização se dispõe de tempo e locais para a 
transferência do conhecimento. 

2,39 2 1 1,4997 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Pelos resultados de desvio padrão obtidos em todas as questões do bloco 5 conclui-se 

que as opiniões manifestadas são bem heterogêneas. Na questão 5.2, uma variável que depende 

de características pessoais, mais do que organizacionais, verificou-se a maior média deste bloco 

( = 3,96), acompanhada dos maiores valores de mediana (Md = 4) e moda (Mo = 5) e o menor 

desvio padrão apurado ( = 1,1862). Isso demonstra que o tipo de atrito denominado “falta de 

confiança mútua” não corresponde à realidade encontrada na organização pesquisada, tendo em 

vista as opiniões manifestadas pelos entrevistados (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). 

A variável “na organização se dispõe de tempo e locais para a transferência do 

conhecimento” (questão 5.14), também relacionada à transferência de conhecimento tácito, 

baseado em fatores idiossincráticos, não apresentou resultado compatível com a anterior, pois 

que, na percepção dos fiscais, falta tempo e locais disponíveis, o que dificulta a transferência 

do conhecimento. Ou seja, há a disponibilidade, mas não há a oportunidade (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998; LEMOS e JOIA, 2012). 
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Dentre os aspectos relacionados à estrutura da organização que foram avaliados, a 

variável da questão 5.4 indica que os entrevistados creem na máxima defendida por Francis 

Bacon de que quem detém o conhecimento detém o poder é parte da cultura organizacional em 

seu ambiente de trabalho, haja vista o resultado da mediana (Md = 2) e moda (Mo = 1) a apontar 

que os respondentes discordam da negativa feita à referida sentença.  

Agrava o entendimento acima, o fato de que, na questão 5.12, os servidores 

entrevistados manifestaram opinião sobre a existência de barreiras de acesso entre níveis 

hierárquicos da organização que, a nosso ver, deixa transparecer que aos olhos destes o 

conhecimento se concentra de posse de quem detenha o poder na instituição, sem o seu devido 

compartilhamento em favor do aprendizado organizacional. 

Tal posicionamento conflita com as opiniões manifestadas na questão 5.9, onde a 

média apurada ( = 3,43) e mediana e moda igual a quatro indicam uma concordância com a 

variável “os superiores incentivam a aprendizagem e o compartilhamento do conhecimento”, o 

que é contraditório à possibilidade de a alta gestão se manter fechada ao compartilhamento do 

conhecimento. O que, por sua vez, se opõe à percepção captada de que não há reconhecimento 

dos saberes dos servidores por parte da alta gestão (questão 5.3). 

Médias superiores a três e com mediana e moda com valores mínimos de quatro são 

observadas nas questões 5.1, 5.5 e 5.6 que dizem respeito mais a aspectos organizacionais do 

que pessoais. Assim, entendemos que, na leitura dos participantes, esses aspectos não são 

barreiras ao compartilhamento do conhecimento, pois eles identificam o incentivo a 

documentação e a disponibilidade de troca de informações, através de recursos tecnológicos. 

À luz do entendimento de Davenport e Prusak (1998), quanto à existência de elementos 

culturais inibidores do compartilhamento do conhecimento que “retardam ou impedem a 

transferência e tendem a erodir parte do conhecimento à medida que ele tenta se movimentar 

pela organização”, os quais denominam atritos e que se encontram relacionados no Quadro 45, 

observa-se, pelas opiniões recolhidas na pesquisa de campo, que barreiras como falta de 

confiança mútua (questão 5.2) ou status e recompensas somente para os detentores do 

conhecimento (questão 5.9) não são características culturais da organização (DAVENPORT e 

PRUSAK, 1998, p. 117). 

Podemos entender ainda, pelos resultados que afloram da pesquisa, que o mesmo se 

pode presumir sobre intolerância com erros (questão 5.10), ao apresentar valores de média e 

                                                           
5 O Quadro 4 se encontra na página 44. 
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mediana iguais a três, com a moda alcançando o valor quatro. Sendo assim, esta não seria 

caracterizada como uma barreira ou atrito, segundo conceito dos autores. 

Fatores como a crença de que o conhecimento seja prerrogativa de determinados 

grupos (questão 5.11), tratada em conjunto com o resultado registrado na questão 5.12 e 

analisando a frequência das respostas apresentadas, nos leva a crer que esta variável seja uma 

barreira ao compartilhamento do conhecimento na instituição, apresentando um valor de média 

próximo a três ( = 2,91), em que pese o resultado da moda (Mo = 4) na questão 5.11, que 

contrasta com os resultados apurados na questão 5.12 ( = 2,74; Md = 2; Mo = 1). 

Se por um lado onze respondentes (47,83%) concordam, parcial ou totalmente, que a 

instituição estimula a propagação de boas ideias, independentemente da função de quem as 

tenha, aqueles que discordam ou fizeram opção pela neutralidade perfazem a maioria (12 

respondentes = 52,17%). Tal resultado fortalece o entendimento de que a variável da questão 

5.11 indique uma barreira cultural na organização em estudo.  

Observemos a frequência das opiniões sobre essa variável “a instituição estimula a 

disseminação das boas ideias independentemente da função ocupada pelo servidor” (questão 

5.11) no Quadro 26. 

 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 7 30,43% 

Discordo em Parte 1 4,35% 

Não Concordo nem Discordo 4 17,39% 

Concordo Parcialmente 9 39,13% 

Concordo Totalmente 2 8,70% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 26 – Frequência de fiscais que identificam estímulo à disseminação das boas ideias independentemente da 

função ocupada pelo servidor 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

 

 

Em complemento a análise da questão anterior, corrobora o entendimento exposto o 

fato de que a opinião de que existem barreiras entre diferentes níveis hierárquicos predomina 

na maioria absoluta dos respondentes na questão 5.12 (12 = 52,18%), conforme se nota no 

Quadro 27. 
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  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 10 43,48% 

Discordo em Parte 2 8,70% 

Não Concordo nem Discordo 2 8,70% 

Concordo Parcialmente 2 8,70% 

Concordo Totalmente 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

Quadro 27 – Frequência de fiscais que identificam barreiras de acesso entre os diferentes níveis hierárquicos 

Fonte: Resultado da pesquisa 

Legenda: freq. = frequência absoluta; freq. (%) = frequência percentual 

 

Pelos resultados apurados nas duas últimas afirmativas desse bloco, as diferenças 

culturais, de vocabulário e de quadros de referência, assim como a ideia estreita de trabalho 

produtivo, sem disponibilidade de tempo e local para encontros entre os servidores visando 

troca de informações e experiências indicam elementos culturais inibidores do 

compartilhamento do conhecimento. Mas um contraponto se apresenta ao analisarmos o 

resultado que aflora da questão 5.1, onde a percepção dos entrevistados é a de que a instituição 

procure estimular e facilitar os processos de melhoria. 

Em virtude do equilíbrio demonstrado nos resultados da pesquisa entre as variáveis 

que compõe o bloco 5, agregado ao fato dos elevados níveis de desvio padrão encontrados nas 

respostas, não podemos afirmar que a cultura organizacional seja um grande desafio à 

implantação da gestão do conhecimento na organização. 

Podemos sim, asseverar que falta estímulo ou incentivo às práticas de GC na 

instituição. Um modelo de gestão que venha a mitigar essa ausência seria fundamental para que 

o conhecimento fosse compartilhado e distribuído dentro da organização, propiciando com que 

informações ou experiências isoladas pudessem ser usadas por toda a instituição. 

A revisão da literatura nos permite lembrar que o conhecimento é transferido no 

ambiente de trabalho, de alguma forma, mesmo sem um gerenciamento formal desse processo, 

pois há uma tendência dos indivíduos buscarem a ajuda dos mais próximos para a solução de 

problemas. O ponto nodal é que nem sempre se encontra nas pessoas mais próximas o 

conhecimento necessário ou de maior importância e, por comodismo ou pela falta de uma 

estrutura adequada da parte da organização, se mantém um modelo de transferência de 

conhecimento localizado e fragmentado (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). 
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4.3 Triangulação iterativa com as pesquisas selecionadas 

 

Conforme proposto como método de pesquisa, a triangulação iterativa a partir dos 

estudos de Marinho (2012) e Souza (2014), discriminados no Quadro 106, nos permite o olhar 

para o fenômeno observado a partir de mais de uma fonte de dados, o que contribui e qualifica 

as perspectivas teóricas e empíricas.  

Assim como a nossa pesquisa, estas foram pautadas em conceitos relacionados ao tema 

gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional em estudos de caso com abordagem 

qualitativa, efetuados em instituições federais de ensino, cujos resultados apresentados 

assemelham-se ao desse estudo, indicando uma carência de mecanismos de aprendizagem e a 

necessidade de ações voltadas à capacitação dos profissionais envolvidos. 

O primeiro estudo, que para nós ainda é modelo de replicação, também se ateve ao 

objetivo de analisar e discutir o processo de fiscalização de contratos de serviços continuados 

com mão de obra dedicada; o trabalho de Souza (2014) focou na área de licitações, 

aprofundando o estudo na temática da aprendizagem formal, informal e situada. 

Como informado na Seção 3.2, a elaboração do instrumento de coleta de dados 

utilizado nessa pesquisa tomou por base aqueles utilizados nas pesquisas com as quais se 

promove a presente triangulação. A diferença, afora o mergulho de Souza (2014) na questão da 

aprendizagem formal, informal e situada, reside no incremento do tema cultura organizacional, 

com o foco em possíveis barreiras ao compartilhamento do conhecimento, implementado no 

estudo atual. 

Os dois estudos anteriores têm em comum a intenção de agregar práticas de gestão do 

conhecimento às ações de agentes envolvidos em atividades que, se bem executadas, 

aumentariam a eficiência e a eficácia do gerenciamento dos recursos financeiros das 

instituições. Tal intenção também é objetivada por nosso estudo. 

Para o alcance desse objetivo as três pesquisas concluem que é necessário o 

envolvimento dos gestores para o desenvolvimento de políticas voltadas ao incremento de 

mecanismos de aprendizagem que propiciem a socialização e codificação do conhecimento, 

fragilidade detectada nas três instituições estudadas, e, como assevera Souza (2014, p. 105), 

                                                           
6 O Quadro 10 se encontra na página 61. 
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processos essenciais para a formação da espiral do conhecimento conceituada por Takeuchi e 

Nonaka (2008).  

Um comportamento que se pode considerar idêntico nas manifestações afloradas dos 

resultados das pesquisas de campo nos três estudos foi o reconhecimento da ausência de 

capacitação e treinamento, em níveis adequados, dos agentes como o maior desafio enfrentado 

pelos mesmos no exercício de suas funções. 

Em seu trabalho, Marinho (2012) defende o maior controle não só sobre os contratos 

mantidos na organização que estudou, mas também sobre a rotina de atividades dos fiscais, 

visando a construção da memória organizacional, o que da mesma maneira é acolhido nesse 

estudo que também acusa fragilidades no acompanhamento das execuções contratuais 

recomendadas pelo Guia de Fiscalização de Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação 

Exclusiva de Mão de Obra, disponibilizado pela IN nº 02/2008 da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação. 

Desse entendimento, Marinho (2012, p. 108) propõe, ao final de sua pesquisa, a 

implementação de um “Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Terceirizados”, 

desenvolvido a partir da sua pesquisa como uma oportunidade de melhorar o sistema de 

monitoramento e controle dos contratos terceirizados, além de possibilitar a aprendizagem 

individual dos profissionais. Na organização em análise no estudo atual, esse instrumento já 

existe, tendo o autor participado de sua elaboração, o que nos leva a confirmar o entendimento 

de Marinho (2012) e defender a intensiva utilização do mesmo e sua permanente atualização. 

Os estudos anteriores fazem registro da importância de integrar a gestão de contratos 

e a gestão de aquisições, tarefas heterogêneas e complexas, ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) das respectivas instituições, com uma abordagem especial aos processos e 

mecanismos de aprendizagem, considerados meios de se otimizar a utilização dos recursos 

orçamentários e dinâmica capacitante para esses grupos específicos. No atual momento, o 

Colégio Pedro II trabalha a construção de uma cultura de planejamento estratégico e tal 

processo servir-lhe-ia bem, se integrado ao seu PDI. 

O modelo e a metodologia proposta por Figueiredo (2015) é outro ponto comum 

abordado pelos três estudos, tanto para aferições do status quo das organizações estudadas, 

como para a sugestão de priorização de seus principais componentes de capacidade tecnológica, 

o capital organizacional e o capital humano. 

Enfim, um passo além da triangulação tradicional, que utilizamos ao longo das Seções 

4.1 e 4.2, nesta seção investimos na triangulação de pesquisadores, chamada triangulação 

iterativa, que nos permitiu uma comparação de avaliações diversas sobre um mesmo fenômeno 
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e seus achados, aumentando a qualidade, confiabilidade e validade do constructo de linhas 

convergentes de investigação (CSILLAG; MARTINS; PRIMO, 2012; YIN, 2005). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A proposta inicial da presente pesquisa foi realizar uma replicação teórica do estudo 

de Marinho (2012), tal como sugerido por Yin (2005), para criar-se teorias mais robustas, com 

poder explicativo alargado e confiabilidade aumentada. Para isso valeu-se da utilização do 

protocolo de estudo de caso e de ferramentas de coleta de dados inspiradas no estudo anterior. 

Debruçou-se, então, sobre o arcabouço teórico acerca dos temas gestão do 

conhecimento, capacidade tecnológica, cultura organizacional, administração pública e 

terceirização. O problema aqui analisado se referia ao desafio de se compreender o processo de 

gestão de contratos de serviços continuados no Colégio Pedro II e identificar elementos que 

contribuam para internalizar uma cultura onde o conhecimento seja valorizado e compartilhado 

na instituição. 

Da pesquisa de campo se é capaz de inferir que, na organização estudada, há uma 

carência de mecanismos de aprendizagem e a necessidade de ações voltadas à capacitação dos 

profissionais envolvidos na gestão e fiscalização de contratos. É premente a implementação de 

ações voltadas a um maior controle não só sobre os contratos mantidos pela organização, mas 

também sobre a rotina de atividades dos fiscais, visando à construção da memória 

organizacional. 

Entendemos que precisam ser mapeados e modelados os processos peculiares às 

atividades ligadas à supervisão da execução dos serviços contratados pela instituição, pois 

foram detectadas fragilidades inerentes aos registros de dados referentes aos contratos 

pesquisados, além do fato preocupante do desconhecimento de cláusulas e condições 

contratuais por parte dos agentes envolvidos nessa tarefa. 

Não foi possível concluir, pelos dados levantados, que existam barreiras ao 

compartilhamento do conhecimento por influência da cultura organizacional ou que fatores 

culturais inibam de forma contundente a transferência do conhecimento. Sendo assim, um 

programa permanente de capacitação e treinamento minimizaria bastante as fragilidades 

apontadas no parágrafo anterior. 

Pelos resultados da pesquisa é possível afirmar que os fiscais não possuem o 

conhecimento suficiente para desempenhar com pleno êxito boa parte de suas atividades e que 

esses profissionais também desconhecem, em certa medida, detalhes sobre suas atribuições e 

responsabilidades.  

Em uma atividade complexa como a fiscalização de contratos é um risco muito grande 

a se assumir, não prover os agentes responsáveis pelo controle da utilização de recursos 
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públicos da necessária preparação para o exercício de suas funções e que venham garantir uma 

adequada utilização dos recursos financeiros, humanos e organizacionais. Muito esforço em 

geral é gasto no processo licitatório e que pode ser perdido numa execução mal feita, decorrente 

de uma fiscalização inadequada. 

Pelo que depreendemos na revisão da literatura, é fundamental o envolvimento dos 

dirigentes para o desenvolvimento de políticas voltadas ao incremento de mecanismos de 

aprendizagem que propiciem a socialização e codificação do conhecimento necessário ao 

desenvolvimento eficiente e eficaz da função de fiscal de contratos. 

Esse mergulho intenso na literatura, da mesma forma, indica que há uma possibilidade 

de enfrentamento dessa problemática por intermédio da utilização de ferramentas de gestão do 

conhecimento, prática não usual no âmbito da organização estudada, embora já razoavelmente 

assimilada em outras esferas da Administração Pública Federal. 

Portanto, ficou evidente que é necessário uma mudança de mentalidade na gestão de 

contratos administrativos não somente no colégio, mas nas Instituições Federais de Ensino. O 

desafio a ser superado é suplantar o contexto de impasse criando novos contextos que levem à 

destruição, no sentido schumpeteriano, da prática atual. 

Como sugestão para o Colégio Pedro II, verifica-se a pertinência da abordagem 

proposta por Batista (2012) no “Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração 

Pública Brasileira”. Essa poderia ser uma maneira de mergulhar a organização na seara da 

gestão do conhecimento, levando-se em conta as particularidades dos órgãos da Administração 

Pública. 

Especificamente para a melhoria da gestão de contratos de serviços continuados, a 

pesquisa realizada indica a oportunidade de se operar com as seguintes diretrizes: 

 Promover, imediatamente, a capacitação dos profissionais atualmente envolvidos na 

supervisão, fiscalização e gestão de contratos administrativos; 

 Estabelecer uma política de treinamento, que estabeleça o aprimoramento periódico 

sobre gestão de contratos e a qualificação de servidores com potencial para ocupar a função de 

fiscal de contratos; 

 Estimular a implementação de mecanismos de aprendizagem que captem o 

conhecimento oriundo de fontes internas e externas à organização, transformando-os em 

capacidades tecnológicas; 

 Proporcionar condições que estimulem a aquisição e conversão do conhecimento de 

seus funcionários envolvidos na execução das atividades de fiscalização. Esses processos de 
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aprendizagem organizacional, da mesma forma que a individual, permitiriam a transformação 

e crescimento contínuos que redundariam na aquisição de conhecimentos e competências e, 

ainda, a aquisição de valores, comportamentos e mudanças em práticas desse trabalho; 

 Aperfeiçoar os procedimentos e instrumentos de controle de dados e informações sobre 

os serviços pactuados pela instituição em busca do desenvolvimento e manutenção da memória 

organizacional, nesse caso específico, as referentes aos serviços contratados e executados no 

âmbito do Colégio Pedro II; 

 Aprimorar a comunicação entre a administração central e os stakeholders envolvidos no 

negócio, objetivando minimizar desencontros de entendendimento e fragilidades na supervisão 

da execução contratual; 

 Planejar a implantação do sistema de gestão por competências, estratégia de gestão 

baseada nas competências requeridas para o exercício das atividades de determinado posto de 

trabalho, avaliando-se, previamente, a capacitação interna em relação aos domínios 

correspondentes a essas competências e definindo os conhecimentos e as habilidades que são 

necessários para superar as deficiências existentes em relação ao nível desejado para a 

organização.  

Acredita-se que as diretrizes sugeridas mitigariam situações tais como aquelas 

enunciadas na contextualização do problema que deu origem à presente pesquisa, propiciando 

maior qualidade e eficiência à gestão de contratos e o adequado controle dessa tarefa que possui 

papel de destaque na administração, resguardando-se de custos desnecessários para o Estado.  

As indicações sugeridas servem, também, a outras organizações públicas, pois a 

literatura empírica já apontava a existência de problemática semelhante às fragilidades 

salientadas aqui. A replicação que fizemos nos permitiu, portanto, rever e ampliar a validade 

dos construtos propostos por Marinho (2012). 

Em trabalhos futuros, poder-se-ia replicar a metodologia e abordagem aplicadas nessa 

pesquisa em outras organizações federais, não ligadas à área de ensino, a fim de produzir 

generalizações analíticas ainda mais seguras. 

Pelo exposto, entende-se que este estudo contribui para o enriquecimento da gestão da 

fiscalização de contratos de serviços terceirizados, através da gestão do conhecimento, 

propiciando condições de maior qualidade e eficiência e o adequado controle dessa tarefa que 

possui papel de destaque na administração dos recursos públicos. 

  



113 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALMEIDA, C. W. L. Fiscalização contratual: ”Calcanhar de Aquiles” da execução dos 

contratos administrativos. Revista do Tribunal de Contas da União, Brasília, n. 114, p. 53-

62, jan./abr. 2009. Disponível em: 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2056872.PDF>. Acesso em: 01 fev. 2015. 

ALVES, Alessandra. Colaboração e compartilhamento da informação no ambiente 

organizacional. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) Escola de Ciência da 

Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 

AMAYAH, Angela Titi. Determinants of knowledge sharing in a public sector organization. 

Journal of Knowledge Management, Vol. 17 Iss: 3, pp.454 – 471, 2013. 

ANGELONI, M. T.; GROTTO, D. A influência da cultura organizacional no compartilhamento 

do conhecimento. Revista de Administração FACES Journal, v. 8, n. 2, p. 76-93, 2009. 

ARAÚJO, Letícia Malta; RODRIGUES, Maria Isabel Araújo. A relação entre os princípios da 

eficiência e da economicidade nos contratos administrativos. Revista do Serviço Público. Vol. 

63, no. 1, jan-mar. 2012. 

BATISTA, Fábio F. Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 

brasileira: como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em 

benefício do cidadão. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2012. 

Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/754/1/Modelo de Gestão do 

Conhecimento para a Administração Pública Brasileira.Livro.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2015. 

BEM, Roberta Moraes; PRADO, Maria Lourdes; DELFINO, Nelson. Desafios à implantação 

da gestão do conhecimento: a questão cultural nas organizações públicas federais brasileiras. 

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 2013, Vol.11(2), p.123. 

BEZERRA, Marcela de Sá Marques. A padronização de processos como estratégia de 

sistematização do conhecimento: o caso da implantação do manual de segurança em uma 

empresa de energia. 2011. 196f. Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão) 

Departamento de Engenharia da Produção, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2011. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 

5 de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. 

BRASIL. Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 jul. 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2271.htm.>.  

BRASIL. Decreto nº 4.547, de 27 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a extinção de cargos 

efetivos no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 dez. 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9632.htm.>.  



114 
 

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 27 fev. 1967. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm>. 

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 dez. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>.  

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 jul. 1994. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>.  

BRASIL. Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998. Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 mai. 1998. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9632.htm.>.  

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação. Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008. Dispõe sobre 

regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não. Disponível em: 

<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-

normativa-no-02-de-30-de-abril-de-2008-1>. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão Pública. 

Programa GESPÚBLICA, Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, Versão 1/2014, 

Brasília: SEGEP, 2014. Disponível em: <https://conteudo.gespublica.gov.br/pasta.2014-06-

12.8013949452/IAGP%201000%20pontos%20%202014%20vs%2005062014.pdf>. 

BRITO, Lydia Maria Pinto; OLIVEIRA, Patrícia Webber Souza de; CASTRO, Ahiram Brunni 

Cartaxo de. Gestão do conhecimento numa instituição pública de assistência técnica e extensão 

rural do Nordeste do Brasil. Revista Administração Pública [online]. 2012, vol.46, n.5, pp. 

1341-1366. 

COSTA, Antônio França da. Aspectos gerais sobre o fiscal de contratos públicos. Revista 

Zênite - Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 236, p. 1046-1056, 

out. 2013. Disponível em: <https://www.webzenite.com.br/documentoscliente/CBDFEF8B-

007A-4BEE-B1CA-F7C84BAB6DC5>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

CSILLAG, João Mário; MARTINS, Ricardo; PRIMO, Marcos André Mendes. Estudos de caso 

como opção de pesquisa empírica em operações. Revista de Administração de Empresas, 

São Paulo, v. 52, n. 4, p. 380 -385, jul./ago., 2012. 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 

Tradução Luciana de Oliveira da Rocha. 2ed. – Porto Alegre: Artmed, 2007. 

DAVOK, Delsi F.; CONTI, Daiana Lindaura. Fatores facilitadores da inteligência 

organizacional: o papel das unidades de informação. Revista Digital de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação, 2013, Vol.11(2), p.136-158, mai./ago. 2013. 



115 
 

DAVENPORT, T., PRUSAK L. Conhecimento empresarial: como as organizações 

gerenciam seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

DE ANGELIS, Cristiano T. Uma proposta de um modelo de inovação e inteligência 

governamental. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 10, n .3, p. 297-324, 

jul./set. 2013. 

DRUCKER, Peter F. A Administração na Próxima Sociedade. São Paulo: Nobel, 2002. 

DUHAMEL, Francois; GUTIÉRREZ-MARTÍNEZ, Isis; PICAZO-VELA, Sergio; LUNA-

REYES, Luis. IT outsourcing in the public sector: a conceptual model. Transforming 

Government: People, Process and Policy, Vol. 8 Iss: 1, 2014, pp.8 – 27, 2014. 

ENGESTRÖM, Yrjö ; SANNINO, Annalisa. Studies of expansive learning: Foundations, 

findings and future challenges. Educational Research Review, 2010, Vol.5(1), pp.1-24, 2010. 

ENGESTRÖM, Ritva. The Activity Theory Approach to Learning. Forum Oświatowe, 01 

December 2014, Vol.2(52), pp.137-146, 2014. 

FIGUEIREDO, Paulo Negreiros de. Gestão da inovação: conceitos, métricas e experiências 

de empresas no Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

FIGUEIREDO, Paulo Negreiros de. Gestão da inovação: conceitos, métricas e experiências 

de empresas no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

FREIRE, Patricia de Sá; SPANHOL, Fernando José. O conhecimento organizacional: produto 

ou processo? Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 3-21, 

jan./jun. 2014. 

FREITAS, Marcelo de; MALDONADO, José Manuel Santos de Varge. O pregão eletrônico e 

as contratações de serviços contínuos. Revista Administração Pública [online]. vol.47, n.5, 

pp. 1265-1281, 2013. 

FREITAS, Maria Ester de. Cultura Organizacional: evolução e crítica. São Paulo: Thomson 

Learning, 2007. 

FREYTAG, Per V.; CLARKE, Ann H.; EVALD, Majbritt R. Reconsidering outsourcing 

solutions. European Management Journal. Volume 30, Issue 2, April 2012, Pages 99–110, 

2012. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2009. 

GIL, A. C. Método e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GIRARD, J. P.; MCINTYRE, S. Knowledge management modeling in public sector 

organizations; a case study. International Journal of Public Sector Management, v. 23, n. 1, 

p. 71-77, 2010.  

GRAY, David E. Pesquisa no mundo real. Porto Alegre: Penso, 2012. 

HANSEN, Zaza Nadja Lee; RASMUSSENB, Lauge Baungaard. Outsourcing relationships: 

Changes in power and dependency. European Management Journal. Volume 31, Issue 6, 

December 2013, Pages 655–667, 2013. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FREITAS,+MARCELO+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MALDONADO,+JOSE+MANUEL+SANTOS+DE+VARGE


116 
 

JAIN, Ajay K.; JEPPESEN, Hans Jeppe. Knowledge management practices in a public sector 

organisation: the role of leaders' cognitive styles. Journal of Knowledge Management, vol. 

17 Iss: 3, pp.347 – 362, 2013. 

LEMOS, Bernardo; JOIA, Luiz Antonio. Fatores relevantes à transferência de conhecimento 

tácito em organizações: um estudo exploratório. Revista Gestão e Produção, São Carlos, v. 

19, n. 2, p. 233-246, 2012. 

LIKERT, Rensis. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, v. 

22, n. 140, p. 5-55, 1932. Disponível em: <http://www.voteview.com/Likert_1932.pdf>. 

Acesso em: 25 mai. 2015. 

MARINHO, Rita de Cassia P. A implementação de procedimentos de controle como 

estratégia de disseminação do conhecimento e instrumento para atingir eficiência na 

fiscalização de contratos de serviços terceirizados em uma universidade pública. 2012. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão) Departamento de Engenharia de 

Produção, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

MASSAHIRO, Juliano Nishi; BERTOLAZO, Ivana N. Contratos administrativos em 

espécie. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4099, 21 set. 2014. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/32056>. Acesso em: 11 fev. 2015. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16 ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1991. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. 

NERY, Amauri A.; e NERI, Leonardo J. A. L. O fiscal de contratos públicos. Revista do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal, 36: 025-046, jan./dez. 2010. 

OCDE, (2003). Organisation for Economic Co-operation and Development. Conclusions from 

the results of OECD survey on knowledge management practices. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=

GOV/PUMA/HRM(2003)2>. Acesso em: 07 mar. 2015. 

PIRES, J. C. S.; MACÊDO, K. B. Cultura organizacional em organizações públicas no Brasil. 

Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 81-105, jan./fev. 2006. 

QUEROL, Marco Antonio Pereira; CASSANDRE, Marcio Pascoal; BULGACOV, Yára Lúcia 

Mazziotti. Teoria da Atividade: contribuições conceituais e metodológicas para o estudo da 

aprendizagem organizacional. Revista Gestão e Produção,  São Carlos ,  v. 21, n. 2, p. 405-

416, jun. 2014. 

RIBEIRO, Lívia Maria de Pádua; PEREIRA, José Roberto; BENEDICTO, Gideon Carvalho 

de.  As Reformas da Administração Pública Brasileira: Uma Contextualização do seu 

Cenário, dos Entraves e das Novas Perspectivas. In: XXXVII EnANPAD - Encontro da 

ANPAD, 2013, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2013. 

 

 

SAMPAIO, R. A. Terceirização: um retrato da aplicação desse instituto na Administração 

Pública. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos – ILC, n. 217, p. 277-282, 



117 
 

Curitiba, mar. 2012. Disponível em: 

<https://www.webzenite.com.br/documentoscliente/80f56711-2984-435a-b02a-

dc53333b3014?ex=%22%20Terceiriza%E7%E3o:%20um%20retrato%20da%20aplica%E7%

E3o%20desse%20instituto%20na%20Administra%E7%E3o%20P%FAblica%22>.  Acesso 

em: 10 fev. 2015. 

SCHEIN, Edgard H. Guia de Sobrevivência da Cultura Corporativa. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2001. 

SENGE, P. M. A quinta disciplina. Arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. São 

Paulo: Best Seller, 1999. 

SILVA, Lindomar P. da; FADUL, Elvia M. C. Organizational Culture and Discourses: A Case 

of Change in a Brazilian Public Organization. Brazilian Administration Review, v. 8, p. 185-

204, 2011. 

SIMÃOZINHO, Sérgio M.; OYADOMARI, José Carlos T.; BARROS, Henrique M.; 

AKAMINE, Carlos; ANTUNES, Maria Thereza P. Modelo SECI e “ba” de Nonaka e Takeuchi 

aplicado à área de controladoria. Revista Eletrônica de Administração e Turismo, v. 6, n. 3, 

jan./jun. 2015, p. 557-576, 2015. 

SOARES, Ricardo J. Bentim. Estudo sobre a resistência a mudanças em uma organização 

pública de ensino. 2008. Monografia (Especialização MBA em Administração e Sistemas de 

Informações). Faculdade de Administração, Universidade Federal Fluminense, 2008. 

SOUZA, Selma Rocha de. Aprendizagem e cooperação em setores de licitações em 

universidade pública: um estudo de caso. 2014. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Sistemas de Gestão) Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2014. 

SOUZA, F. H.; ZIVIANI, F.; GOULART, F. M. F. Interseção entre a gestão do conhecimento 

e a cultura organizacional: um estudo sobre a percepção dos gerentes de projetos. Revista de 

Gestão e Projetos, Vol. 5, N. 2. Maio/Agosto. 2014. 

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. 

TROTT, Paul. Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos. Porto Alegre: 

Bookman, 2012. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 9.ed. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

YIN, Robert K. Estudo de caso, planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 



118 
 

GLOSSÁRIO 

 

Banco de competências individuais – este tipo de iniciativa, também conhecido como Banco 

de Talentos ou Páginas Amarelas, é bastante disseminado em diversos tipos de organizações, 

de acordo com a literatura. Trata-se de um repositório de informações sobre a capacidade 

técnica, científica, artística e cultural das pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do 

pessoal, contendo perfil da experiência e áreas de especialidade de cada usuário. O perfil pode 

ser limitado ao conhecimento obtido por meio do ensino formal e eventos de treinamento e 

aperfeiçoamento reconhecidos pela instituição, ou pode mapear de forma mais ampla a 

competência dos funcionários, incluindo informações sobre conhecimento tácito, experiências 

e habilidades negociais e processuais. 

Benchmarking (interno e externo) – prática relacionada à busca sistemática das melhores 

referências para comparação a processos, produtos e serviços da organização. 

Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento – são grupos informais e 

interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse comum. As comunidades são 

auto organizadas a fim de permitir a colaboração de pessoas internas ou externas à organização; 

propiciam o veículo e o contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o acesso a 

especialistas, bem como a reutilização de modelos, do conhecimento e das lições aprendidas. 

Educação corporativa – compreende processos de educação continuada, estabelecidos com 

vistas à atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da organização. Pode ser 

implementada sob a forma de universidade corporativa, sistemas de ensino a distância etc. 

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets – este conjunto de práticas 

refere-se a portais ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem conhecimento 

e experiência entre trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de integração dos 

sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados. O portal pode se constituir um 

verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de conhecimento para a organização e seus 

colaboradores, propiciando acesso a todas as informações e as aplicações relevantes, e também 

como plataforma para comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores práticas. 

Fóruns / Listas de discussão – definidos como espaços para discutir, homogeneizar e 

compartilhar informações, ideias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de 

competências e para o aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) − trata-se de prática de gestão que implica adoção 

de aplicativos informatizados de controle de emissão, edição e acompanhamento da tramitação, 

distribuição, arquivamento e descarte de documentos. 

Melhores Práticas (Best Practices) – este tipo de iniciativa refere-se à identificação e à difusão 

de melhores práticas, que podem ser definidas como um procedimento validado para a 

realização de uma tarefa ou solução de um problema. Inclui o contexto no qual pode ser 

aplicado. São documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou diretrizes. 

Memória organizacional / Lições aprendidas / Banco de conhecimentos – este grupo de 

práticas indica o registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços 

e relacionamento com os cidadãos-usuários. As lições aprendidas são relatos de experiências 

em que se registra o que aconteceu, o que se esperava que acontecesse, a análise das causas das 

diferenças e o que foi aprendido durante o processo. A gestão de conteúdo mantém atualizadas 
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as informações, as ideias, as experiências, as lições aprendidas e as melhores práticas 

documentadas na base de conhecimentos. 

Narrativas – são técnicas utilizadas em ambientes de Gestão do Conhecimento para descrever 

assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou ainda interpretar 

mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos. 

Sistema de gestão por competências – indica a existência de uma estratégia de gestão baseada 

nas competências requeridas para o exercício das atividades de determinado posto de trabalho 

e a remuneração pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. As iniciativas nesta 

área visam determinar as competências essenciais 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 superar as deficiências existentes em relação ao nível 

desejado para a organização. Podem incluir o mapeamento dos processos-chave, das 

competências essenciais associadas a eles, das atribuições, atividades e habilidades existentes 

e necessárias e das medidas para superar as deficiências. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

Dentre as verificações que precisam ser feitas ao se elaborar procedimentos 

qualitativos, Creswell (2007, p. 185) indaga se foram mencionados os procedimentos para 

registrar informações durante a coleta de dados e inclui o estabelecimento de um protocolo para 

registro das informações nessa fase (CRESWELL, 2007, p. 189). 

Um protocolo, como afirma Gray (2012, p. 214), “é um plano de instrumentos para 

coleta de dados e também inclui os procedimentos para o uso desses instrumentos”, que gera 

confiabilidade ao estudo. É considerado um requisito fundamental para que outros 

pesquisadores possam replicar o estudo. Aliás, nem o próprio pesquisador poderia repetir seu 

próprio trabalho sem esse procedimento (YIN, 2005, p. 60). 

A produção de um protocolo faz com que o investigador saiba como construir bem o 

relatório final de seu estudo, assim como também facilita o entendimento por parte do público 

final. O protocolo é uma tática eficiente para aumentar a confiabilidade da pesquisa e orienta o 

pesquisador que realiza a coleta de dados em um estudo de caso único (GRAY, 2012, p. 214, 

YIN, 2005, p. 92). 

Sendo assim, apresenta-se a seguir o sumário do protocolo desse estudo de caso, com 

os tópicos definidos por Yin (2005, p. 93-102), com as etapas sendo detalhadas nas páginas 

seguintes: 

SUMÁRIO 

1 Visão geral do projeto do estudo de caso  

2 Procedimentos de campo  

3 Questões do estudo de caso  

3.1 Acesso à instituição em análise  

3.2 Acesso aos dados e às informações  

3.3 Instrumentos necessários para a realização do trabalho de campo  

3.4 Cronograma de atividades de coleta de dados  

4 Guia para o relatório do estudo de caso  

APÊNDICE A1 Representação do protocolo de estudo de caso  

APÊNDICE A2 Carta convite para participação na pesquisa  
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1. Visão geral do projeto do estudo de caso 

Muita coisa ocorreu da época da pesquisa de Marinho (2012) para cá, inclusive um 

amplo debate em torno do Projeto de Lei (PL) nº 4.330/2004, de autoria do deputado Sandro 

Mabel, que pretende permitir a terceirização em qualquer tipo de atividade em empresas 

privadas, públicas e de economia mista, passando a poder contratar trabalhadores terceirizados 

em qualquer ramo de atividade para execução de qualquer tarefa, inclusive as de atividade-

meio, algo não permitido anteriormente. 

Mas ao tempo de nossa pesquisa, o PL ainda não havia cumprido todo o seu trâmite. 

Sendo assim, os conceitos legais sobre terceirização permanecem os mesmos da época em que 

Marinho (2012) fez seu estudo, que replicamos agora. Atualizamos somente os normativos 

legais que evoluíram ao longo desse tempo, assim como Acórdãos do Tribunal de Contas da 

União, além de notas dos órgãos de controle que melhoraram sua atuação, tornando-se mais 

eficientes em suas análises. 

Como mencionado por Marinho (2012), o contrato administrativo é o  ajuste entre 

órgãos ou entidades da administração pública e particulares para a terceirização de serviços e 

estes devem ser continuamente monitorados, sendo instrumentos complexos, tanto sob o ponto 

de vista do acompanhamento de sua execução propriamente dita ou do estrito cumprimento das 

normas legais pertinentes ao assunto e que, mal geridas, pode não só acarretar prejuízo ao erário, 

mas complicações jurídicas ao órgão tomador de serviços e aos agentes responsáveis pela 

fiscalização dos serviços contratados. 

 Apesar do maior envolvimento havido nos últimos tempos por parte de alguns entes 

do poder público na utilização de conceitos e ferramentas da gestão do conhecimento (GC), 

ainda é tímida no Brasil, apesar de crescente, o uso da GC na prática gerencial. Em 

contrapartida, a sociedade e os órgão de controle exigem cada vez mais resultados por parte dos 

entes públicos em sua governança. O capital intangível tem sido mais valorizado e visto como 

algo a ser melhor aproveitado na estratégia dos órgãos da administração pública em busca da 

qualidade, eficiência e eficácia dos serviços prestados ao público. 

Observa-se ações de GC na esfera da administração pública principalmente na 

implementação de práticas inovadoras de gestão e na melhoria da qualidade dos processos, 

produtos e serviços públicos em benefício da sociedade. No entanto, essas ações não são 

identificadas especificamente na gestão de contratos terceirizados.  

Considerando-se esse quadro e as deliberações oriundas das instâncias federais 

exigindo cada vez mais de seus agentes um desempenho que garanta a utilização mais eficiente 

dos recursos públicos aportados nos contratos de serviços terceirizados, mantém-se atual a 
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busca estabelecida no estudo de Marinho (2012). Em especial o seu foco na utilização da GC 

para o debate sobre questões de análise e o oferecimento de sugestões para auxílio nas rotinas 

de trabalho dos agentes envolvidos na fiscalização de contratos. 

O objetivo desse documento é definir e instituir alguns procedimentos para o estudo 

de caso em questão, com a finalidade de identificar possíveis fragilidades e os desafios 

encarados pelos fiscais de contratos no desempenho de suas funções. Este estudo, uma 

replicação do trabalho de Marinho (2012), conforme propositura desta, da mesma forma, 

justifica-se pela razão apresentada pela pesquisadora em seu trabalho, qual seja, pela 

contribuição que a gestão do conhecimento e da inovação possa oferecer ao processo gerencial 

de acompanhamento e fiscalização de contratos de serviços continuados na instituição objeto 

de análise, estimulando e auxiliando o desenvolvimento de ações internas de melhoria e 

aperfeiçoamento do trabalho dos fiscais de contratos. 

 

2. Procedimentos de campo 

Como assevera Yin (2005, p. 97), em um estudo de caso, o pesquisador deve “aprender 

a integrar acontecimentos do mundo real às necessidades do plano traçado”, uma vez que ao 

fazer observações na vida real entra-se no mundo dos indivíduos que estão sendo estudados, 

devendo o pesquisador planejar bem os procedimentos a serem executados. Tais procedimentos 

ajudam a se evitar situações desagradáveis que possam prejudicar o desenvolvimento do estudo 

(GRAY, 2012; YIN, 2005). 

Seguindo a metodologia proposta por Yin (2005, p. 98), apresenta-se a sequência de 

tarefas enfatizadas nesse estudo ao coletar os dados: 

 

2.1 Acesso à instituição em análise 

Os procedimentos definidos para essa fase são os seguintes: 

 Contato inicial para a apresentação do projeto: será feito contato pessoal com o diretor de 

pesquisa da instituição, gestor da área responsável pelo encaminhamento de questões dessa 

natureza no órgão, com o objetivo de apresentar o projeto de pesquisa, seus objetivos e 

relevância para a instituição e angariar informações quanto aos trâmites internos para o trabalho 

de campo. 

 Autorização para a realização da pesquisa: o pesquisador formalizará solicitação junto à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura requerendo autorização para a 

realização da pesquisa no âmbito na instituição, com a devida manifestação da área responsável 
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pela gestão de contratos quanto à concordância para a realização do estudo e apoio desses 

gestores ao desenvolvimento do trabalho em campo, com o cumprimento das etapas seguintes. 

 

2.2 Acesso aos dados e às informações 

As ações realizadas nessa fase são as seguintes: 

 Acesso aos documentos, dados e informações: o pesquisador buscará tomar ciência e 

analisar documentos produzidos e arquivados na Seção de Contratos ou outros setores indicados 

pela Administração, assim como levantar informações constantes em relatórios gerenciais, nas 

páginas eletrônicas da instituição em análise e do governo federal, se necessário. Será também 

utilizada a observação direta e participante durante a interação com os agentes públicos 

envolvidos na fiscalização de contratos. Esse dados e informações são relevantes para a 

finalidade de contextualizar o problema da pesquisa e para fundamentação da etapa de análise 

dos resultados. 

 Acesso aos participantes da pesquisa: de posse da autorização do órgão, o pesquisador fará 

contato com os fiscais de contrato, e os que deixaram a função em passado recente, nas diversas 

unidades organizacionais da instituição, apresentando-se e explicando o projeto, consultando 

da disponibilidade e interesse de sua participação como colaborador do estudo. Com a 

concordância da participação do entrevistado, proceder-se-á a entrega da carta de apresentação 

e a aplicação do questionário pessoalmente, em data agendada, ou as entrevistas ocorrerão por 

telefone, com o encaminhamento do instrumento de coleta por malote ou correio eletrônico que, 

agendado um horário para a conversa, o respondente preencherá o questionário em contato 

telefônico com o pesquisador que ficará à disposição para qualquer esclarecimento que se 

julgue necessário e devolverá o documento pelo mesmo meio, depois de respondido. 

 

2.3 Instrumentos necessários para a realização do trabalho de campo 

Os recursos necessários para a pesquisa de campo são: 

 Caderno de anotações e caneta ou lápis: material para anotar as informações relevantes 

durante o contato com os participantes e oriunda das observações do pesquisador. 

 Computador pessoal: equipamento com suíte de escritório instalada, preferencialmente o 

pacote Microsoft Office, necessário para registrar e armazenar dados coletados ou elaboração 

de documentos auxiliares para apoio a pesquisa de campo, tais como carta de apresentação, 

questionário e planilhas para tabulação dos dados e análise estatística. 

 Impressora: equipamento necessário para gerar os artefatos de apoio à pesquisa. 
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2.4 Cronograma de atividades de coleta e tabulação de dados 

A agenda das atividades de coleta de dados se apresenta logo abaixo. 

Etapas 
Ano 2015 

junho julho agosto setembro 
1 a 15 16 a 30 1 a 15 16 a 30 1 a 15 16 a 30 1 a 15 16 a 30 

Versão preliminar do instrumento de 

coleta de dados 

 
        

Realização do teste piloto e validação 

do instrumento de coleta de dados 

 

        

Aplicação da versão definitiva do 

questionário aos fiscais de contratos 

 

        

Busca e análise de documentos e 

levantamento de informações  

 

        

 

Tabulação dos dados 

 

        

 

3. Questões do estudo de caso 

Com o objetivo de orientar o pesquisador durante a coleta de dados, as questões do 

protocolo devem contemplar a principal linha de investigação da pesquisa de campo. Em 

essência, as questões do estudo de caso são lembretes que o investigador deverá usar para 

lembrá-lo das informações que precisam ser coletadas e o motivo para tal (YIN, 2005, p. 99). 

Tendo em vista estar se buscando nesse estudo replicar e adaptar a metodologia e a 

abordagem desenvolvidas no projeto de Marinho (2012), em outra Instituição Federal de 

Ensino, seguiremos a relação de questões elencadas pela pesquisadora, acrescida de questões 

relativas aos aspectos culturais que estão associados à criação, disseminação, gestão e uso do 

conhecimento na organização. 

Nesse contexto, as questões que nortearão a coleta de dados do presente estudo de caso 

serão as seguintes: 

 O que é terceirização de serviços na administração pública? 

 Quais são as legislações que regulamentam as contratações públicas? 

 Quais são os serviços terceirizados na instituição em análise? 

 A instituição indica fiscal para o acompanhamento dos contratos de terceirização? 

 Os fiscais possuem conhecimento necessário para desempenhar suas atividades? 

 Os profissionais designados para desempenhar a função de fiscal de contratos sabem quais 

são suas atribuições e responsabilidades? 



125 
 

 A instituição oferece continuamente treinamento específico para os fiscais de contrato? 

 Os fiscais utilizam mecanismos de controle para auxiliar suas atividades? 

 Quais são os maiores desafios apontados pelos fiscais no desempenho da função? 

 Quais as principais competências que precisam ser desenvolvidas pelos fiscais de 

contratos? 

 A instituição oferece de maneira contínua mecanismos de aprendizagem que propiciem 

maior desempenho aos fiscais de contrato? 

 Os fiscais habitualmente utilizam práticas de gestão do conhecimento em sua rotina diária? 

 No contexto da prática de fiscalização são incorporadas ferramentas que possibilitem a 

disseminação do conhecimento entre os profissionais? 

 É possível identificar barreiras ao compartilhamento do conhecimento por influência da 

cultura organizacional? 

 Há muitos fatores culturais que inibem a transferência do conhecimento? 

A obtenção das respostas às questões do estudo relacionadas acima está condicionada 

a utilização das seguintes fontes de evidências: documentação, registros em arquivos, aplicação 

de questionário, observação direta, observação participante e triangulação iterativa. Seguindo 

o proposto por Yin (2005) serão utilizadas as múltiplas fontes de evidências citadas com o 

propósito de se obter várias avaliações do mesmo fenômeno, favorecendo o desenvolvimento 

de linhas convergentes de investigação e aumentando a qualidade, confiabilidade e validade do 

constructo 

 

4. Guia para o relatório do estudo de caso 

Essa dissertação apresentará uma estrutura analítica linear, considerada a abordagem 

padrão ao se elaborar um relatório de pesquisa, segundo Yin (2005, p. 183), que afirma ser esta 

satisfatória à parcela considerável de pesquisadores, sendo proveitoso tanto para os colegas de 

pesquisa, quanto para bancas de mestrado e doutorado. 

A estrutura da dissertação será composta por capítulos sequenciais com a seguinte 

abordagem: 

 Uma visão geral do contexto institucional onde se dará o estudo (capítulo: Introdução); 

 Referencial teórico encontrado na literatura sobre o tema a ser abordado (capítulo: Revisão 

de Literatura e Referências Bibliográficas); 

 Os métodos adotados para o estudo de caso (capítulo: Metodologia); 
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 Uma análise dos dados e sua ligação com o conteúdo proposto (capítulo: Análise e 

Discussão dos Resultados); 

 A constatação final do estudo (capítulo: Conclusão); 

 Documentos utilizados na condução do estudo de caso (capítulo: Apêndices). 

Como o relatório do estudo de caso deverá tratar das constatações e resultados 

averiguados através das análises dos dados coletados e suas respectivas conclusões, tratando-

se de um clássico estudo de caso único, utilizar-se-á uma narrativa simples para descrever e 

analisar o caso, com as informações da narrativa realçadas com tabelas, gráficos, figuras e 

quadros, em conformidade com orientação de Yin (2005, p. 177). 
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APÊNDICE A1- Representação do protocolo de estudo de caso 
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APÊNDICE A2 - Carta convite para participação na pesquisa 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Universidade Federal Fluminense 
Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia de Produção 
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

                       

Data:  _____ /_____/_____ 
  

Contextualizando o tema Gestão do Conhecimento 

 
Organizar os saberes da instituição, contribuir para o desenvolvimento de novas competências, promover 
a aprendizagem, incentivar a interação entre as equipes de trabalho e preservar a memória organizacional 
configuram alguns dos valiosos recursos estratégicos presentes em organizações que implementam 
práticas de gestão do conhecimento.  
 “Na administração pública, a efetiva gestão do conhecimento ajuda as organizações a enfrentar novos 
desafios, implementar práticas inovadoras de gestão e melhorar a qualidade dos processos, produtos e 
serviços públicos em benefício do cidadão-usuário e da sociedade em geral” (Batista, 2012, p. 40). 
 
Com base nesta informação e na condição de integrar o grupo de profissionais designados para atuar na 
fiscalização de contratos administrativos de serviços continuados com utilização de mão de obra com 
dedicação exclusiva nesta Instituição Federal de Ensino, responda as questões seguintes, marcando a 
opção que realmente traduza o cotidiano de suas ações e que melhor expresse sua rotina de trabalho 
durante a prática de fiscalização.     

 
 

Bloco 1. Perfil do Participante 

 
► Objetivo: identificar o perfil dos participantes do estudo. 

 
 
Questão 1 – Assinale com um “X” apenas uma opção para cada item a seguir: 

 
1.1 - Sexo:  
 

 Masculino  Feminino 

 
 
1.2 - Nível de Escolaridade (máxima concluída): 
 

 Ensino Médio  Mestrado 

    

 Graduação  Doutorado 

    

 Especialização / MBA  Outro (Especificar) ____________________________ 

 
 
1.3 - Tempo em que atua/atuou como fiscal de contratos: 
 

 Menos de 1 ano  De 7 a 9 anos 

    

 De 1 a 3 anos  Mais de 10 anos 

    

 De 4 a 6 anos   

 
1.4 – Natureza da função: 
 

 Fiscal Administrativo  Fiscal de Execução 

    

 Fiscal Técnico  Outro (Especificar) ____________________________ 
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Bloco 2. Fiscalização de Contratos 

 

► Objetivo: Identificar possíveis dificuldades ou fragilidades ocorridas durante o acompanhamento da execução 
contratual, frente às recomendações dispostas em legislações específicas que regulamentam as contratações 
públicas.   

 
 
Questão 2 - Assinale o grau de frequência em que desempenha as ações relacionadas às atividades de 
fiscalização de contratos, utilizando a seguinte escala: 

 [1] [2] [3] [4] [5] 

Grau de 
Frequência 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

Ações extraídas do Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de 
Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (Anexo IV da IN nº 
02/2008 – alterada pela IN nº 06/2013) e Lei nº 8.666/93. 

Escala de Frequência 

2.1 
Mantém arquivo organizado contendo todas as comunicações 
realizadas com o preposto da empresa. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2.2 
Mantém planilha-resumo atualizada contendo nome, CPF, função, 
horário e local de trabalho, salário, férias e faltas de todos os 
terceirizados. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2.3 
Dirige-se diretamente ao terceirizado, determinando alterações na 
forma de prestação de serviços, quando julga necessário (alteração de 
horário, folga, local de trabalho) ou fazendo reclamações. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2.4 

Dirige-se formalmente ao preposto da empresa, recomendando 

medidas saneadoras referentes a faltas, atrasos e/ou ocorrências 
observadas. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2.5 
Verifica se a empresa terceirizada está efetuando regularmente o 
pagamento de salários, adicionais e benefícios aos seus funcionários. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2.6 
Monitora, através de registros, o nível de qualidade dos serviços, 

sugerindo intervenções e correções. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

2.7 
Acompanha e controla a vigência do contrato e posteriores termos 
aditivos. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

 
 
Os itens descritos abaixo apresentam algumas competências consideradas essenciais e relevantes para o 
desempenho das atividades do fiscal de contratos. 
 
► Na primeira coluna, você deverá assinalar o nível de importância atribuída a cada ação relacionada. 
► Na segunda coluna, você deverá indicar o seu grau de domínio, ou seja, avaliar seu conhecimento em 
relação à prática de fiscalização.  

 
Utilize as seguintes escalas: 

 [0] [1] [2] [3] [4] 

Grau de 
Importância 

Nada 
Importante 

Pouco 
Importante 

Medianamente 
Importante 

Muito 
Importante 

Extremamente 
Importante 

 
 

 [0] [1] [2] [3] [4] 

Grau de 
Domínio 

Não domina  
a competência 

Domina Pouco  
a competência 

Domina 
Medianamente  
a competência 

Domina Muito 
a competência 

Domina Plenamente 
a competência 

 

COMPETÊNCIAS Escala Importância 
 

Escala Domínio 

2.8 
Ter conhecimento dos normativos legais que regulamentam 
as contratações públicas e a fiscalização de contratos de 
terceirização. 

[0] [1] [2] [3] [4]  [0] [1] [2] [3] [4] 

2.9 
Ter conhecimento das atribuições e responsabilidades 
inerentes à função de fiscal de contratos. 

[0] [1] [2] [3] [4]  [0] [1] [2] [3] [4] 

2.10 
Ter conhecimento detalhado do contrato sob sua supervisão 
e das cláusulas nele estabelecidas. 

[0] [1] [2] [3] [4]  [0] [1] [2] [3] [4] 
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2.11 

Registrar, em documento próprio, as irregularidades 

encontradas e as providências determinadas, decorrentes do 
descumprimento das obrigações pactuadas em contrato. 

[0] [1] [2] [3] [4]  [0] [1] [2] [3] [4] 

2.12 
Utilizar mecanismos de controle (documentos padronizados) 
que possam auxiliar o acompanhamento dos contratos. 

[0] [1] [2] [3] [4]  [0] [1] [2] [3] [4] 

 
 
2.13 - Assinale os 3 principais desafios que mais interferem no exercício da função de fiscal de contratos.  

 

DESAFIOS 

 Falta de treinamento e qualificação para o exercício da função de fiscal. 

  

 Desconhecimento acerca das cláusulas constantes no instrumento contratual. 

  

 Desconhecimento acerca das atribuições e responsabilidades inerentes à função de fiscal. 

  

 Desconhecimento acerca da legislação que regulamenta as contratações públicas. 

  

 Relacionamento com o preposto da empresa. 

  

 Relacionamento com outros fiscais ou com os membros da área de gestão de contratos. 

  

 Dificuldade de operacionalização dos sistemas (SICON / SIASG) 

  

 
Desconhecimento acerca de ferramentas de gestão do conhecimento que favorecem o 
compartilhamento e transferência do conhecimento. 

  

 Outros (Especificar no espaço abaixo). 

 

 
 
2.14 - Informe com que frequência você participa de treinamentos voltados especificamente para o 
desempenho da atividade de fiscal de contratos. 
 

 Nunca 

  

 Raramente 

  

 Eventualmente 

  

 Frequentemente 

  

 Sempre 
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Bloco 3. Processos / Mecanismos de Aprendizagem Intraorganizacional 

 

► Objetivos:  
1- Identificar os mecanismos de aquisição de conhecimentos utilizados para a obtenção de conhecimentos 
necessários à fiscalização de contratos e verificar a existência de mecanismos de socialização e de codificação 
desses conhecimentos. 
2- Verificar se no contexto da prática de fiscalização são incorporadas ferramentas que propiciem a disseminação 
do conhecimento entre os profissionais. 
3- Identificar a percepção dos fiscais de contratos acerca da ocorrência de comportamentos orientados à 
aprendizagem organizacional. 
4- Analisar as interações existentes entre mecanismos externos e internos de aprendizagem e entre os 
mecanismos de socialização e de codificação de conhecimentos. 
(FIGUEIREDO, 2009) 

 

 
Questão 3 - Assinale o grau de frequência de cada afirmação, utilizando a seguinte escala: 

 

Grau de 
Frequência 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

 AFIRMATIVAS Escala de Frequência 

3.1 
A instituição incentiva a participação em eventos externos: cursos, 

palestras e congressos. 
[1] [2] [3] [4] [5] 

3.2 
A instituição incentiva a participação em eventos externos: cursos, 
palestras e congressos voltados à fiscalização. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.3 
A instituição oferece oportunidades de aprendizagem, tais como 
programas internos de treinamento. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.4 
A instituição oferece oportunidades de aprendizagem, tais como 
programas internos de treinamento voltados à fiscalização. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.5 
As experiências e conhecimentos obtidos durante a prática de 
fiscalização são compartilhados através de conversas entre os 
servidores ou em reuniões. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.6 
Os problemas que surgem no desenvolvimento das atividades de 
fiscalização são solucionados de forma compartilhada com a área 
responsável pela gestão de contratos. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.7 
Ao desempenhar a atividade de fiscal, além do conhecimento técnico, 
minhas decisões são baseadas em experiências vividas e intuição. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.8 
Os fiscais costumam trocar conhecimentos/informações entre eles ou 
com a área responsável pela gestão de contratos. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.9 
Ao desempenhar a atividade de fiscal, utilizo ferramentas tecnológicas 
como instrumentos de suporte à captura e disseminação do 
conhecimento não documentado. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.10 
Durante a tarefa de fiscalização, avalio de forma sistematizada a 
qualidade de prestação de serviços, atribuindo indicadores 
considerados relevantes.  

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.11 
Utilizo procedimentos padronizados de controle com o intuito de facilitar 
o monitoramento dos contratos e organização das minhas atividades. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.12 
A instituição disponibiliza documentos (digitais ou impressos) 
padronizados que facilitam o controle e monitoramento das atividades 
de fiscalização. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.13 
Os fiscais que retornam de treinamento externo compartilham 
conhecimentos/informações com os demais fiscais. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

3.14 
A área de gestão de contratos realiza seminários ou treinamentos, 
conduzido por servidores da instituição, para que todos os fiscais 
conheçam e aprimorem documentos e rotinas de fiscalização. 

[1] [2] [3] [4] [5] 
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Bloco 4. Gestão do Conhecimento 

 

► Objetivos:  
1- Verificar o conhecimento dos servidores sobre o uso de ferramentas de Gestão do Conhecimento. 
(BATISTA et al, 2005; BATISTA, 2012) 

 
A seguir são elencadas algumas práticas que facilitam a disseminação e transferência do conhecimento 
no ambiente organizacional.  
 
4.1 – Na sua opinião, quais dessas práticas mais contribuem ou poderiam contribuir para o seu 
aprendizado? (Poderá ser assinalada quantas alternativas desejar) 
 

 

1 Fóruns / Listas de discussão – definidos como espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar 

informações, ideias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o 
aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. 
 

 

2 Comunidades de prática ou comunidades de conhecimento – são grupos informais e interdisciplinares de 

pessoas unidas em torno de um interesse comum. As comunidades são auto organizadas a fim de permitir a 
colaboração de pessoas internas ou externas à organização; propiciam o veículo e o contexto para facilitar a 
transferência de melhores práticas e o acesso a especialistas, bem como a reutilização de modelos, do 
conhecimento e das lições aprendidas. 
 

 

 

 

 

3 Educação corporativa – compreende processos de educação continuada, estabelecidos com vistas à 

atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da organização. Pode ser implementada sob a 
forma de universidade corporativa, sistemas de ensino a distância etc. 

 

 
  

4 Narrativas – são técnicas utilizadas em ambientes de Gestão do Conhecimento para descrever assuntos 

complicados, expor situações e/ou comunicar lições aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais. São 
relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos. 

 

 
  

5 Melhores Práticas (Best Practices) – este tipo de iniciativa refere-se à identificação e à difusão de melhores 

práticas, que podem ser definidas como um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução 
de um problema. Inclui o contexto no qual pode ser aplicado. São documentadas por meio de bancos de dados, 
manuais ou diretrizes. 

 

 

 
  

6 Benchmarking (interno e externo) – prática relacionada à busca sistemática das melhores referências para 
comparação a processos, produtos e serviços da organização.  

  

7 Memória organizacional / Lições aprendidas / Banco de conhecimentos – este grupo de práticas indica o 

registro do conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os 
cidadãos-usuários. As lições aprendidas são relatos de experiências em que se registra o que aconteceu, o que 
se esperava que acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que foi aprendido durante o processo. 
A gestão de conteúdo mantém atualizadas as informações, as ideias, as experiências, as lições aprendidas e 
as melhores práticas documentadas na base de conhecimentos. 

 

 

  

8 Sistema de gestão por competências – indica a existência de uma estratégia de gestão baseada nas 

competências requeridas para o exercício das atividades de determinado posto de trabalho e a remuneração 
pelo conjunto de competências efetivamente exercidas. As iniciativas nesta área visam determinar as 
competências essenciais 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 
superar as deficiências existentes em relação ao nível desejado para a organização. Podem incluir o 
mapeamento dos processos-chave, das competências essenciais associadas a eles, das atribuições, atividades 
e habilidades existentes e necessárias e das medidas para superar as deficiências. 

 

  

9 Banco de competências individuais – este tipo de iniciativa, também conhecido como Banco de Talentos ou 
Páginas Amarelas, é bastante disseminado em diversos tipos de organizações, de acordo com a literatura. 

Trata-se de um repositório de informações sobre a capacidade técnica, científica, artística e cultural das 
pessoas. A forma mais simples é uma lista on-line do pessoal, contendo perfil da experiência e áreas de 
especialidade de cada usuário. O perfil pode ser limitado ao conhecimento obtido por meio do ensino formal e 
eventos de treinamento e aperfeiçoamento reconhecidos pela instituição, ou pode mapear de forma mais ampla 
a competência dos funcionários, incluindo informações sobre conhecimento tácito, experiências e habilidades 
negociais e processuais. 
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10 Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets – este conjunto de práticas refere-se a 

portais ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem conhecimento e experiência entre 
trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de integração dos sistemas corporativos, com 
segurança e privacidade dos dados. O portal pode se constituir um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório 
de conhecimento para a organização e seus colaboradores, propiciando acesso a todas as informações e as 
aplicações relevantes, e também como plataforma para comunidades de prática, redes de conhecimento e 
melhores práticas. 

 

  

11 Gestão Eletrônica de Documentos (GED) − trata-se de prática de gestão que implica adoção de aplicativos 

informatizados de controle de emissão, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição, arquivamento e 
descarte de documentos. 

 

 
 
 
4.2 – Ao desempenhar a atividade de fiscalização de contratos, você já utiliza/utilizou alguma das práticas 
relacionadas na questão anterior? 

 

 Não 

  

 Sim (Especificar) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 

 
4.3 – Além das práticas citadas na questão 4.1, tem alguma que você utiliza/utilizou e que não foi 
relacionada na referida questão? 

 

 Não 

  

 Sim (Especificar) 
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Bloco 5. O Conhecimento na Organização e a Cultura Organizacional 

 

► Objetivos:  
1- Verificar se a cultura organizacional é um desafio à implantação da Gestão Conhecimento no âmbito da 
instituição. 
2- Identificar as questões culturais que estão associadas à criação, disseminação, gestão e uso do conhecimento.  
(BEM et al, 2013; DE ANGELIS, 2013; AMAYAH, 2013; DAVENPORT e PRUSSAK, 1998; ANGELONI e GROTTO, 
2009) 

 
Questão 5 – Informe se você concorda ou não com as afirmações relacionadas abaixo, tomando por base 
as experiências vivenciadas por você na organização. Para tal utilize a seguinte escala: 

 

Nível de 
Concordância 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Discordo 
Totalmente 

Discordo em 
Parte 

Não Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

 

 AFIRMATIVAS Escala de Concordância 

5.1 A instituição procura estimular e facilitar os processos de melhoria. [1] [2] [3] [4] [5] 

5.2 
Sinto-me seguro ao compartilhar informações e conhecimento com 
meus colegas, pois respeito e confio neles. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.3 
Os saberes dos servidores são fortemente reconhecidos pela alta 
gestão. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.4 O conhecimento não é fonte de poder na Instituição. [1] [2] [3] [4] [5] 

5.5 
A Intranet ou outros sistemas de informação apoiam a troca de 
informações e conhecimentos na organização. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.6 
A organização incentiva a documentação de normas, procedimentos e 
conhecimentos existentes. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.7 A informação flui com rapidez e eficiência na organização. [1] [2] [3] [4] [5] 

5.8 
A estrutura organizacional promove o uso das competências dos seus 
servidores. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.9 
Os superiores incentivam a aprendizagem e o compartilhamento do 
conhecimento. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.10 
Na organização aceita-se erros criativos, sem perda de status por não 
se saber tudo. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.11 
A instituição estimula a disseminação das boas ideias 
independentemente da função ocupada pelo servidor. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.12 Não existem barreiras de acesso entre os diferentes níveis hierárquicos. [1] [2] [3] [4] [5] 

5.13 
A instituição procura estabelecer o consenso através de educação, 
discussão, publicações, trabalhos em equipe e rodízio de funções. 

[1] [2] [3] [4] [5] 

5.14 
Na organização se dispõe de tempo e locais para a transferência do 
conhecimento. 

[1] [2] [3] [4] [5] 
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APÊNDICE C – TABULAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

APLICADO AOS FISCAIS DE CONTRATOS 

 

Grau de frequência atribuída as questões referentes aos temas: 

 Fiscalização de Contratos – 2.1 a 2.7 

Nº de Entrevistados: 23 (P1, P2, ..., P23) 

Escala 

Grau de 

Frequência 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

QUESTÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

                   

2.1 4 3 3 4 5 5 5 3 1 3 3 5 5 5 3 4 1 5 

2.2 4 3 3 3 5 4 4 5 1 4 3 3 5 2 1 3 1 5 

2.3 5 5 5 5 1 4 5 1 5 2 5 4 4 1 1 1 1 4 

2.4 1 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 4 1 5 3 1 5 

2.5 1 2 3 2 5 5 5 1 1 4 1 2 5 1 5 5 1 5 

2.6 3 4 1 2 3 5 5 5 4 4 5 3 3 3 5 1 1 5 

2.7 1 4 1 4 4 3 3 1 1 3 1 5 5 1 4 1 1 5 

Continuação 

QUESTÕES P19 P20 P21 P22 P23 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

          

2.1 5 4 4 5 4 3,87 4 5 1,2175 

2.2 4 3 3 5 3 3,35 3 3 1,2652 

2.3 1 5 4 5 4 3,39 4 5 1,7513 

2.4 5 5 4 5 2 3,78 4 5 1,4758 

2.5 5 5 4 5 3 3,30 4 5 1,7434 

2.6 5 4 2 5 1 3,43 4 5 1,5023 

2.7 3 5 3 5 2 2,87 3 1 1,6041 
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Grau de importância e domínio acerca das competências referentes às atividades de fiscal de 

contratos: 

Nº de Entrevistados: 23 (P1, P2, ..., P23) 

Escala 

Grau de 

Importância 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Nada 

Importante 

Pouco 

Importante 

Medianamente 

Importante 

Muito 

Importante 

Extremamente 

Importante 

 

QUESTÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

2.8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2.9 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2.10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

2.11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

2.12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Continuação 

QUESTÕES P19 P20 P21 P22 P23 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.8 3 4 4 4 4 3,91 4 4 0,2881 

2.9 4 4 4 4 4 3,83 4 4 0,4910 

2.10 4 4 3 4 4 3,87 4 4 0,3444 

2.11 4 4 4 3 4 3,87 4 4 0,3444 

2.12 4 3 3 4 4 3,78 4 4 0,4217 

 

 

Escala 

Grau de 

Domínio 

[0] [1] [2] [3] [4] 

Não domina  

a competência 

Domina Pouco a 

competência 

Domina 

Medianamente  

a competência 

Domina Muito a 

competência 

Domina 

Plenamente a 

competência 

 

QUESTÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

2.8 0 3 0 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 0 2 4 2 3 

2.9 1 4 0 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 0 3 4 2 3 

2.10 0 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 0 3 3 2 4 

2.11 0 2 1 2 4 4 4 2 3 3 2 4 4 1 4 4 2 4 

2.12 0 2 1 2 3 4 4 2 3 3 2 2 4 0 3 4 2 3 
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Continuação 

QUESTÕES P19 P20 P21 P22 P23 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.8 3 2 2 4 1 2,22 2 2 1,1661 

2.9 4 4 4 2 2 2,65 3 4 1,2288 

2.10 4 2 3 4 2 2,52 3 2 1,0816 

2.11 3 4 4 3 1 2,83 3 4 1,2668 

2.12 3 3 3 4 1 2,52 3 3 1,2011 

 

 

Cálculo do Índice de Prioridade de Treinamento (IPT) = Imp (4-Dom), onde 0 < IPT < 16; 

onde: Imp = grau de importância e Dom = grau de domínio. 

 

QUESTÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

2.8 16 4 16 8 8 8 4 8 3 4 8 8 0 16 8 0 8 4 

2.9 12 0 8 8 3 4 0 8 3 4 8 8 0 16 4 0 8 4 

2.10 16 4 8 8 4 8 0 4 3 4 8 8 8 16 4 3 8 0 

2.11 16 8 12 8 0 0 0 8 3 3 8 0 0 12 0 0 8 0 

2.12 16 8 12 8 4 0 0 8 3 4 8 8 0 16 4 0 6 3 

Continuação 

QUESTÕES P19 P20 P21 P22 P23 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

2.8 3 8 8 0 12 7,04 8 8 4,7336 

2.9 0 0 0 8 8 4,96 4 8 4,4157 

2.10 0 8 3 0 8 5,78 4 8 4,4000 

2.11 4 0 0 3 12 4,57 3 0 5,0975 

2.12 4 3 3 0 12 5,65 4 8 4,8674 
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Grau de frequência atribuída as questões referentes aos temas: 

 Processos / Mecanismos de Aprendizagem Intraorganizacional – 3.1 a 3.14 

Nº de Entrevistados: 23 (P1, P2, ..., P23) 

Escala 

Grau de 

Frequência 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Sempre 

 

QUESTÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

                   

3.1 2 1 2 3 2 2 1 5 2 1 2 2 4 5 5 3 4 5 

3.2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 5 3 4 5 

3.3 3 3 2 2 3 4 1 5 1 2 2 5 2 5 5 3 2 3 

3.4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 2 3 

3.5 1 4 3 2 4 1 4 1 1 3 3 5 1 2 3 2 5 5 

3.6 3 3 2 1 5 2 2 5 1 2 2 5 3 3 4 3 3 5 

3.7 3 1 2 4 3 4 4 5 5 4 5  4 4 2 3 1 4 3 

3.8 2 3 2 1 4 1 1 1 2 3 2 4 2 1 3 3 2 4 

3.9 1 1 1 3 4 1 3 1 1 2 1 2 2 1 5 3 2 3 

3.10 3 4 4 1 4 5 4 5 4 4 1 2 4 2 4 4 2 4 

3.11 2 3 1 2 4 5 2 5 1 3 1 2 5 5 4 4 4 5 

3.12 1 2 1 2 3 3 1 5 3 3 1 4 2 5 4 3 2 5 

3.13 1 4 1 1 4 1 1 1 1 2 1 4 1 1 3 2 2 2 

3.14 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 

Continuação 

QUESTÕES P19 P20 P21 P22 P23 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

          

3.1 4 1 5 3 2 2,87 2 2 1,4555 

3.2 3 1 3 3 2 2,17 2 1 1,2668 

3.3 5 4 5 3 2 3,13 3 2 1,3586 

3.4 2 1 3 4 2 2,00 2 1 0,9045 

3.5 4 3 5 5 1 2,96 3 1 1,5219 

3.6 2 2 5 5 4 3,13 3 2 1,3586 

3.7 5 4 4 5 4 3,55 4 4 1,1843 

3.8 4 1 5 5 2 2,52 2 2 1,3097 

3.9 5 2 2 4 1 2,22 2 1 1,3128 

3.10 4 1 2 5 5 3,39 4 4 1,3396 

3.11 4 5 2 5 2 3,30 4 5 1,4904 

3.12 3 2 1 5 2 2,74 3 2 1,3888 

3.13 2 1 4 5 1 2,00 1 1 1,3143 
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3.14 1 1 2 5 2 1,65 1 1 0,9821 

 

Nível de concordância atribuída as questões referentes ao tema: 

 O Conhecimento na Organização e a Cultura Organizacional – 5.1 a 5.14 

Nº de Entrevistados: 23 (P1, P2, ..., P23) 

Escala 

Nível de 

Concordância 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Discordo 

Totalmente 

Discordo  

em Parte 

Não Concordo 

Nem Discordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

 

QUESTÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

                   

5.1 2 4 2 2 3 4 1 5 1 4 1 4 1 5 5 4 4 5 

5.2 4 3 4 5 5 3 3 5 2 4 5 5 1 5 5 2 4 5 

5.3 4 2 2 1 4 2 1 5 1 4 1 3 1 2 5 4 2 4 

5.4 4 3 4 5 4 4 3 1 1 4 2 1 2 2 1 1 5 1 

5.5 1 2 1 4 3 1 1 5 3 4 1 2 4 4 5 4 3 5 

5.6 4 4 3 2 3 2 2 5 2 5 2 4 1 5 5 4 4 5 

5.7 1 2 2 1 1 1 1 5 1 5 1 2 1 5 5 2 1 4 

5.8 4 4 2 1 3 2 1 5 1 3 2 4 1 4 5 1 2 4 

5.9 2 4 4 1 5 4 4 5 1 4 1 5 2 5 5 2 2 4 

5.10 4 2 4 3 4 3 3 5 1 4 2 5 1 3 5 1 2 3 

5.11 4 3 1 4 4 2 1 5 1 3 1 4 4 4 4 3 1 5 

5.12 1 2 5 1 5 1 1 5 1 3 1 2 4 5 1 5 1 3 

5.13 1 4 5 1 4 1 1 5 1 4 1 2 1 1 5 3 1 3 

5.14 1 1 2 1 3 2 1 5 1 3 1 2 4 1 3 4 1 5 

Continuação 

QUESTÕES P19 P20 P21 P22 P23 
Média Mediana Moda 

Desvio 
padrão 

 Md Mo 

          

5.1 4 1 1 4 4 3,09 4 4 1,5348 

5.2 5 3 5 4 4 3,96 4 5 1,1862 

5.3 3 1 1 5 3 2,65 2 1 1,4650 

5.4 1 5 1 1 5 2,65 2 1 1,6127 

5.5 5 5 5 5 4 3,35 4 5 1,5553 

5.6 4 1 5 5 4 3,52 4 4 1,3774 

5.7 2 1 1 5 2 2,26 2 1 1,6298 

5.8 2 1 1 5 4 2,70 2 1 1,4904 

5.9 4 1 5 5 4 3,43 4 4 1,5323 

5.10 4 1 1 4 4 3,00 3 4 1,3817 
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5.11 3 1 1 4 4 2,91 3 4 1,4433 

5.12 1 1 5 4 5 2,74 2 1 1,7893 

5.13 3 1 5 5 5 2,74 3 1 1,7377 

5.14 3 1 1 5 4 2,39 2 1 1,4997 
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APÊNDICE D – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS ABSOLUTAS E 

FREQUÊNCIAS RELATIVAS DAS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM O 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E SUAS RESPECTIVAS 

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

 

Bloco 1 – Perfil dos Participantes 

 

1.1 – Sexo: 

 

Sexo freq. freq. (%) 

masculino 17 73,91% 

feminino 6 26,09% 

total 23 100,00% 
 

 

 

1.2 – Nível de Escolaridade 

 

Escolaridade freq. 
freq. 
(%) 

ensino médio 12 52,17% 

graduação 6 26,09% 

especialização/MBA 4 17,39% 

mestrado 1 4,35% 

doutorado 0 0,00% 

total 23 
100,00

% 
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1.3 – Tempo em que atua/atuou como fiscal de contrato: 

 

Tempo de 
fiscalização 

freq. freq. (%) 

menos de 1 ano 14 60,87% 

de 1 a 3 anos 9 39,13% 

de 4 a 6 anos 0 0,00% 

de 7 a 9 anos 0 0,00% 

mais de 10 anos 0 0,00% 

total 23 100,00% 
 

 

 

1.4 – Natureza da Função: 

 

Natureza da função freq. 
freq. 
(%) 

Fiscal Administrativo 8 34,78% 

Fiscal de Execução 15 65,22% 

Fiscal Técnico 0 0,00% 

Outro 0 0,00% 

total 23 
100,00

% 
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Bloco 2 – Fiscalização de Contratos 

 

Questão 2 

Assinale o grau de frequência em que desempenha as ações relacionadas às atividades de 

fiscalização de contratos (itens 2.1 a 2.7) 

 

2.1 Mantém arquivo organizado contendo todas as comunicações realizadas com o preposto da 

empresa. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 2 8,70% 

Raramente 0 0,00% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 6 26,09% 

Sempre 9 39,13% 

total 23 100,00% 
 

 

2.2 Mantém planilha-resumo atualizada contendo nome, CPF, função, horário e local de 

trabalho, salário, férias e faltas de todos os terceirizados. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 3 13,04% 

Raramente 1 4,35% 

Eventualmente 9 39,13% 

Frequentemente 5 21,74% 

Sempre 5 21,74% 

total 23 100,00% 
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2.3 Dirige-se diretamente ao terceirizado, determinando alterações na forma de prestação de 

serviços, quando julga necessário (alteração de horário, folga, local de trabalho) ou fazendo 

reclamações. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 7 30,43% 

Raramente 1 4,35% 

Eventualmente 0 0,00% 

Frequentemente 6 26,09% 

Sempre 9 39,13% 

total 23 100,00% 
 

 

2.4 Dirige-se formalmente ao preposto da empresa, recomendando medidas saneadoras 

referentes a faltas, atrasos e/ou ocorrências. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 3 13,04% 

Raramente 2 8,70% 

Eventualmente 3 13,04% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 11 47,83% 

total 23 100,00% 
 

 

2.5 Verifica se a empresa terceirizada está efetuando regularmente o pagamento de salários, 

adicionais e benefícios aos seus funcionários. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 6 26,09% 

Raramente 3 13,04% 

Eventualmente 2 8,70% 

Frequentemente 2 8,70% 

Sempre 10 43,48% 

total 23 100,00% 
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2.6 Monitora, através de registros, o nível de qualidade dos serviços, sugerindo intervenções e 

correções. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 4 17,39% 

Raramente 3 13,04% 

Eventualmente 5 21,74% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

2.7 Acompanha e controla a vigência do contrato e posteriores termos aditivos. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 8 34,78% 

Raramente 1 4,35% 

Eventualmente 5 21,74% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 5 21,74% 

total 23 100,00% 
 

 

Assinale o grau de importância e de domínio de competências consideradas essenciais e 

relevantes para o desempenho das atividades do fiscal de contratos (itens 2.8 a 2.12). 

 

2.8 Ter conhecimento dos normativos legais que regulamentam as contratações públicas e a 

fiscalização de contratos. 

 

  
freq

. freq. (%) 

Nada importante 0 0,00% 

Pouco importante 0 0,00% 

Medianamente importante 0 0,00% 

Muito importante 2 8,70% 

Extremamente importante 21 91,30% 

total 23 100,00% 
 

0,00% 20,00% 40,00%

Nunca

Raramente

Eventualmente

Frequentemente

Sempre

0,00% 20,00% 40,00%

Nunca

Raramente

Eventualmente

Frequentemente

Sempre

0,00% 50,00% 100,00%

Nada importante

Pouco importante

Medianamente…

Muito importante

Extremamente…
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  freq. freq. (%) 

Não domina 3 13,04% 

Domina pouco 3 13,04% 

Domina medianamente 9 39,13% 

Domina muito 5 21,74% 

Domina plenamente 3 13,04% 

total 23 100,00% 
 

 

2.9 Ter conhecimento das atribuições e responsabilidades inerentes à função de fiscal de 

contratos. 

 

  freq. freq. (%) 

Nada importante 0 0,00% 

Pouco importante 0 0,00% 

Medianamente importante 1 4,35% 

Muito importante 2 8,70% 

Extremamente importante 20 86,96% 

total 23 100,00% 
 

 

  freq. freq. (%) 

Não domina 2 8,70% 

Domina pouco 3 13,04% 

Domina medianamente 6 26,09% 

Domina muito 5 21,74% 

Domina plenamente 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 30,00% 60,00%

Não domina

Domina pouco

Domina medianamente

Domina muito

Domina plenamente

0,00% 50,00% 100,00%

Nada importante

Pouco importante

Medianamente…

Muito importante

Extremamente…

0,00% 20,00% 40,00%

Não domina

Domina pouco

Domina medianamente

Domina muito

Domina plenamente



149 
 

2.10 Ter conhecimento detalhado do contrato sob sua supervisão e das cláusulas nele 

estabelecidas. 

 

  freq. freq. (%) 

Nada importante 0 0,00% 

Pouco importante 0 0,00% 

Medianamente importante 0 0,00% 

Muito importante 4 17,39% 

Extremamente importante 19 82,61% 

total 23 100,00% 
 

 

  freq. freq. (%) 

Não domina 2 8,70% 

Domina pouco 1 4,35% 

Domina medianamente 10 43,48% 

Domina muito 6 26,09% 

Domina plenamente 4 17,39% 

total 23 100,00% 
 

 

2.11 Registrar, em documento próprio, as irregularidades encontradas e as providências 

determinadas, decorrentes do descumprimento das obrigações pactuadas em contrato. 

 

  freq. freq. (%) 

Nada importante 0 0,00% 

Pouco importante 0 0,00% 

Medianamente importante 0 0,00% 

Muito importante 4 17,39% 

Extremamente importante 19 82,61% 

total 23 100,00% 
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  freq. freq. (%) 

Não domina 1 4,35% 

Domina pouco 5 21,74% 

Domina medianamente 4 17,39% 

Domina muito 3 13,04% 

Domina plenamente 10 43,48% 

total 23 100,00% 
 

 

2.12 Utilizar mecanismos de controle (documentos padronizados) que possam auxiliar o 

acompanhamento dos contratos. 

 

  freq. freq. (%) 

Nada importante 0 0,00% 

Pouco importante 0 0,00% 
Medianamente 

importante 0 0,00% 

Muito importante 5 21,74% 

Extremamente importante 18 78,26% 

total 23 100,00% 
 

 

  freq. freq. (%) 

Não domina 2 8,70% 

Domina pouco 4 17,39% 

Domina medianamente 5 21,74% 

Domina muito 7 30,43% 

Domina plenamente 5 21,74% 

total 23 100,00% 
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2.13 Assinale os 3 principais desafios que mais interferem no exercício da função de fiscal de 

contratos. 

 

 

Desafios  freq. freq. (%) 

Falta de treinamento e qualificação 18 26,47% 

Desconhecimento das cláusulas contratuais 8 11,76% 

Desconhecimento das atribuições/responsabilidades 6 8,82% 

Desconhecimento da legislação 7 10,29% 

Relacionamento com o preposto 7 10,29% 

Relacionamento com agentes da gestão de contratos 10 14,71% 

Dificuldade de operacionalização dos sistemas 1 1,47% 

Desconhecimento acerca de ferramentas de GC 7 10,29% 

Outros 4 5,88% 

total 68 100,00% 
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2.14 Informe com que frequência você participa de treinamentos voltados especificamente para 

o desempenho das atividades de fiscal de contratos. 

 

Participação em 
Treinamentos 

freq. freq. (%) 

Nunca 7 30,43% 

Raramente 10 43,48% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 0 0,00% 

total 23 100,00% 
 

 

 

 

Bloco 3 – Processos / Mecanismos de Aprendizagem Intraorganizacional 

 

Questão 3 

Assinale o grau de frequência de cada afirmação (itens 3.1 a 3.14) 

 

3.1 A instituição incentiva a participação em eventos externos: cursos, palestras e congressos. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 4 17,39% 

Raramente 8 34,78% 

Eventualmente 3 13,04% 

Frequentemente 3 13,04% 

Sempre 5 21,74% 

total 23 100,00% 
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3.2 A instituição incentiva a participação em eventos externos: cursos, palestras e congressos 

voltados à fiscalização. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 9 39,13% 

Raramente 6 26,09% 

Eventualmente 5 21,74% 

Frequentemente 1 4,35% 

Sempre 2 8,70% 

total 23 100,00% 
 

 

3.3 A instituição oferece oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de 

treinamento. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 2 8,70% 

Raramente 7 30,43% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 2 8,70% 

Sempre 6 26,09% 

total 23 100,00% 
 

 

3.4 A instituição oferece oportunidades de aprendizagem, tais como programas internos de 

treinamento voltados à fiscalização. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 8 34,78% 

Raramente 8 34,78% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 1 4,35% 

Sempre 0 0,00% 

total 23 100,00% 
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3.5 As experiências e conhecimentos obtidos durante a prática de fiscalização são 

compartilhados através de conversas entre os servidores ou em reuniões. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 6 26,09% 

Raramente 3 13,04% 

Eventualmente 5 21,74% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 5 21,74% 

total 23 100,00% 
 

 

3.6 Os problemas que surgem no desenvolvimento das atividades de fiscalização são 

solucionados de forma compartilhada com a área responsável pela gestão de contratos. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 2 8,70% 

Raramente 7 30,43% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 2 8,70% 

Sempre 6 26,09% 

total 23 100,00% 
 

 

3.7 Ao desempenhar a atividade de fiscal, além do conhecimento técnico, minhas decisões são 

baseadas em experiências vividas e intuição. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 2 8,70% 

Raramente 2 8,70% 

Eventualmente 4 17,39% 

Frequentemente 10 43,48% 

Sempre 5 21,74% 

total 23 100,00% 
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3.8 Os fiscais costumam trocar conhecimentos/informações entre eles ou com a área 

responsável pela gestão de contratos. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 6 26,09% 

Raramente 7 30,43% 

Eventualmente 4 17,39% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 2 8,70% 

total 23 100,00% 
 

 

3.9 Ao desempenhar a atividade de fiscal, utilizo ferramentas tecnológicas como instrumentos 

de suporte à captura e disseminação do conhecimento não documentado. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 9 39,13% 

Raramente 6 26,09% 

Eventualmente 4 17,39% 

Frequentemente 2 8,70% 

Sempre 2 8,70% 

total 23 100,00% 
 

 

3.10 Durante a tarefa de fiscalização, avalio de forma sistematizada a qualidade de prestação 

de serviços, atribuindo indicadores considerados relevantes. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 3 13,04% 

Raramente 4 17,39% 

Eventualmente 1 4,35% 

Frequentemente 11 47,83% 

Sempre 4 17,39% 

total 23 100,00% 
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3.11 Utilizo procedimentos padronizados de controle com o intuito de facilitar o monitoramento 

dos contratos e organização das minhas atividades. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 3 13,04% 

Raramente 6 26,09% 

Eventualmente 2 8,70% 

Frequentemente 5 21,74% 

Sempre 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

3.12 A instituição disponibiliza documentos (digitais ou impressos) padronizados que facilitam 

o controle e monitoramento das atividades de fiscalização. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 5 21,74% 

Raramente 6 26,09% 

Eventualmente 6 26,09% 

Frequentemente 2 8,70% 

Sempre 4 17,39% 

total 23 100,00% 
 

 

3.13 Os fiscais que retornam de treinamento externo compartilham conhecimentos/informações 

com os demais fiscais. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 12 52,17% 

Raramente 5 21,74% 

Eventualmente 1 4,35% 

Frequentemente 4 17,39% 

Sempre 1 4,35% 

total 23 100,00% 
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3.14 A área de gestão de contratos realiza seminários ou treinamentos, conduzido por servidores 

da instituição, para que todos os fiscais conheçam e aprimorem documentos e rotinas de 

fiscalização. 

 

  freq. freq. (%) 

Nunca 13 56,52% 

Raramente 7 30,43% 

Eventualmente 2 8,70% 

Frequentemente 0 0,00% 

Sempre 1 4,35% 

total 23 100,00% 
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Bloco 4 – Gestão do Conhecimento 

 

4.1 Na sua opinião, quais dessas práticas mais contribuem ou poderiam contribuir para o seu 

aprendizado? 

 

 

Práticas de GC freq. freq. (%) 

Fóruns / Listas de discussão 17 11,81% 

Comunidades de prática 14 9,72% 

Educação corporativa 16 11,11% 

Narrativas 7 4,86% 

Melhores práticas 13 9,03% 

Benchmarking (interno e externo) 11 7,64% 

Banco de conhecimentos 10 6,94% 

Gestão por competências 18 12,50% 

Banco de talentos 12 8,33% 

Portais (intra e extranets) 12 8,33% 

Gestão eletrônica de documentos 14 9,72% 

total 144 100,00% 
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4.2 – Ao desempenhar a atividade de fiscalização de contratos, você utiliza/utilizou alguma das 

práticas relacionadas na questão anterior? 

 

GC na prática freq. freq. (%) 

não 13 56,52% 

sim 10 43,48% 

total 23 100,00% 
 

Os respondentes que utilizam/utilizaram práticas que facilitam a disseminação e transferência 

do conhecimento no ambiente organizacional especificaram as seguintes: 

 

 

Práticas freq. freq. (%) 

Fóruns / Listas de discussão 5 29,41% 

Comunidades de prática 2 11,76% 

Educação corporativa 4 23,53% 

Narrativas 0 0,00% 

Melhores práticas 2 11,76% 

Benchmarking (interno e externo) 1 5,88% 

Banco de conhecimentos 0 0,00% 

Gestão por competências 0 0,00% 

Banco de talentos 0 0,00% 

Portais (intra e extranets) 2 11,76% 

Gestão eletrônica de documentos 1 5,88% 

total 17 100,00% 
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4.3 – Além das práticas citadas na questão 4.1, tem alguma que você utiliza/utilizou e que não 

foi relacionada na referida questão? 

 

 

GC na prática freq. freq. (%) 

não 20 86,96% 

sim 3 13,04% 

total 23 100,00% 
 

 

 

 

Bloco 5 – O Conhecimento na Organização e a Cultura Organizacional 

 

Questão 5 

Informe se você concorda ou não com as afirmações relacionadas abaixo, tomando por base as 

experiências vivenciadas por você na organização (itens 5.1 a 5.14) 

 

5.1 A instituição procura estimular e facilitar os processos de melhoria. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 6 26,09% 

Discordo em Parte 3 13,04% 

Não Concordo nem Discordo 1 4,35% 

Concordo Parcialmente 9 39,13% 

Concordo Totalmente 4 17,39% 

total 23 100,00% 
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5.2 Sinto-me seguro ao compartilhar informações e conhecimento com seus colegas, pois 

respeito e confio neles. 

 

  
freq

. freq. (%) 

Discordo Totalmente 1 4,35% 

Discordo em Parte 2 8,70% 

Não Concordo nem Discordo 4 17,39% 

Concordo Parcialmente 6 26,09% 

Concordo Totalmente 10 43,48% 

   

total 23 100,00% 
 

 

5.3 Os saberes dos servidores são fortemente reconhecidos pela alta gestão. 

 

  
freq

. freq. (%) 

Discordo Totalmente 7 30,43% 

Discordo em Parte 5 21,74% 

Não Concordo nem Discordo 3 13,04% 

Concordo Parcialmente 5 21,74% 

Concordo Totalmente 3 13,04% 

total 23 100,00% 
 

 

5.4 O conhecimento não é fonte de poder na Instituição. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 9 39,13% 

Discordo em Parte 3 13,04% 

Não Concordo nem Discordo 2 8,70% 

Concordo Parcialmente 5 21,74% 

Concordo Totalmente 4 17,39% 

total 23 100,00% 
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5.5 A Intranet ou outros sistemas de informação apoiam a troca de informações e 

conhecimentos na organização. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 3 13,04% 

Discordo em Parte 4 17,39% 

Não Concordo nem Discordo 3 13,04% 

Concordo Parcialmente 6 26,09% 

Concordo Totalmente 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

5.6 A organização incentiva a documentação de normas, procedimentos e conhecimentos 

existentes. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 2 8,70% 

Discordo em Parte 5 21,74% 

Não Concordo nem Discordo 2 8,70% 

Concordo Parcialmente 7 30,43% 

Concordo Totalmente 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

5.7 A informação flui com rapidez e eficiência na organização. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 11 47,83% 

Discordo em Parte 6 26,09% 

Não Concordo nem Discordo 0 0,00% 

Concordo Parcialmente 1 4,35% 

Concordo Totalmente 5 21,74% 

total 23 100,00% 
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5.8 A estrutura organizacional promove o uso das competências dos seus servidores. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 7 30,43% 

Discordo em Parte 5 21,74% 

Não Concordo nem Discordo 2 8,70% 

Concordo Parcialmente 6 26,09% 

Concordo Totalmente 3 13,04% 

total 23 100,00% 
 

 

5.9 Os superiores incentivam a aprendizagem e o compartilhamento do conhecimento. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 4 17,39% 

Discordo em Parte 4 17,39% 

Não Concordo nem Discordo 0 0,00% 

Concordo Parcialmente 8 34,78% 

Concordo Totalmente 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

5.10 Na organização aceita-se erros criativos, sem perda de status por não se saber tudo. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 5 21,74% 

Discordo em Parte 3 13,04% 

Não Concordo nem Discordo 5 21,74% 

Concordo Parcialmente 7 30,43% 

Concordo Totalmente 3 13,04% 

total 23 100,00% 
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5.11 A instituição estimula a disseminação das boas ideias independentemente da função 

ocupada pelo servidor. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 7 30,43% 

Discordo em Parte 1 4,35% 

Não Concordo nem Discordo 4 17,39% 

Concordo Parcialmente 9 39,13% 

Concordo Totalmente 2 8,70% 

total 23 100,00% 
 

 

5.12 Não existem barreiras de acesso entre os diferentes níveis hierárquicos. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 10 43,48% 

Discordo em Parte 2 8,70% 

Não Concordo nem Discordo 2 8,70% 

Concordo Parcialmente 2 8,70% 

Concordo Totalmente 7 30,43% 

total 23 100,00% 
 

 

5.13 A instituição procura estabelecer o consenso através de educação, discussão, publicações, 

trabalhos em equipe e rodízio de funções. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 10 43,48% 

Discordo em Parte 1 4,35% 

Não Concordo nem Discordo 3 13,04% 

Concordo Parcialmente 3 13,04% 

Concordo Totalmente 6 26,09% 

total 23 100,00% 
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5.14 Na organização se dispõe de tempo e locais para a transferência do conhecimento. 

 

  freq. freq. (%) 

Discordo Totalmente 10 43,48% 

Discordo em Parte 3 13,04% 

Não Concordo nem Discordo 4 17,39% 

Concordo Parcialmente 3 13,04% 

Concordo Totalmente 3 13,04% 

total 23 100,00% 
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