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RESUMO 

 
As universidades são instituições centrais no processo de criação e transmissão do 

conhecimento e, cada vez mais, são instadas a contribuir para o aumento da 

inovação e do desenvolvimento tecnológico da região onde se inserem. Para 

estarem aptas para o atendimento desta demanda, devem reavaliar suas políticas e 

seus modelos de gestão, tentando se tornar mais flexíveis e atualizadas, ações que 

podem garantir maior eficiência e efetividade em seus processos. Os princípios da 

gestão do conhecimento aplicados pela universidade podem proporcionar a melhoria 

da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, estas instituições devem 

abordar o conhecimento como matéria-prima, fator de produção e produto, 

agregando valor a cada etapa do desenvolvimento. Este trabalho tem por objetivo 

analisar a Gestão do Conhecimento sob a ótica dos elementos construtivos 

propostos por Probst, Raub e Romhardt (2002), considerando ainda, as sete 

dimensões da Gestão do Conhecimento descritas por Terra (2001), na Universidade 

Federal Fluminense, em especial na Escola de Engenharia. Pretende-se verificar se 

as possíveis ações de Gestão do Conhecimento estão ligadas à estratégia 

institucional de forma a desenvolver competências organizacionais, bem como 

melhorar o posicionamento da Instituição no atendimento das demandas da 

sociedade. Para tanto, busca-se caracterizar a administração da mesma e identificar 

os pontos positivos e os de melhoria. Adicionalmente, espera-se disponibilizar aos 

gestores da Instituição informações que possam agregar valor a futuras iniciativas 

voltadas a gestão do conhecimento. Conclui-se o trabalho comprovando que as 

ações identificadas, mesmo que não intencionalmente formalizadas e definidas 

como um mecanismo de gestão do conhecimento oficialmente instituído pela direção 

da Escola de Engenharia, estão, de fato, ligadas à estratégia institucional e podem 

levar ao aperfeiçoamento de seus processos e ao desenvolvimento de competências 

organizacionais, fortalecendo a Instituição para que esta obtenha diferencial 

competitivo sustentável. 

 

 

Palavras Chave: Gestão do conhecimento, economia do conhecimento, 

universidade, inovação. 
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ABSTRACT 

 

The Universities are central institutions in the process of creation and transmission of 

the knowledge and, each time more, are urged to contribute to the increase of  

innovation and the technological development of the region they are situated. In 

order to be able for the attendance of this requirement, they must reevaluate their 

politics and management models, trying to be more flexible and more up to date, 

actions that will guarantee more efficiency and effectiveness in their processes. The 

principles of the knowledge management applied by the universities can provide the 

improvement of the education, research and extension. In consequence, the 

management of these institutions must approach the knowledge as raw material, 

factor of production and product, adding value to each development stage. This study 

has as objective the analyze of Knowledge Management based on the principles of  

“Constructive Elements” proposed by Probst, Raub and Romhardt (2002), and 

considering the “Seven Dimensions” of Knowledge Management described by Terra 

(2001), at “Universidade Federal Fluminense”, especially at “Escola de Engenharia”. 

This study intends to check if the possible actions of Knowledge Management are 

linked to the institutional strategy to develop organizational competences, as well as 

protect competitive advantages. It is presented a study on the administration and 

identification of positive points and the ones which need improvement. In addition, it 

is supposed to give the managers information to add value to future initiatives related 

to Knowledge Management. The work is concluded proving that the identified 

actions, although not intentionally formalized and defined as a mechanism of 

knowledge management officially instituted by the direction of the “Escola de 

Engenharia”, are, in fact, linked to the institutional strategy and can lead to the 

improvement of its processes and the development of organizational abilities, 

fortifying the Institution in order to get sustainable competitive differential. 

 

 

 

Key words: Knowledge management, knowledge society, university, innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais e apresentação do tema 

      A velocidade dos avanços tecnológicos e o alto grau de incerteza têm sido 

tendências das últimas décadas, provocados pela intensa competição nos 

mercados. Neste complexo processo de globalização, o capitalismo vem passando 

por uma reestruturação produtiva, direcionando-se para um novo regime de 

produção: um modelo de acumulação flexível, onde a economia é diretamente 

baseada na produção, distribuição e uso do conhecimento .  

      Mas o que há de diferente neste novo modelo, se a humanidade sempre usou o 

conhecimento nos processos produtivos? 

      Rodriguez y Rodriguez (2002) considera que: 

O conhecimento que sempre existiu, desde a presença do homem no 
mundo, torna-se, na Sociedade do conhecimento o diferencial que faz com 
que qualquer produto ou serviço oferecido seja medido pelo quanto de valor 
possui para quem o adquire, em função do conhecimento contido no 
mesmo. 

      E como pode ser definido o conhecimento? 

      Para Probst et al. (2002), o conhecimento é: 

O conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam 
para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras 
do dia-a-dia e as instruções de como agir. O conhecimento baseia-se em 
dados e informações, mas, ao contrário deles, estará sempre ligado a 
pessoas . Ele é construído por indivíduos e representa suas crenças sobre 
relacionamentos causais. 

      Já Davenport e Prusak (1998) consideram que o conhecimento é: 

Uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores.       

Obviamente este modelo econômico, onde o conhecimento passou a 

desempenhar um papel fundamental, traz novos desafios para as organizações. 

Com os mercados cada vez mais globalizados e com novos competidores, os ciclos 

de vida dos produtos estão cada vez menores, os clientes cada vez mais exigentes e 

as tecnologias cada vez mais complexas.  

Tudo isso tem requerido das empresas uma capacidade permanente de mudar 

sua organização interna, absorver novas tecnologias e gerar novos produtos e 

serviços para se manterem competitivas nos mercados globais. Com isso, aumenta 
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a necessidade de otimizar a utilização dos seus recursos intelectuais disponíveis, 

para alavancar não apenas a exploração do conhecimento já existente em seus 

limites organizacionais, mas também para ampliar a criação e absorção de novos 

conhecimentos. 

Mas onde está concentrado o conhecimento nas empresas?  

Muitos autores concordam que o conhecimento é, em grande parte, tácito, isto é, 

algo altamente pessoal, enraizado nas experiências do indivíduo, bem como em 

suas emoções, valores e ideais. É difícil de ser visto e pouco exprimível (NONAKA & 

TAKEUCHI, 1997). 

      Para Lemos (2000): 

Elementos cruciais do conhecimento, implícitos nas práticas de pesquisa, 
desenvolvimento e produção, não são facilmente transferíveis 
espacialmente, pois estão enraizados em pessoas, organizações e locais 
específicos. Somente os que detêm este tipo de conhecimento, podem ser 
capazes de se adaptar às velozes mudanças que ocorrem nos mercados e 
nas tecnologias e gerar inovações em produtos, processos e em formas 
organizacionais (p.157). 

 

      O fato de o conhecimento ser basicamente tácito exige ambientes propícios para 

sua criação e compartilhamento. Por isso, as organizações precisam desenvolver 

mecanismos que convertam conhecimento pessoal, tácito, em conhecimento 

explícito que possa promover a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. 

Além disso, precisam desenvolver instrumentos que propiciem o compartilhamento 

do conhecimento, precisam preservar esse conhecimento numa forma estruturada, 

alem de estar sempre procurando aumentá-lo ou aprimorá-lo. 

      Portanto, a tarefa de gerir o conhecimento está longe de ser uma tarefa fácil .  

     A partir desse entendimento, muitos conceitos e teorias foram elaborados 

buscando uma nova forma de adequar as organizações a essa nova realidade, 

dentre eles destacam-se: “organização que aprende”, “empresa criadora do 

conhecimento”, “conhecimento organizacional”, “inteligência organizacional”, “capital 

intelectual”, “sociedade do conhecimento”, “trabalhador do conhecimento”, 

“economia do conhecimento” e “gestão do conhecimento”. 

      Assim, a gestão do conhecimento  vem se consolidado como tendência e 

apresenta-se como um novo desafio que transforma não apenas o contorno das 

organizações, mas também é fator “determinante da capacidade das nações, 

sociedades, empresas e pessoas para lidar com o ambiente em acelerada 
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transformação e crescente complexidade”. (PLONSKI, apud TERRA 2001, p. XI e 

XII).  

      Qualquer que seja a teoria utilizada, pode-se considerar, de forma simplificada, 

que a gestão do conhecimento deve se basear na combinação de quatro ações 

interdependentes sobre o conhecimento: a sua produção, a sua transmissão, a sua 

divulgação e a sua exploração para subsidiar a criação das inovações tecnológicas. 

      Neste cenário, as universidades , por terem participação expressiva em todos os 

processos citados, assumem papel de destaque. Se antes a produção de 

conhecimento nas universidades era, em grande parte, direcionada apenas para o 

consumo acadêmico, agora o papel das universidades precisa ser redefinido para 

demonstrar com maior clareza sua contribuição na sociedade. Para tal, estas 

precisam atuar de forma mais pró-ativa, disponibilizando sua expertise e seu 

conhecimento científico e técnico para as demandas desta sociedade onde se 

encontram inseridas. 

Embora seja claro que o ideal para o desenvolvimento tecnológico do país é que 

a inovação seja realizada pelas empresas, não se pode negar a grande importância 

das universidades neste processo, senão pela participação mais direta em 

pesquisas tecnológicas, apenas através do ensino, formando profissionais 

qualificados a desenvolverem o P&D dentro das empresas. 

      Na opinião de Pietrovski, (2002): 

Considerando a importância da participação das instituições de ensino 
superior na sociedade do conhecimento, contempla-se na atualidade a 
oportunidade que as universidades têm de participar, com uma estrutura 
sólida de organização, por meio de pesquisa, de atividades de extensão, de 
agentes multiplicadores e facilitadores do processo, aplicar essa forma de 
gestão, sobretudo na parceria com as empresas, indo ao encontro das 
expectativas e exigências geradas pela sociedade nesse processo de 
transformação (p.15). 

       Com isso, o papel das universidades contempla, assim, um debate sobre a 

apropriação econômica do conhecimento pelas mesmas, envolvendo também outros 

atores como indústria e governo. 

     Os autores Etzkowitz e Leydesdorff (1998) enfatizam a força do processo de 

institucionalização das relações entre o ambiente acadêmico, empresarial e 

governamental, baseado em um conceito que denominaram de “Triple Helix”. Tal 

conceito preconiza a interação entre estes três atores, valorizando a busca do 

aprofundamento dos pontos de interseção entre eles, bem como o aprimoramento 
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das condições de inovação em uma sociedade baseada no conhecimento. 

Brito Cruz (2000, p.5) considera que “a capacidade de uma nação gerar 

conhecimento e converter conhecimento em riqueza e desenvolvimento social 

depende da ação de alguns agentes institucionais geradores e aplicadores de 

conhecimento” e prossegue relacionando as empresas, as universidades e o 

governo como os principais agentes. 

      É notório que as universidades, especialmente as federais, por serem 

instituições públicas, devem procurar uma reestruturação para que se tornem 

organizações mais ágeis e enxutas, visando otimizar seus processos, de forma a 

estarem aptas a aprofundar e requalificar seu papel em face de todas essas novas 

demandas. 

       A gestão do conhecimento  é uma das ferramentas que pode colaborar para 

sua melhoria constante, buscando a excelência em seus processos internos e na 

prestação de seus serviços para a sociedade, ajudando a estas instituições na 

reconstrução do seu papel no século XXI. 

      É claro que se faz necessário o entendimento prévio de que não se pode lidar 

com o conhecimento científico produzido pelas universidades na mesma perspectiva 

do conhecimento organizacional.  

      Entretanto, não se deve esquecer que as universidades são organizações que, 

além de buscar a qualidade nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

(atividades-fim da instituição), devem também buscar a competência administrativa 

para gerir as demais atividades de apoio envolvidas, como finanças, custos, 

recursos humanos, estratégia, tecnologia da informação etc. 

      Então, para se adequar a esse contexto, as universidades precisam caminhar à 

luz das mudanças recentes, fazendo uso da gestão do conhecimento para reavaliar 

e mensurar sua memória institucional, seus projetos e pesquisas, bem como a forma 

como identificam, adquirem, desenvolvem, compartilham interna e externamente, 

utilizam e retêm o conhecimento adquirido ao longo do tempo, tanto no âmbito de 

suas atividades-fim, quanto no âmbito de suas atividades de apoio. 

      Neste sentido, as teorias e conceitos da gestão do conhecimento aplicados pela 

universidade podem possibilitar o desenvolvimento de competências, uma maior 

integração e troca entre seu corpo docente, o incentivo ao pensamento criativo, 

levando a uma maior pró-atividade em seus quadros funcionais.  

      É importante também destacar que tais ações visam aliar a busca de 
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conhecimento à busca de resultados, que podem representar ganhos em 

produtividade, qualidade e inovações, para assim obter um diferencial competitivo 

sustentável.  

      No caso das universidades públicas, que não visam o lucro, um dos resultados 

esperados de sua atuação é o atendimento das necessidades da sociedade que 

indiretamente a financia, bem como tornar-se referência de qualidade de ensino para 

a mesma. 

      Assim, em sentido mais amplo, a gestão do conhecimento em tais instituições 

busca o aumento de sua capacidade para gerar conhecimento direcionado à 

inovação e que tenha aplicabilidade ao desenvolvimento de novos produtos ou 

processos, contribuindo não apenas com as empresas, mas também para o 

desenvolvimento da região em que se insere. 

1.2. Formulação das Questões da Pesquisa 

Com a transformação do papel das universidades em resposta às pressões da 

evolução tecnológica e da globalização na economia baseada no conhecimento, 

pouco a pouco vem acontecendo uma reconfiguração de suas fronteiras 

institucionais. 

Por serem instituições que contém grandes bases de conhecimento, as 

universidades passaram a ser alvo do interesse das indústrias e empresas, que 

recorrem a ela para obter o conhecimento tecnológico e científico de que 

necessitam. Assim, além do ensino, pesquisa e extensão, há também a 

incorporação do desenvolvimento econômico em sua missão. 

      Com isso, as universidades passaram a ocupar um papel estratégico e 

fundamental como agente pró-ativo no desenvolvimento regional.  

Neste contexto, surgem os questionamentos que definem o problema da 

presente pesquisa: 

      “Como a Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense vem 

utilizando os princípios da gestão do conhecimento de forma a melhorar seus 

processos e fortalecer-se como instância de referên cia na economia do 

conhecimento? A Gestão do Conhecimento por esta Ins tituição pode, de fato, 

auxiliá-la no atendimento das demandas da sociedade  onde se insere?” 



 19 

1.3. Objetivos da Pesquisa 

1.3.1 Objetivo Geral 
 
      Analisar as possíveis ações de Gestão do Conhecimento sob a ótica dos 

elementos construtivos propostos por Probst, Raub e Romhardt (2002), 

considerando ainda, as sete dimensões da Gestão do Conhecimento descritas por 

Terra (2001), em um ambiente de pesquisa, especificamente a Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense.  

      Tal análise pretende verificar se as ações identificadas de gestão do 

conhecimento estão ligadas à estratégia institucional e se repercutem no 

aperfeiçoamento de seus processos e no desenvolvimento de competências 

organizacionais, fortalecendo a Instituição para que esta obtenha diferencial 

competitivo sustentável. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

      Adicionalmente, espera-se atingir os seguintes objetivos específicos: 

• Caracterizar a administração da Instituição, objeto do presente estudo. 

• Levantar informações, por meio da revisão de literatura, sobre a 

contribuição dos princípios da gestão do conhecimento como estratégia na 

organização, dando destaque à aplicação destes princípios pelas 

universidades. 

• Disponibilizar aos gestores da instituição um instrumento de diagnóstico, 

com informações que possam agregar valor a futuras iniciativas voltadas a 

gestão do conhecimento na Escola de Engenharia, bem como contribuir 

para que o conhecimento existente seja revertido em produtividade, 

qualidade e soluções inovadoras. 

• Avaliar as ações da Escola de Engenharia no que diz respeito ao 

reposicionamento de seu papel institucional na sociedade do 

conhecimento. 
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1.4 Relevância da Pesquisa  

O surgimento relativamente recente do tema economia do conhecimento, aliado 

à particularidade e destaque das universidades federais neste contexto, sinalizam 

para novas oportunidades de inserção que vêm sendo geradas para tais instituições. 

Paralelamente à sua missão fundamental de formação inicial, a universidade 

deve responder a novas necessidades que emergem na economia e ou sociedade 

do conhecimento.  

Com isso, além de exercer as suas missões fundamentais de produção e 

transmissão dos conhecimentos, a universidade funciona hoje como fonte essencial 

de competências especializadas em diversos domínios, respondendo pela 

qualificação profissional continuada e pelo desenvolvimento de competências dos 

profissionais do setor produtivo. 

      Além disso, o papel das universidades vem sendo redefinido no sentido de 

posicionar-se como fonte de novos conhecimentos, tecnologia e geração de novas 

idéias, que possam contribuir para o aprimoramento das condições de inovação e no 

desenvolvimento econômico da região onde estão localizadas. 

      O interesse pela Gestão do Conhecimento enquanto incentivo à criação e 

distribuição do mesmo nas organizações foi determinante na escolha do tema 

proposto. Tal escolha parte também da crença de que a identificação, aquisição, 

desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção adequada do 

conhecimento, podem, efetivamente, promover ganhos de competitividade para a 

universidade e colaborar no seu reposicionamento como fonte de conhecimento e 

tecnologia para o processo constante de inovação da sociedade do conhecimento. 

      Com o presente trabalho pretende-se contribuir para o destaque do 

conhecimento como objeto de gestão, bem como comprovar efetivamente os 

benefícios do seu gerenciamento em universidades federais, de forma a auxiliar 

seus gestores, na melhoria contínua dos seus processos internos, na busca da 

excelência operacional e nos processos de tomada de decisão. 

      Finalmente, através do presente trabalho espera-se demonstrar a introdução de 

uma missão econômica no sistema universitário, sendo que, especialmente nas 

universidades federais, esta missão não significa buscar o lucro, mas sim promover 

o desenvolvimento, atendendo às demandas e necessidades da sociedade onde se 

inserem. 
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1.5 Delimitação da Pesquisa  

O presente trabalho delimitará suas observações e conclusões apenas a partir 

atuação da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, a qual se 

encontra estruturada em departamentos de ensino que oferecem disciplinas para os 

diversos cursos de Engenharia. Trata-se de uma unidade de ensino bastante 

representativa dentro da Universidade, por concentrar grande parte do 

conhecimento tecnológico e por atuar ativamente nos processos de transferência de 

conhecimento e capacitação tecnológica e gerencial dos seus alunos. Além disso, a 

Instituição já se encontra engajada em vários convênios de cooperação técnica. 

      O estudo será direcionado à análise da Gestão do Conhecimento na Escola de 

Engenharia da UFF, de modo a identificar os estágios em que se encontram os seis 

elementos construtivos, segundo o modelo proposto por Probst, Raub e Romhardt 

(2002), que envolve a identificação, aquisição, desenvolvimento, distribuição, 

utilização e retenção do conhecimento, bem como as sete dimensões da Gestão do 

conhecimento sugeridas por Terra (2001) definidas como: estratégia, ambiente 

externo, processos organizacionais, cultura organizacional, gestão de pessoas, infra-

estrutura e resultados. 

      A pesquisa bibliográfica e documental abrangerá as principais publicações 

referentes ao tema, existentes no meio acadêmico, dando especial enfoque aos 

seguintes autores: Probst, Raub e Romhardt (2002), Terra (2001), Nonaka (2001), 

Davenport e Prusak (1998), Stewart (1998) e Sveiby (1998).  Além disso, serão 

consultadas as dissertações e teses que abordaram mais diretamente o tema gestão 

do conhecimento nos últimos anos. 

1.6 Estrutura do documento 

      Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, distribuídos segundo a 

evolução do estudo desenvolvido. 

     O capítulo 2  realiza uma revisão das idéias dos principais autores sobre a 

economia do conhecimento e apresenta sua contextualização. 

     É realizada uma revisão bibliográfica dos principais conceitos e princípios da 

Gestão do Conhecimento, procurando fundamentar as principais contribuições sobre 

o tema e levantar informações que comprovem porque a gestão do conhecimento 

pode representar fonte de vantagem competitiva sustentável para as organizações. 
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      Finalmente, apresentam-se as principais idéias sobre a aplicação da Gestão do 

conhecimento pelas Universidades, tendo por base as principais dissertações e 

teses realizadas sobre o tema nos últimos anos, uma vez que praticamente não 

existe literatura especifica publicada sobre o assunto. 

      O capítulo 3  trata da metodologia empregada neste estudo de caso, com uma 

descrição detalhada de todos os passos necessários para responder aos 

questionamentos formulados na pesquisa, citando os métodos, suas limitações e os 

instrumentos de coleta de dados.  

      O capítulo 4  expõe o contexto organizacional da UFF, sendo apresentado um 

histórico da Instituição e a descrição de sua situação atual, fazendo o mesmo com 

relação à Escola de Engenharia, que é o principal objeto do presente estudo.       

      No capítulo 5  são apresentadas a análise e a interpretação das dimensões 

propostas por Terra (2001) relacionadas à gestão do conhecimento: seu 

posicionamento estratégico (através do PDI), o ambiente externo, os processos 

organizacionais, a cultura organizacional, a gestão de pessoas, situação da infra-

estrutura e, finalmente, a mensuração dos resultados da gestão.  

      Ainda neste capítulo observa-se, em particular, o contexto da Escola de 

Engenharia da UFF, identificando e analisando até que ponto os elementos 

construtivos, do modelo proposto por Probst, Raub e Romhardt (2002), vêm sendo 

aplicados. 

      O capítulo 6  apresenta as conclusões principais do estudo, bem como as 

recomendações para ações que levem à melhoria das atividades, relacionando-as 

em: ações de âmbito geral, de âmbito administrativo, ações voltadas para as 

atividades-fim e ações voltadas para o ambiente externo.  

     O capítulo traz, ainda, sugestões de novos projetos de pesquisa, abrindo espaço 

para futuros aprofundamentos sobre o tema. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Considerações iniciais 

      Visando a compreensão do tema Gestão do Conhecimento  (GC) e as 

contribuições mais relevantes oriundas desse assunto que possam facilitar o 

processo de análise do cenário atual da Universidade Federal Fluminense, em 

especial a Escola de Engenharia, a presente pesquisa bibliográfica aborda os 

estudos já apresentados sobre o tema em questão, os quais serviram como 

instrumento norteador no estudo de caso realizado.  

      Este capítulo está estruturado em três seções. Na primeira seção , aborda-se a 

evolução para a sociedade do conhecimento e seu impacto nos cenários mundial e 

nacional, bem como conceitos relevantes à compreensão do conhecimento 

enquanto recurso valioso e gerador de sucesso nas organizações. 

      Na segunda seção , busca-se tratar o conhecimento como objeto de gestão, 

aprofundando o conceito de conhecimento organizacional, apresentando as 

dimensões da Gestão do conhecimento sugeridas por Terra (2001) e os elementos 

construtivos, segundo modelo proposto por Probst, Raub e Romhardt (2002), bem 

como fundamentando seus principais conceitos, sob a ótica dos autores mais 

expressivos, partindo das definições de conhecimento organizacional. 

      Na terceira seção , procura-se aprofundar a discussão acerca da utilização de 

métodos de gestão do conhecimento pelas universidades, como uma ferramenta 

eficaz de apoio gerencial, objetivando o acesso às informações estratégicas e o 

melhor gerenciamento do conhecimento dentro das mesmas. Para tal, serão 

consultadas as principais publicações acadêmicas ligadas ao tema dos últimos anos. 

2.2 A economia do conhecimento 

      Uma das principais tendências das últimas décadas tem sido a aceleração das 

mudanças, provocada pela intensa competição nos mercados de produtos e de 

serviços. A velocidade das comunicações, o maior acesso às informações e o 

surgimento de novas tecnologias criaram condições para que o conhecimento 

explícito pudesse ser armazenado, compartilhado e melhorado com muito mais 

facilidade. Desta forma, o conhecimento  passou a desempenhar um papel 
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fundamental na sociedade atual, tanto para uma rápida adaptação das empresas a 

estes novos mercados, quanto para realização de inovações de processos, produtos 

ou mesmo formas organizacionais.  

      Rodriguez (2002) diz que o conhecimento sempre existiu desde a presença do 

homem no mundo, mas, na sociedade do conhecimento, se torna o diferencial que 

faz com que qualquer produto ou serviço oferecido seja medido pelo quanto de valor 

possui para quem o adquire, em função do conhecimento contido no mesmo. 

      Davenport e Prusak (1998) destacam como principais fatores que levaram à 

atual explosão do conhecimento: a globalização da economia, que levou as 

organizações a buscarem uma nova vantagem sustentável para se distinguir em 

seus mercados e o dowsizing, que revelou a falta de conhecimento dos 

colaboradores que deixam a organização e a substituição do elemento humano pela 

tecnologia, quando algumas organizações equivocadamente presumiram que a 

tecnologia poderia substituir a qualificação e o julgamento de um trabalhador 

humano experiente. 

      Lemos (1999), a respeito da economia baseada no conhecimento, diz: 

O contexto atual se caracteriza por mudanças aceleradas nos mercados, 
nas tecnologias e nas formas organizacionais, e a capacidade de gerar e 
absorver inovações vem sendo considerada, mais do que nunca, crucial 
para que um agente econômico se torne competitivo. Entretanto, para 
acompanhar as rápidas mudanças em curso, torna-se de extrema 
relevância a aquisição de novas capacitações e conhecimentos, o que 
significa intensificar a capacidade dos indivíduos, empresas,  países e 
regiões de aprender e transformar este aprendizado em fator de 
competitividade  para os mesmos (grifo nosso). (p.157). 

 

      Na concepção de Stewart, (1998, p.XIV), “estamos deixando para trás um mundo 

econômico cujas principais fontes de riqueza eram físicas” e alcançando uma era 

onde “a riqueza é o produto do conhecimento”. Conforme afirma o autor, “o 

conhecimento e a informação tornaram-se as matérias-primas básicas e os produtos 

mais importantes da economia”. 

      Nesta nova era, onde o Capital Intelectual tornou-se o ativo mais importante, “a 

única vantagem sustentável que uma empresa tem é aquilo que ela coletivamente 

sabe, eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e 

usa novos conhecimentos” (DAVENPORT 1998, p.XV). 

      Assim, pode-se concluir que nesta nova economia, a performance econômica 

depende diretamente da capacidade de aprendizagem de indivíduos, empresas e 

nações. 
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      Tendo em vista as mudanças nos fundamentos da economia, de recursos 

naturais para recursos intelectuais, percebeu-se a necessidade de examinar o 

conhecimento que envolvia os negócios e como ele era utilizado. Sobre este 

assunto, Klein (apud STEWART, 1998, p. 61) diz que “se, na realidade, 

‘conhecimento é poder’, então, seu controle e canalização fazem mais sentido em 

termos de negócio, do que simplesmente deixar que as fagulhas voem”. 

      Os mais expressivos autores que escreveram sobre o assunto são unânimes ao 

destacar que o conhecimento é primordial para o sucesso e sobrevivência das 

empresas, se considerarmos que vivemos numa sociedade onde o ciclo de vida dos 

produtos é cada vez mais reduzido devido à competição acirrada, à evolução 

tecnológica e principalmente ao crescente investimento em P&D. Neste cenário, o 

conhecimento passa a ser o diferencial competitivo, pois, segundo tais autores, o 

conhecimento é intangível, difícil de imitar e quanto mais utilizado e difundido maior 

o seu valor, o qual poderá ser traduzido em vantagem perante a concorrência. 

      Terra (2001) ao falar sobre a economia e a competitividade baseada no 

conhecimento, considera que estamos vivendo um momento de transição do 

ambiente econômico, em que a gestão pró-ativa do conhecimento adquire um papel 

muito importante. 

      Lastres (2000) ratifica esta opinião: 

Informação e conhecimento são recursos intangíveis, não-materiais e, 
portanto, não esgotáveis. Seu consumo não os destrói, assim como seu 
descarte geralmente não deixa vestígios físicos. Cede-los (mediante venda, 
por exemplo) não faz com que sejam perdidos. Além disso, os novos bens e 
serviços, uma vez produzidos ou criados, podem ser reproduzidos a custos 
quase irrelevantes. 
 

      Para uma apropriada compreensão sobre a sociedade do conhecimento  é 

importante o prévio entendimento das transformações pelas quais a sociedade 

passou até chegar nesta nova era. Sobre tais transformações, Rodriguez y 

Rodriguez (2002) menciona: 

Durante toda a história da humanidade, a cada novo paradigma que surge 
voltamos a zero em termos dos padrões e regras até então utilizados. Neste 
processo evolutivo, passamos da Sociedade Agrícola para a Sociedade 
Industrial e desta para a Sociedade do Conhecimento, a qual está baseada 
no conhecimento e em valores intangíveis (pp.17 e 18). 

 

      As organizações baseadas na Sociedade Industrial, construídas à luz dos 

conceitos de Taylor, Weber e Fayol, com modelos mais rígidos, hierárquicos e 

burocráticos, foram importantes para a consolidação do capitalismo e responsáveis 
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por ganhos de eficiência e predominaram até a primeira metade do século XX. 

Pouco a pouco, foram evoluindo com os avanços nas tecnologias de informação e 

de comunicação. 

      Assim, na Economia da Informação, que teve início por volta de 1960, ocorreu 

uma revolução que abrangeu, principalmente, a questão da transformação da 

informação como bem econômico. A partir de 1990, esta economia evoluiu para a 

Economia do Conhecimento, segundo COSTI et al. 

      Rodriguez (2002) lembra, porém, que o surgimento de uma sociedade não 

implica no desaparecimento da anterior, mas implica na mudança de foco de poder e 

do relativo crescimento em valor, se comparada com as demais sociedades.  

      A Figura 1 a seguir ilustra as principais mudanças evolutivas das sociedades, 

com respectivas habilidades requeridas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – A evolução das sociedades e habilidades requeridas 
Fonte: RODRIGUEZ (2002) 
 

Figura 1: A evolução das sociedades e respectivas habilidades requeridas 

Fonte: Adaptado de Rodriguez y Rodriguez (2002, p. 18). 

      Analisando especificamente a mudança da sociedade industrial para a 

sociedade do conhecimento, Sveiby (1998) elaborou um quadro onde estão 

representados vários fatores da sociedade vistos sob o ponto de vista dos 

paradigmas industrial e do conhecimento. 

      Observando este trabalho, apresentado no Quadro 1 a seguir, podemos afirmar 

que a mudança do paradigma industrial para o paradigma do conhecimento levou a 

uma mudança não apenas da economia, mas também do cotidiano da sociedade, 

sua cultura, hábitos e comportamentos. Percebe-se que o conhecimento deixou de 

ser apenas uma ferramenta ou mais um recurso entre tantos outros para ser o foco 

empresarial, onde a finalidade do aprendizado passa a ser a criação de novos ativos 

e não mais apenas a aplicação de novas ferramentas. Além disso, este principal 

recurso da nova economia é inesgotável e pode ser reutilizável. 

SOCIEDADE 
AGRÍCOLA 

SOCIEDADE 
INDUSTRIAL 

SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO 

Força Física 

 
Executar 
trabalhos 
mecânicos 

Habilidades 
físicas 

 
Trabalho 
artesanal 

Saber como 
fazer os outros 

fazerem 

 
Chefiar 

Inovar 

 
 
 
Reinventar 

Gerenciar 
mudanças e 
inovação 
Gerir o 

conhecimento 

Saber como 
fazer 

 
Operar 
máquinas 



 27 

Quadro 1: Os princípios da Organização baseada no conhecimento 

 
 

PARADIGMA DA 
ERA INDUSTRIAL 

PARADIGMA DA ERA 
 DO CONHECIMENTO 

Pessoas Geradores de custos ou recursos Geradores de Receitas 

Base de Poder dos 
Gerentes 

Nível relativo na hierarquia 
organizacional 

Nível relativo de Conhecimento 

Luta de Poder Trabalhadores físicos versus 
capitalistas 

Trabalhadores do 
Conhecimento versus gerentes 

Principal Tarefa da 
Gerência 

Supervisão de subordinados Apoio aos colegas 

Informação Instrumento de controle Ferramenta para o recurso da 
comunicação 

Produção Trabalhadores físicos processando 
recursos físicos para criar produtos 

tangíveis 

Trabalhadores do conhecimento 
convertendo conhecimento 

estruturas intangíveis 

Fluxo de Informações Via hierárquica organizacional Via redes colegiadas 

Forma Básica de Receita Tangível (dinheiro) Intangível (aprendizado, novas 
idéias, novos clientes, P&D) 

Estrangulamentos na 
Produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas 

Tempo e conhecimento 

Manifestação da 
Produção 

Produtos Tangíveis (hardware) Estruturas intangíveis (conceitos 
e software) 

Fluxo de Produção Regido pela máquina, seqüencial Regido pelas idéias, caótico 

Efeito do Porte Economia de escala no processo 
de produção 

Economia de escopo das redes 

Relacionamento com o 
Cliente 

Unilateral pelos mercados Interativo pelas redes pessoais 

Conhecimento Uma ferramenta ou recursos entre 
outros 

O foco empresarial 

Finalidade do 
Aprendizado 

Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores do Mercado 
Acionário 

Regido pelos ativos tangíveis Regidos pelos ativos intangíveis 

Fonte: Sveiby, 1998 (p. 32). 
 
 

      Lastres (2000), citando a opinião de Gomez, diz: 

Trata-se de uma revolução que agrega novas capacidades à inteligência 
humana e muda o modo de trabalharmos juntos e vivermos juntos. 
Informação e conhecimento passam a assumir papel ainda mais visível e 
estratégico na nova ordem estabelecida, baseando e alavancando novas 
possibilidades de crescimento. 
 

      Com o mesmo entendimento do efeito do progresso da tecnologia no 

crescimento da economia, Schumpeter (apud INNOVATION IN INDUSTRY 
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SURVEY, THE ECONOMIST, 1999), observa que a economia nunca está em 

equilíbrio, mas sim constantemente sendo “interrompida” por inovações 

tecnológicas , o que gera ciclos.  

      Na visão do autor, cada um destes ciclos de negócios, observados a partir da 

sociedade industrial, com duração média de 50 anos, era único, dirigidos por 

aglomerados industriais totalmente diferentes e suportados por fontes de energia 

distintas. Ainda segundo ele, um novo ciclo tem início quando um conjunto de 

inovações passa a ser largamente utilizado, destruindo a forma antiga de se produzir 

coisas e criando condições para uma nova onda de desenvolvimento, conforme 

ilustrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Ciclos Econômicos de Schumpeter. 
Fonte: Mariano (2005) – Apostila de aula, LATEC-UFF, baseado em “Innovation in Industry Survey, 
The Economist, 18 February, 1999”. 

 

      Assim, nos “ciclos econômicos de Schumpeter”, o autor define a “primeira onda” 

representada pelas indústrias têxteis e de ferro, tendo como fonte de energia 

principal a força da água; a “segunda onda”, representada pelas estradas de ferro e 

o aço, tendo como fonte de energia principal o vapor; a “terceira onda”, onde ocorre 

o desenvolvimento dos motores à combustão e da indústria química, tendo a 

eletricidade como fonte de energia principal. Já a “quarta onda”, com o 

desenvolvimento dos eletrônicos e da aviação, sendo a petroquímica sua principal 

fonte de energia. 
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      Também a respeito dos ciclos da economia, o Livro Verde do MCT (2001) 

corrobora com a opinião de que a principal mudança de um ciclo para outro se dava 

na fonte de energia que representava inovação: 

Os grandes ciclos de expansão de economia moderna, iniciando-se com a 
primeira revolução industrial, tiveram como base novas fontes de energia, 
como o carvão e o petróleo, e motores, como a máquina a vapor e o motor 
de combustão interna, complementados por novos processos industriais, 
como o tear mecânico, a siderurgia, a indústria química e a produção em 
série de bens de consumo. No século XIX, a eletricidade e, no século XX, as 
ondas eletromagnéticas foram empregadas para gerar um dos maiores 
avanços da humanidade: comunicações rápidas sem transporte físico da 
mensagem. O telégrafo com fio, seguido pelo sem fio, foram o sinal de 
partida de uma profunda transformação nos meios de comunicação, da qual 
o rádio, a televisão e o telefone são, hoje, os instrumentos mais difundidos 
(p.44). 

 

      Dando prosseguimento aos “quatro ciclos econômicos de Schumpeter”, já 

mencionados, a revista The Economist (1999), no artigo já citado, sugere que todas 

as evidências apontam que uma quinta revolução, baseada nas redes digitais, 

software, novas mídias e internet, complementando assim a definição dos ciclos 

econômicos até os dias atuais. 

      No Livro Verde do MCT (2001), há também a concordância quanto à mudança 

na base da economia atual, não mais determinada pela fonte de energia, mas cujo 

diferencial passou a ser a comunicação, a informação e o conhecimento: 

No entanto, desde a segunda metade do século XX, está em curso uma 
revolução ainda mais radical, certamente a mais profunda de toda a história 
da espécie humana até o presente. Esta revolução não foi provocada pela 
descoberta de novas formas de explorar fontes de energia ou de controlá-
las; pelo avanço de processos industriais; ou pela expansão dos meios de 
transporte, como a ferrovia, os veículos automotores ou os aviões. Ela está 
sendo impulsionada por dois grandes avanços do conhecimento: de um 
lado, pela ampliação da capacidade dos sistemas de comunicação e 
processamento de informação, possibilitada pelos formidáveis avanços na 
microeletrônica – transistor, circuito integrado, microprocessador, 
representada pelo computador e sua integração com os meios de 
comunicação –; de outro lado, pelos progressos da biologia molecular. 
(p.44). 

 

      Lemos (2000, p.162) afirma que “desde o pós-guerra, vem se reconhecendo, 

paulatinamente, que a produtividade e competitividade dos agentes econômicos 

dependem cada vez mais da capacidade de lidar eficazmente com a informação e 

transformá-la em conhecimento”. 

      A autora aponta, também, uma “estreita relação entre crescimento econômico e 

as mudanças que ocorrem com a introdução de inovações tecnológicas e 

organizacionais” (p.159), ressaltando que os processos inovativos são os fatores 
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básicos na formação dos padrões da economia. 

      Com a evolução da tecnologia, novos modelos de gestão vêm sendo 

desenvolvidos, sempre buscando a melhoria do desempenho e a otimização de 

processos. 

      Lastres (2000) destaca como característica marcante associada à transição da 

sociedade industrial para a sociedade do conhecimento que: 

As empresas e demais instituições vêm reestruturando suas funções e 
atividades, assim como definindo e implementando novas estratégias de 
atuação, desenvolvendo e adotando novos desenhos organizacionais, 
novos instrumentos e metodologias operacionais. Esses novos formatos 
organizacionais enfatizam a descentralização, a terceirização e a interação 
interna e com parceiros de todos os tipos. Tais formatos – apoiando-se e 
beneficiando-se dos meios técnicos atualmente disponíveis para vinculá-los 
– igualmente baseiam-se crescentemente em informação e 
conhecimento . (grifo nosso). 

 

      A ênfase nos processos como um foco de melhoria no desempenho das 

organizações passou por muitas fases ao longo dos últimos anos, segundo El Sawy 

(2001). 

      Este autor cita a Gestão pela Qualidade Total, usada largamente nas décadas 

de 70 e 80, com foco em mudanças incrementais contínuas, buscando assim a 

melhoria dos processos internos das organizações, bem como da qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos aos clientes. 

      Para Terra (2001), a Gestão pela Qualidade Total enfatizou a resolução 

sistemática de problemas, instituiu uma visão de longo prazo e estruturou a 

“memória coletiva” da organização, através de seus registros e documentação, o que 

certamente contribuiu para o conhecimento organizacional das empresas.  

      Já para Davenport e Prusak (1998), apesar do movimento pela qualidade ter 

produzido benefícios inegáveis e ter se tornado parte do tecido empresarial: 

...muitos de seus conceitos gerenciais, entretanto, não corresponderam às 
expectativas. O desapontamento com tais conceitos levou as empresas a 
buscar algo mais básico, irredutível e vital para o desempenho, a 
produtividade e a inovação. Essa busca fez a comunidade gerencial 
perceber que o que alimenta o funcionamento de uma organização é o que 
seus funcionários sabem (p.X). 

 

      Segundo El Sawy (2001), no início dos anos 90 surgiu a reengenharia, com a 

mudança da organização baseada em funções para uma organização baseada em 

processos, tendo como foco mudanças radicais no redesenho de processos.  

      Probst, Raub e Romhardt (2002) consideram que estas reestruturações, que às 
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vezes envolvem demissões em massa, podem levar à perda de conhecimento pela 

empresa, pois tais demissões não levam em consideração a base de conhecimento 

da empresa. Com isso, há perda de grande parte do seu capital intelectual: o 

conhecimento de seus funcionários. 

      Prosseguindo nas iniciativas de melhoria de processos, observa-se uma 

utilização cada vez mais intensa de tecnologia de informação, culminando com a 

utilização, por parte das empresas, de sistemas integrados de gestão ou, sua sigla 

na língua inglesa, BPR (Business Process Reengineering). A partir daí, surgiram 

diversas estratégias relacionadas aos processos, como o ERP (Enterprise Resource 

Planning), o CRM (Customer Relationship Management) e o SCM (Supply Chaim 

Management). Todas estas iniciativas podem ser consideradas avanços feitos a 

partir da reengenharia de processos. 

      Segundo El Sawy (2001), com a decolagem da internet e do fenômemo World 

Wide Web, em 1995, foi possível a criação de novos processos de negócios 

baseados na Web. Assim, as empresas passaram a redesenhar seus processos 

visando tirar vantagem da Internet ao longo de toda a cadeia de valor de seus 

produtos, tentando a integração de seus sistemas aos de seus fornecedores e aos 

de seus distribuidores, revendedores e até mesmo clientes. Esta nova fase, 

designada como ERP2 ou segunda onda da reengenharia, ainda está em curso. 

      Simultaneamente, segundo o mesmo autor, uma outra abordagem de melhoria 

nos processos de negócios vem tomando forma, com base em uma maneira mais 

efetiva de gestão do conhecimento da empresa sobre seus processos de negócios. 

Nestas transformações de processos baseadas no conhecimento, uma grande 

parcela da mudança é baseada na capacidade de criação de conhecimento pela 

empresa, se ajustando assim às mudanças internas e externas à organização. 

      A Figura 3 a seguir ilustra as ondas de melhorias de processos citadas, e sua 

relação direta com a utilização mais intensa de tecnologia de Informação e da 

magnitude da transformação do negócio. 

      Segundo Davenport e Prusak (1998, p.196), “a gestão do conhecimento coexiste 

bem com a estratégia de negócios, com gestão de processos, com estar próximo 

dos clientes e assim por diante” e acrescentam que os esforços de qualidade e 

reengenharia da empresa podem servir para iniciar a gestão do conhecimento da 

empresa, pois: 
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Um objetivo comum desses programas de mudança de processos é 
compilar e alavancar as melhores práticas ou maneiras efetivas de executar 
um processo ou subprocesso. Essas melhores práticas costumam ser 
armazenadas em repositórios eletrônicos para que sejam compartilhadas 
por toda a organização e se tornem núcleos de uma iniciativa de gestão do 
conhecimento (p.201). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ondas de melhorias de processos de negócios 
Fonte: El Sawy (2001) 

 

       No Livro Verde do MCT (2001), é destacado que “a fábrica do futuro está 

começando a nascer, e tem muito pouca semelhança com as herdadas dos séculos 

XIX e XX” e prossegue: 

O fato concreto é que o conhecimento é inesgotável. Confrontados com a 
inevitável marcha em busca do conhecimento , nosso dever é 
transformá-la em instrumento efetivo de desenvolvimento sustentável da 
comunidade nacional e da humanidade como um todo. Essa é a tarefa 
para o século que se inaugura. A sobrevivência da h umanidade (p.46). 
  

      À medida que as organizações passam a compreender o valor dos ativos 

intangíveis como fatores essenciais na agregação de valor e sua substancial 

contribuição à sustentabilidade dos negócios, a Gestão do Conhecimento  vem 

ganhando espaço no contexto mundial. 

      Sveiby (1998), Stewart (1998) e Davenport (1998) foram os pioneiros na 

discussão sobre a Gestão do Conhecimento, e a similaridade de suas proposições 

reside justamente no esforço de tratar o conhecimento ou capital intelectual como 

fonte de vantagem competitiva e um dos pilares de sustentação das organizações. 
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Para eles, as organizações do conhecimento são aquelas em que as estruturas 

estão focadas no conhecimento e não no capital, ou seja, aquelas cujos ativos 

intangíveis são mais valiosos do que seus ativos tangíveis.  

      Contudo, identificar e gerenciar o Capital Intelectual são tarefas extremamente 

difíceis, uma vez que este consiste em grande parte em conhecimento tácito, que 

por sua vez, é de difícil transmissão, modificação e codificação, pois está vinculado 

às emoções e depende fundamentalmente de profunda socialização.   

      É, portanto, vital que o conhecimento seja tratado como propriedade de todos, 

começando no indivíduo e expandindo-se por toda organização. Ser capaz de tornar 

o conhecimento pessoal em conhecimento organizacional é, segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997), o grande desafio da empresa criadora de conhecimento. Esses 

autores propõem um modelo que relaciona o processo de inovação à interação entre 

os conhecimentos tácitos e explícitos existentes na organização.  

     Terra (2001) relaciona o ato da criação, presente na gestão do conhecimento, 

também à criatividade e inovação e conclui pela existência de uma convergência nas 

propostas de todas estas áreas de estudo: 

...crescentemente, o principal input dos trabalhadores deixava de ser o 
esforço físico e passava a ser a capacidade de criar, aprender e 
desenvolver novos conceitos, produtos e serviços baseados estritamente no 
conhecimento. Nesse cenário emergente, velhos modelos organizacionais já 
não serviam mais para a maior parte das organizações. (pp. 1 e 2). 

 

      Assim, embora a gestão do conhecimento  não signifique o mesmo que 

inteligência organizacional , certamente colabora para a sua criação. Da mesma 

forma, embora a gestão do conhecimento  não represente inovação propriamente 

dita, certamente pode conduzir tanto à inovação tecnológica, quanto à inovação 

obtida através da renovação das competências e dos processos organizacionais. 

      Sobre esse assunto Nonaka et al. (2001) consideram ser possível aumentar a 

eficiência operacional e fomentar a inovação radical mediante a transmissão e a 

alavancagem de conhecimentos individuais e sociais exclusivos. 

      No documento intitulado “Innovation Management and the Knowledge-Driven 

Economy”, publicado pela Comissão Européia em 2004, é sentenciada a mudança 

de “economia baseada no conhecimento” para a “economia dirigida pelo 

conhecimento”, dando ênfase ao fato de que a contribuição atual do conhecimento 

se coloca como o dínamo da nossa economia.  
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      O referido documento considera que esta “economia dirigida pelo conhecimento” 

afeta o processo de inovação bem como sua abordagem, estabelecendo o modelo 

de inovação atual como “teoria da rede social de inovação” , onde o conhecimento 

desempenha um papel fundamental em fomentar a inovação. 

      Com isso, novos desafios se apresentam para os negócios: ao mesmo tempo em 

que se apresentam novas oportunidades, algumas ações são necessárias para 

apoiar e tirar vantagem desta nova dinâmica. 

      Considerando que hoje existem várias formas de inovação: tecnológica, novos 

modelos de negócio, novas formas de organização do trabalho, inovação em design 

ou em marketing, o documento citado propõe a utilização de um conjunto de 

metodologias, ferramentas e técnicas que visam ajudar as organizações a se 

adaptarem para fazer frente aos desafios do mercado de modo sistemático, 

organizadas sob a denominação de “Técnicas de Gestão da Inovação” (em inglês: 

Innovation Management Techniques – IMTs) 

      Estas técnicas podem ser vistas como parte de um processo de incorporar a 

gestão da inovação na empresa numa perspectiva mais ampla, servindo a diferentes 

propósitos. A partir destes parâmetros, a Comissão Européia (2004) relaciona a 

técnica de gestão do conhecimento  como uma das dez técnicas de gestão da 

inovação, destinadas a melhorar a competitividade da organização, considerando o 

conhecimento o mais importante beneficio.  

      Também com relação à inovação , Lemos (2000) esclarece: 

Os diferentes aspectos da inovação  a tornam um processo complexo, 
interativo  e não linear.  Combinados, tanto os conhecimentos  adquiridos 
com os avanços na pesquisa científica, quanto as necessidades  oriundas 
do mercado levem à inovações em produtos e processos e a mudanças na 
base  tecnológica e organizacional de uma empresa, setor ou país, que 
podem se dar de tanto de forma radical como incremental. (grifo nosso) 
(p.160). 
 

      Ainda sobre este tema, a autora acrescenta que o processo de inovação  é um 

processo interativo, realizado com a contribuição de vários agentes econômicos e 

sociais. Esta interação pode se dar em vários níveis: internamente, entre empresas 

distintas e com outras organizações, especialmente as instituições de pesquisa.  

      Davenport e Prusak (1998) ressaltam que a gestão do conhecimento é uma 

prática em evolução e que até mesmo os mais desenvolvidos e amadurecidos 

projetos da gestão do conhecimento são trabalhos em andamento e inacabados. 

      A implementação de programas de gestão do conhecimento envolve 
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competências em diversos campos do conhecimento, em especial gestão de 

pessoas. Rodriguez  y Rodriguez (2002) considera que as empresas precisam 

trabalhar com base em três dimensões: pessoas, processos e tecnologia e que 

neste “tripé” a educação e a aprendizagem funcionam como uma oxigenação 

contínua para que a renovação ocorra de forma permanente, por meio das pessoas. 

     Segundo Terra (2001), o recurso conhecimento, de uma forma nunca antes vista 

na história, está desempenhando um papel primordial para o desenvolvimento 

econômico-social das nações.  Ainda para o autor, as organizações e países que 

compreendem bem a importância deste recurso, trazem a gestão do mesmo para o 

pano de frente de suas políticas gerenciais. 

      E como está este cenário no Brasil? 

      Para Terra (2001), no Brasil vivemos várias “eras” ao mesmo tempo, 

dependendo da região do país e, segundo o autor, temos a era da revolução 

agrícola, a era industrial, da informação e do conhecimento coexistindo, o que 

representa grandes desafios políticos e gerenciais. 

      Para vencer os desafios impostos pela relativa e recente abertura econômica, 

verifica-se que o recurso "conhecimento" vem aumentando pouco a pouco sua 

importância e, portanto, a questão da gestão do conhecimento vem se tornando 

ainda mais fundamental para as empresas brasileiras, principalmente no que diz 

respeito à melhoria de seu desempenho. (TERRA, 2001). 

      Justamente por conta desta abertura econômica, as organizações nacionais 

passaram a enfrentar não apenas a competição interna, mas também a externa com 

empresas de países desenvolvidos, que já adotam medidas voltadas para a 

valorização dos ativos intangíveis como meio de obter vantagem competitiva. Assim, 

as organizações nacionais são instadas a investir e desenvolver formas de 

aprendizado mais relevantes, caso contrário poderão perder posições e vantagens 

adquiridas para competidores mais criativos e eficientes.  

      Terra (2001) lembra, porém, que as empresas nacionais precisam investir na 

superação de desvantagens estruturais causadas pelas dificuldades educacionais 

do país, que tem escolaridade média inferior a dos países em desenvolvimento.  

      O autor considera que: 

Precisamos de uma visão de futuro e de um senso de urgência que 
estimulem os investimentos em educação geral da população e galvanize a 
sociedade em torno de áreas de conhecimento que propiciem crescimentos 
acelerados do produto bruto e, idealmente, reduzam as disparidades 
sociais.[...] Uma abordagem estratégica deveria destacar o papel a ser 
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desempenhado pelos diferentes níveis de governo, universidades, 
entidades empresariais [...] (p.234). 

 

      Outro ponto importante destacado por Pacheco (2004) referente ao cenário 

nacional é o fato de que o mundo empresarial brasileiro é muito afeito a novidades 

na gestão - reengenharia, controle de qualidade e todas as novidades das escolas 

de administração americanas são incorporadas no Brasil numa velocidade 

impressionante. O autor afirma que: 

Somos consumidores de novidades do ponto de vista da gerência. É 
extremamente positivo que os modelos novos de gestão do conhecimento 
tenham se difundido no mundo empresarial brasileiro. Há um movimento 
real nessa direção, há também um movimento político importante das 
lideranças empresariais, porque elas têm noção de quão importantes os 
temas inovação e tecnologia são nas políticas industriais mundo afora. Além 
disso, a inserção nossa em mercados internacionais acaba difundindo boas 
práticas no mundo empresarial. (p.4) 

 

      Vários estudos e indicadores mostram que os setores baseados no 

conhecimento, como é o caso dos setores eletro-eletrônico e de informática, em 

particular, terão um peso, cada vez maior, na economia nacional. É evidente que o 

desafio para o país e para as empresas brasileiras continua bastante significativo, se 

tivermos como objetivo continuar a competir nos setores mais intensivos em 

conhecimento e, portanto, de maior valor agregado e de melhores salários.  

      Além dos avanços referentes à pesquisa e iniciativas voltadas à Gestão do 

Conhecimento, é preciso também que as empresas brasileiras invistam fortemente 

em inovação, ao invés de direcionar seus recursos financeiros somente à aquisição 

de tecnologia, bem como devem atrelar suas práticas gerenciais à inovação, com o 

objetivo de obter vantagem competitiva. (ZAWISLAK, 2004). 

      Segundo Zawislak (2004, p.6), “o que se observa no Brasil são inovações 

incrementais. São melhorias de processo, de produto ou até mesmo de gestão, que 

geram os ganhos inerentes ao processo de resolução de problemas”.  

      Para o autor, a tecnologia é fundamental ao processo de inovação, se for 

entendida como aplicação de conhecimentos e não apenas como “tecnologia de 

informação” e “máquinas e equipamentos” e é justamente nesta área de aplicação 

de conhecimento que o Brasil poderá fazer a diferença, pois poderá retirar das 

mesmas as vantagens potenciais que essas vertentes tecnológicas podem oferecer. 
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      Segundo Terra (2001), várias empresas brasileiras estão usando ações da 

gestão do conhecimento, em diversos segmentos da economia: no setor financeiro, 

no setor de tecnologia e mesmo algumas universidades. 

      O autor acrescenta que, entre as realizações de tais empresas através de gestão 

do conhecimento destacam-se: 

• Boas aquisições de empresas na busca de conhecimentos específicos; 

• Descentralizações de estruturas organizacionais e diminuição do 

número de níveis da estrutura organizacional; 

• Investimento em P&D; 

• Melhoria no processo de comunicação interna e com parceiros 

externos; 

• Uso intensivo de novas tecnologias de informação, comunicação e 

colaboração; 

• Melhoria dos processos de recrutamento; 

• Aumento das oportunidades de treinamento para funcionários, clientes, 

parceiros e fornecedores; 

• Criação de memória, incentivando o compartilhamento de informações 

e conhecimentos; 

• Medição de resultados de forma inovadora e compartilhada; 

 

      Existem também dificuldades específicas que as empresas brasileiras têm que 

enfrentar na implementação da gestão do conhecimento. Terra (2001) ressalta as 

seguintes: 

• As empresas brasileiras, em sua maioria, tradicionalmente não 

investem em P&D (típica atividade intensiva em conhecimento) e em 

atividades cujo retorno é incerto; 

• A gestão do conhecimento atingiu um pico de notoriedade no Brasil 

durante um período de vacas magras (últimos 2 – 3 anos) ao contrário 

do exterior (6 – 8 anos atrás): este fato inibe investimentos sem retorno 

previsível; 

• Vários processos e iniciativas de gestão do conhecimento se apóiam 

em tecnologias avançadas de informação que demandam usuários 

comuns mais familiarizados e confortáveis com aplicativos além do 
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básico (Office e e-mail) e no Brasil o nível de capacitação digital é 

menor do que em outros países avançados; 

• Várias iniciativas de gestão do conhecimento demandam disciplina 

para escrever, algo não natural para nossa cultura nacional e 

organizacional; 

• Baixa compreensão geral do que gera valor na Era da informação, do 

conhecimento e dos Intangíveis. 

      Terra (2001) menciona também que uma parcela significativa de dirigentes 

nacionais começa a ler livros, artigos e freqüentar vários seminários sobre o tema, 

bem como descobrir que fora do Brasil já há um grande número de organizações 

que estão reportando resultados significativos e qualitativos em iniciativas de gestão 

do conhecimento. 

      Segundo o Livro Verde do MCT (2001), um dos elementos fundamentais do 

avanço do conhecimento é a formação de uma comunidade capacitada a buscar, no 

imenso reservatório de conhecimento e talentos disponíveis, aquelas informações e 

pessoas detentoras de conhecimentos, com capacidade de fazer escolhas 

tecnológicas e selecionar informações que permitam a rápida solução de problemas 

de interesse nacional e: 

Esses interlocutores são a chave para o posicionamento estratégico do 
Brasil no cenário competitivo internacional nos anos a vir, seja de seu setor 
privado, seja de seu setor público. Assim, o avanço do conhecimento no 
País não significa buscar uma posição autárquica e de auto-suficiência em 
um mundo globalizado. Significa, ao contrário, a inserção do Brasil na 
comunidade mundial em condições de igualdade e de competitividade. 
(p.48). 

2.3 A Gestão do Conhecimento (GC) 

2.3.1 Conhecimento Organizacional 
 
      Antes de dar início às revisões da literatura sobre os conceitos de conhecimento 

e de conhecimento organizacional, é necessário fazer uma pequena diferenciação 

entre dado , informação  e conhecimento , pois a confusão no entendimento do 

significado de cada um deles pode gerar desperdício de tempo e de recursos 

financeiros para a organização. 

      Probst, Raub e Romhardt (2002, p. V) consideram que as “definições simples de 

diferentes tipos de conhecimento (implícito/explícito, individual/coletivo, etc.) e uma 
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distinção clara entre conhecimento e informação são pré-condições essenciais para 

discussões produtivas”. 

      Consideram-se dados  os registros estruturados de transações, sem significado 

inerente e desprovidos de qualquer tratamento lógico ou contextualização, não 

fornecendo qualquer base para tomada de ação. (DAVENPORT e PRUSAK, 1998). 

      Quando os dados são organizados, transformados e/ou analisados, e apresenta-

se o contexto onde eles se situam, passam a ser uma informação. Segundo 

Davenport e Prusak (1998, p.5), a informação “tem a finalidade de mudar o modo 

como o destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu julgamento ou 

comportamento”. 

      É importante ressaltar que o dado sozinho não tem valor e a informação, por 

representar um conjunto de fatos organizados, adquire um valor adicional, além do 

valor do fato em si.  

      O conhecimento , por sua vez é: 

O conjunto total incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam 
para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a prática, as regras 
do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento baseia-se em 
dados e informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a 
pessoas. Ele é construído por indivíduos e representa suas crenças sobre 
relacionamentos causais (PROBST et al, 2002, p. 30). 
 

      Probst et al. (2002), não fazem diferenciação entre dados, informação e 

conhecimentos. Ao invés disso, optam por dispô-los em uma série contínua, com os 

dados e o conhecimento em cada uma das extremidades. Segundo os autores 

(p.24) “as habilidades e o conhecimento são adquiridos lentamente; eles se 

desenvolvem com o tempo, através de um processo em que somas de informações 

são reunidas e interpretadas”. Este processo pode ser considerado como uma 

progressão ao longo de um continnum de dados, passando por informações, até se 

chegar ao conhecimento. 

     Esta transformação ao longo dos processos de uma organização acontece da 

seguinte forma: os dados ou o conhecimento tácito são coletados e processados, se 

transformam em informação, esta informação é disponibilizada e analisada, gerando 

conhecimento, este conhecimento é compartilhado e comunicado dentro da 

empresa, gerando inteligência organizacional, sendo que este diferencial é aplicado 

nos processos de decisão da empresa. Tais decisões, quando postas em execução 

vão gerar então os resultados do negócio. A Figura a seguir ilustra a cadeia de 
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valor da gestão do conhecimento e sua aplicação nas empresas, que se trata, 

basicamente, de converter informação em conhecimento e ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4: Cadeia de valor da gestão do conhecimento 
         Fonte: Adaptado de Powell, W.W. (1991) 
 

      Uma outra forma de diferenciar dados, informação e conhecimento é 

apresentada por Cordeiro (apud ALESSIO, 2004, p. 66): 

A informação é o dado analisado e contextualizado, envolvendo a 
interpretação de um conjunto de dados. O conhecimento é a habilidade de 
criar um modelo mental que descreva o objeto e identifique as ações a 
implementar e as decisões a tomar. A compreensão, análise e síntese, 
necessárias para a tomada de decisões inteligentes, são realizadas a partir 
do nível do conhecimento.  

 

       É importante ressaltar que todas estas atividades criadoras de conhecimento 

têm lugar dentro dos seres humanos ou entre eles. 

      A figura 5 ilustra a representação destas etapas, propostas por Cordeiro (apud 

ALESSIO, 2004) na forma de pirâmide. 
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                                Figura 5: Dado, informação e conhecimento. 

                                     Fonte: Adaptado de Cordeiro (apud ALESSIO, 2004, p. 67). 

 

      Nonaka et al. (2001) sugerem que a criação do conhecimento é um processo 

cíclico que envolve a interação entre os conhecimentos tácito e explícito. Para eles, 

o conhecimento tácito  é pessoal e difícil de formalizar e compartilhar, pois está 

vinculado aos sentimentos, experiências, intuição e valores de cada indivíduo, 

enquanto o conhecimento explícito  pode ser formalizado e compartilhado mais 

facilmente, sendo expresso através de palavras, fórmulas, desenhos, etc.  

 

 

 

Figura 6: A espiral do conhecimento 

                                           Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 
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A figura 6 representa o modelo da “Espiral do Conhecimento”, proposta por 

Nonaka e Takeuchi (1997), que deve ser completada para que o conhecimento seja 

ampliado, levando cada vez mais a sua aplicação para outras áreas da organização. 

      Partindo do princípio de que a criação e transferência do conhecimento 

organizacional  ocorrem através da interação social entre conhecimento tácito e 

explícito, podem-se considerar quatro modos de conversão de conhecimento, indo 

de tácito a tácito, de explícito a explícito, de tácito a explícito e de explícito a tácito. 

       A “Espiral do conhecimento” faz a representação dos quatro processos de 

conversão de conhecimento, que são: socialização, externalização, combinação e 

internalização. 

      A socialização, ou conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito é 

a troca de experiências entre pessoas e equipes. 

      A externalização  é o processo de articulação do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. 

      A combinação, ou conversão de conhecimento explícito em conhecimento 

explícito é o processo de sistematização do conhecimento específico para 

compartilhá-lo e gerar aprendizado organizacional. Nas universidades e em outras 

instituições de educação formal é este o principal processo de conversão de 

conhecimento. 

      A internalização é o processo de incorporação do conhecimento explícito em 

conhecimento tácito, ou seja, é a operacionalização do conhecimento para gerar 

resultados pela aplicação do aprendizado. 

      Stewart (1998, p.XIII) denomina o conhecimento organizacional como capital 

intelectual da empresa e considera este o mais valioso e poderoso recurso em 

todos os setores da economia, pois é “a soma do conhecimento de todos em uma 

empresa”, o que o transforma em ponto fundamental para gerar riqueza, e 

conseqüentemente, fonte de vantagem competitiva sustentável. No entanto, 

gerenciar o capital intelectual sem identificá-lo em pontos estrategicamente 

importantes é, segundo o autor, tarefa impossível. Para ele, o Capital Intelectual de 

uma organização deve ser procurado nas pessoas, estruturas e clientes: capital 

humano, capital estrutural e capital de clientes.  

      Na concepção de Stewart (1998), o capital humano  contém o conjunto de 

conhecimentos tácitos e expertise dos funcionários da organização e representam a 
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“fonte de inovação e renovação” desta; o capital estrutural  consiste em “sistemas 

de informação, laboratórios, inteligência competitiva e de mercado, etc, que 

transformam o know-how individual em propriedade do grupo” e por isso tem papel 

importante na transmissão do conhecimento. Finalmente, o capital do cliente (ou 

capital relacional) é definido como “o valor dos relacionamentos de uma empresa 

com as pessoas com as quais faz negócios”. (p.p. 68 e 69).  

      O referido autor acrescenta (p.125) que “o capital humano produz capital 

intelectual estrutural que, por sua vez, produz capital humano”. Tal interação 

produzirá sinergia entre os setores da organização, levando a um senso de 

comprometimento dos participantes, de partilha de informações e de propósitos 

compartilhados, o que corrobora com o conceito de criação do conhecimento 

proposto por Nonaka e Takeuchi já apresentado. A figura 7 ilustra o conceito dos 

“capitais” de Stewart, incluindo ainda o capital ambiental , relacionado ao ambiente 

externo. 

 

Figura 7: Os “capitais” das organizações, baseado em Stewart (1998).                   

Fonte: D’Ipólitto (2006). 

      A compreensão sobre o capital estrutural e o capital humano de Stewart se 

assemelha à noção de estrutura interna e competência apresentado por Sveiby 

(1998). A diferença entre os dois modelos reside na importância dada à contribuição 

do capital do cliente para o valor global de uma empresa, definido por Stewart como 

o valor dos relacionamentos de uma empresa com as pessoas com as quais faz 
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negócios; Sveiby inclui o relacionamento com clientes e fornecedores no 

componente “estrutura externa”. 

      Também neste sentido, outros autores definem estas interações entre os capitais 

de uma empresa, aliadas às possibilidades daí decorrentes de aproveitar, difundir, 

combinar e lucrar com o conhecimento como “círculos virtuosos da geração do 

conhecimento” . 

      Segundo Davenport e Prusak (1999), a Gestão do Conhecimento nas 

organizações tem por objetivo criar um repositório de conhecimento constituído de: 

• Conhecimento Externo , obtido no meio organizacional, utilizando, por 

exemplo, os conceitos e ferramentas de Inteligência Competitiva . 

• Conhecimento Interno Estruturado (que equivale ao conhecimento 

explícito de Nonaka e Takeuchi, 1997), baseado em relatórios de 

pesquisa e de marketing, registros de técnicas e métodos, etc. 

• Conhecimento Interno Informal (que equivale ao conhecimento tácito 

de Nonaka e Takeuchi, 1997), sistematizado a partir das experiências 

vivenciadas pela própria organização. 

      Embora no contexto empresarial, o conhecimento seja fruto destas interações 

que ocorrem no ambiente de negócios e que são desenvolvidas por meio de 

processos de aprendizagem, algumas organizações têm dado muita ênfase na 

tecnologia da informação, o que denota uma compreensão ainda muito limitada 

sobre o assunto. 

      É, portanto, vital que conhecimento seja tratado como propriedade de todos, 

começando no indivíduo, expandindo-se por toda organização.  

 

2.3.2 Dimensões da Gestão do Conhecimento 
 

      Para Sousa et al. (2001) a gestão do conhecimento está associada à evolução 

da teoria organizacional, e sua prática envolve a análise de aspectos muito diversos 

entre si, como: concepção sobre a natureza humana, ambiente econômico e social, 

tecnologias envolvidas, modelos organizacionais e práticas gerenciais. Os autores 

acrescentam, também, que a gestão do conhecimento é um processo contínuo e 

envolvente, que transcende a comportamentos individuais e tem como objetivo a 

transformação da organização em um ambiente favorável às novas idéias, ao 
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aprendizado e à atualização vinculada aos objetivos estratégicos e sistêmicos da 

empresa. 

      Terra (2001, p.82) diz que a “gestão do conhecimento implica na coordenação 

sistêmica de esforços em vários planos; organizacional e individual; estratégico e 

operacional, normais formais e informais” e destaca sete dimensões através das 

quais pode ser entendida a Gestão do Conhecimento, são elas: 

• A Estratégia e o papel da alta administração. 

• Ambiente externo. 

• Estrutura e processos organizacionais. 

• Cultura organizacional. 

• Políticas de recursos humanos. 

• Infra-estrutura de Tecnologia da Informação. 

• Mensuração dos Resultados. 

      A Figura 8 ilustra este esquema proposto por Terra (2001), separando-as, dentro 

da empresa, nos níveis estratégicos, organizacionais e de infra-estrutura. 
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Figura 8: As sete dimensões da gestão do conhecimento. 

Fonte: Terra (2001, p.83). 
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      Davenport e Prusak (1998) também consideram muitas destas dimensões e 

citam entre os fatores que levam ao sucesso dos projetos do conhecimento: uma 

cultura orientada para o conhecimento, infra-estrutura técnica e organizacional, 

apoio da alta gerência, vinculação ao valor econômico ou setorial, alguma orientação 

para processos, clareza de visão e linguagem, elementos motivadores não triviais, 

algum nível de estrutura do conhecimento e múltiplos canais para transferência do 

conhecimento. 

      Para o entendimento da gestão do conhecimento ao nível dos processos das 

empresas, com entradas (input) e saídas (output), Terra (2001) apresenta um outro 

modelo esquemático, representado na Figura 9, o qual será adotado para condução 

do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Combinação do Modelo das sete dimensões da gestão do conhecimento 
com o Modelo de Michael Santkoski (2001), proposto por Terra (2001), inserindo os 
Processos essenciais de gestão do conhecimento propostos por Probst et al. (2002). 

Fonte: Adaptado de Terra (2001). 
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      A seguir serão analisadas as contribuições mais relevantes na literatura sobre 

cada uma destas dimensões. Convém ressaltar que embora tais dimensões, para 

fins de estudo, sejam apresentadas isoladamente, na prática são todas inter-

relacionadas , sendo influenciadas umas pelas outras. Assim, se a organização tem 

a cultura corporativa voltada para o conhecimento, o mesmo certamente fará parte 

de suas ações estratégicas, bem como estará presente nas ações de Recursos 

Humanos para estimular a disseminação do conhecimento entre seus funcionários. 

2.3.2.1 Estratégia e Papel da Alta Administração 

      Segundo Terra (2001), um dos papéis fundamentais da Alta Administração é a 

definição das “áreas de conhecimento” a serem exploradas pela empresa, bem 

como o estabelecimento de macrovisões para a condução de projetos inovadores. 

Tais visões, segundo o autor, auxiliam os funcionários nas decisões do dia-a dia, 

bem como no próprio direcionamento de sua carreira. 

      Ainda segundo Terra (2001), no ambiente atual, as empresas com estratégias e 

áreas de conhecimento com foco em competências-chave serão as que obterão 

melhores resultados.  

      Contudo, para que os melhores resultados sejam obtidos, é preciso que a 

liderança seja capaz de organizar e gerenciar a força de trabalho de forma eficiente 

e eficaz, investindo, permanentemente em seu desenvolvimento profissional e 

pessoal e incentivando à experimentação que possa ser revertida em inovação. 

      Para Davenport e Prusak (1998, p.187), os projetos de gestão do conhecimento 

beneficiam-se com o apoio da alta gerência.  Entre as ações úteis, os autores 

relacionam: envio de mensagens à organização de que a gestão do conhecimento é 

fundamental para o sucesso da empresa, a abertura de espaço e provisão de 

recursos para a infra-estrutura e, finalmente, o esclarecimento do tipo do 

conhecimento que é mais importante para a empresa.  

      Para Probst et al. (2002), as “metas de conhecimento” devem ser alinhadas às 

metas gerais da organização. As primeiras são definidas pelo autor como aquelas 

capazes de garantir que os processos de aprendizado organizacional tenham uma 

direção e que o sucesso ou o fracasso da Gestão do Conhecimento possa ser 

verificado.  Elas representam a transformação das metas da empresa em termos de 

conhecimento.  
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      A proposição de tais metas vem a corroborar com os pontos levantados por 

Terra (2001) e Davenport e Prusak (1998), se considerarmos que as metas 

normativas  objetivam o estabelecimento de uma cultura inovadora e consciente da 

importância do conhecimento, as metas estratégicas  de conhecimento definem a 

futura amplitude de competência das empresas, para que a sua visão seja atingida e 

as operacionais traduzem ideais normativos e estratégicos em objetivos que podem 

ser implementados, dependendo cada uma delas do apoio da alta administração. 

(PROBST et al., 2002). 

      Nonaka et al. (2001) afirmam que, embora o conhecimento seja considerado 

fonte de vantagem competitiva, nem todo conhecimento tem valor estratégico. Desta 

forma, o autor considera importante que os gerentes recorram a um referencial 

prático para avaliar o papel do conhecimento em relação à estratégia. Baseado no 

trabalho de Von Krog, Roos e Slocum (1994), Nonaka et al. (2001) relatam que 

existem dois tipos básicos de estratégia: sobrevivência e avanço. O quadro 2 a 

seguir expõe as diferenças nestas estratégias. 

                  Quadro 2: Referencial Estratégico para o conhecimento 

Estratégia Vantagem 
Competitiva 

Fontes de 
vantagem 

competitiva 

Papel do 
conhecimento 

Importantes 
Processos de 
conhecimento 

Resultados 

S
ob

re
vi

vê
nc

ia
 

• Rentabilidade 
corrente 

• Não 
implementada 
pelos 
concorrentes 

• Os que tentam 
não conseguem 
reproduzir as 
vantagens 
originais 

• Economias de 
escala 

• Economias de 
escopo 

• Diferenciação 
produto / 
serviço 

• Valioso, difícil 
de imitar, difícil 
de substituir. 

• Exclusivo ou 
público 

• Capacidade de 
transferência às 
vezes é mais 
importante do 
que o conteúdo 

• Transferência 
conhecimento 

• Melhoria 
contínua 

• Rentabili-
dade 
superior à 
média 
setorial 

A
va

nç
o 

• Rentabilidade 
futura 

• Não 
implementada 
pelos 
concorrentes 

• Os que tentam 
não conseguem 
reproduzir as 
vantagens 
originais 

• Economias de 
escala 
potenciais 

• Economias de 
escopo 
potenciais 

• Diferenciação 
potencial 
produto / 
serviço 

• Novos 
conhecimentos 
para a inovação 
dos processos / 
produtos  

• Novos 
conhecimentos 
transferíveis 

 

• Criação de 
conhecimento 

• Inovação 
radical 

• Rentabili-
dade 
futura 
superior à 
média 
setorial 

Fonte: Nonaka et al. (2001, p.93). 
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      Ainda segundo Nonaka et al. (2001, p.93), “as estratégias de sobrevivência 

asseguram a rentabilidade da empresa no presente”, acentuando os pontos fortes e 

atenuando os pontos fracos da base atual de recursos e conhecimentos da 

empresa. Já as estratégias de avanço, segundo o autor, constroem a rentabilidade 

da empresa no futuro, levando em consideração não mais a base de recursos atuais, 

mas sim a base de recursos e conhecimentos futuros da empresa. 

      Ao pensar esta dimensão para as universidades , Muller (2001), recomenda a 

elaboração do Planejamento Estratégico de forma participativa, de maneira que 

sejam envolvidos todos os segmentos que compõem a instituição, quer sejam da 

comunidade interna ou da externa, por ser uma modalidade que lhe proporciona 

maior legitimidade, visto que participando do processo de elaboração do 

planejamento, os indivíduos se tornam cúmplices, partícipes e comprometidos com o 

processo. 

       Assim, o plano de desenvolvimento institucional (PDI), que se assemelha ao 

planejamento estratégico no caso de uma universidade federal, deve ser 

estabelecido e atualizado permanentemente a partir de um amplo processo de 

monitoramento interno e externo , que indicará se os objetivos relacionados ao 

cumprimento da missão estão sendo atingidos ou não. 

      Deste modo, pode-se dizer que a gestão do conhecimento está ligada à 

Administração Estratégica na medida em que ambas visam proteger vantagens 

competitivas de longo prazo, desenvolvendo competências organizacionais. 

 

2.3.2.2 Ambiente Externo 
 

      As organizações não são entidades isoladas. O ambiente dentro do qual estão 

inseridas é complexo e formado por atores diversificados, cada um deles com 

demandas e recursos distintos que influenciam no comportamento e na própria 

sobrevivência da organização (SILVA e SEVERINO, 2003). Assim, as empresas, a 

cada dia, estão concluindo que elas precisam recorrer mais ao conhecimento de 

agentes externos à organização para atender a suas exigências de conhecimento.  

      Anand et al. (2002) definem como capital social  da organização os recursos de  

conhecimento e a informação que as organizações podem ter acesso, utilizando 

seus funcionários, seus vínculos formais e informais com agentes externos, tais 
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como clientes, organizações parceiras e funcionários conectados de outras 

organizações. 

      Para os autores, o conhecimento adquirido por meio do capital social de uma 

empresa gera impacto sobre o conhecimento interno de duas formas: 

Primeiro, à medida que o novo conhecimento externo ingressa na empresa, 
ele pode ser combinado ao conhecimento interno já existente; segundo, 
uma comparação entre conhecimentos externos e internos pode trazer à 
tona inconsistências que poderão ajudar a identificar fraquezas ou 
incoerências do conhecimento interno já existente na empresa. O tipo de 
conhecimento que uma empresa armazena internamente determina os 
benefícios que ela pode obter do capital social. (p.59) 
 

      Já outros autores, como Stewart (1998), denominam este tipo de conhecimento 

como capital de relacionamento ou capital do cliente. 

      De acordo com Chaves et al. (2001), para entender o capital do cliente deve-se 

observar a “cadeia de valor intangível” , que mostra o percurso de um produto ou 

serviço desde o produtor ou prestador do serviço até o usuário final, com o valor do 

conhecimento agregado a cada etapa através da troca de informação e 

conhecimento entre fornecedor, empresa e clientes. 

      A interação entre estes diferentes atores varia desde a entrega de matéria-prima 

e insumos dentro de prazos determinados até a necessidade de criação de 

departamentos de inteligência competitiva  para o monitoramento da atividade de 

concorrentes e do mercado como um todo.  

      A absorção do conhecimento pelas organizações envolvidas será proporcional a 

uma série de fatores entre os quais podem ser destacados a freqüência dos 

contatos e o grau de formalização das relações. O resultado destas interações 

deverá ser maiores possibilidades de inovação por parte das organizações capazes 

de aprender, bem como um melhor desempenho (TERRA, 2001).  

      Terra (2001) relaciona razões para a crescente importância do aprendizado 

externo por meio de alianças estratégicas, dentre a quais destacamos: 

• O processo de inovação requer, crescentemente, a combinação de 

diferentes habilidades, conhecimentos e tecnologias complementares. 

• Os avanços recentes da tecnologia da informação e comunicação, que 

reduziram, significativamente, os custos da transação e comunicação 

entre diferentes empresas. 

• A crescente complexidade das inovações aumenta a incerteza quanto 

aos resultados e demanda mais compartilhamento dos riscos. 
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• A formação de alianças permite às empresas manterem alto nível de 

flexibilidade e adquirirem apenas as competências de que necessitam. 

      Segundo este autor, a realização de alianças externas é tão importante que pode 

afetar o desenho organizacional das empresas envolvidas. Partindo daí, o autor cita 

um conceito de “organização em rede” , caracterizado como teias de colaboração, 

envolvendo fornecedores e clientes, cada qual com competências específicas. 

      Davenport e Prusak (1998) afirmam que em empresas que fazem parcerias, 

compartilhar o conhecimento traz benefício, imediatos e futuros, para quem os 

divide. 

      Segundo a Comunidade Européia (2004), as mais recentes teorias de gestão da 

inovação estão ligadas às redes tecnológicas , onde se considera que as empresas 

inovadoras estão ligadas a um altamente diversificado conjunto de agentes através 

de redes de colaboração e trocas de informação. Esta teoria reforça a importância 

de fontes de informação externas às empresas: clientes, fornecedores, consultores, 

universidades, laboratórios, instituições de pesquisa, etc. 

     À medida que um sistema de inovação amadurece, o padrão de interação 

aumenta, e passa a acontecer uma forte correlação entre a produção de tecnologia 

(patentes) e a produção de ciência (trabalhos científicos). 

      Finalmente, ainda segundo a Comunidade Européia (2004), a teoria mais 

recente, da rede social  de gestão da inovação se baseia em duas idéias antigas e 

em um novo insight. As idéias antigas são que a inovação é determinada pela 

pesquisa (teoria technology-push) e por uma interação desordenada entre as 

empresas e outros atores (teoria das redes tecnológicas). A idéia nova é justamente 

que o conhecimento desempenha um papel crucial em fomentar a inovação.  

      Observa-se, assim, que processo de gestão do conhecimento deve ter um 

contexto de atuação bastante abrangente, em função da necessidade de se 

trabalhar tanto o ambiente interno como monitorar o externo. Em relação ao 

ambiente externo, em particular, destaca-se o conceito da inteligência competitiva . 

      Assim, a gestão do conhecimento  pode ser considerada uma das bases que 

amparam o processo de inteligência competitiva  nas organizações. Quando 

pautadas no aproveitamento, na sistematização e na socialização do conhecimento 

de seus indivíduos para a formação do conhecimento organizacional baseado na 
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coletividade, as empresas obtêm uma maior vantagem frente à concorrência e 

potencializam a exploração de novas idéias para fomentar a inovação.  

      O sistema de inteligência competitiva atua catalisando ações de monitoramento 

ambiental sistemático,  de criação de redes de especialistas internos e externos, de 

uso das tecnologias de informação e comunicação pelo desenvolvimento de Intranet 

e Extranet, de estudos de benchmarking e de aprendizagem contínua. A informação 

externa é então sintetizada e interpretada por analistas e experts internos da 

empresa antes de serem carregados em um banco de dados que é facilmente 

acessado pelos gestores, buscando apoiar efetivamente a tomada de decisão.  

       Em muitas situações pode-se ter a impressão de que a inteligência competitiva 

(IC) está contida na gestão do conhecimento (GC). Entretanto, na gestão do 

conhecimento a preocupação principal está em cercar todas as informações de 

dentro da própria empresa, enquanto a inteligência competitiva na maioria das vezes 

está olhando para o mundo do lado de fora da empresa.  

      Evidentemente, uma técnica tem impacto sobre a outra, mas uma não 

circunscreve a outra, podendo até funcionar compartilhando informação, 

conhecimento e inteligência. Com a inteligência competitiva fortemente voltada à 

tomada de decisão e a gestão do conhecimento ocupada em gerenciar, processar e 

gerar conhecimento interno à organização. 

      De fato, a existência da gestão do conhecimento facilita o fluxo e a criação de 

conhecimento, permitindo, assim, que a inteligência competitiva consiga ser gerada 

mais facilmente. Assim, muitas das ferramentas de IC são também, ferramentas 

úteis de GC. Uma relação mais clara entre estas duas metodologias pode ser 

observada na Figura 10. 

      No desenvolvimento da atividade de monitoramento do ambiente externo, podem 

ser observados aspectos tecnológicos, como avanços técnicos e científicos, 

produtos e serviços; competidores, isto é, concorrentes atuais e potenciais; aspectos 

comerciais, como fornecedores e clientes; e o ambiente, como legislação, cultura, 

política, sociedade e economia.  

      Quando a inteligência competitiva está focada no conhecimento do entorno 

estratégico do progresso em ciência e tecnologia (C&T), para sua utilização em 

negócios, é denominada de inteligência de C&T, ou de inteligência tecnológica  (IT) 

ou ainda de inteligência competitiva técnica (CTI, em inglês). 
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      A inteligência tecnológica visa a emissão de alertas antecipados de desafios e 

oportunidades emergentes em C&T, desenvolvimentos técnicos potenciais e 

movimentos tecnológicos nos negócios que podem vir a afetar o futuro da empresa 

Portanto, está intimamente ligada ao apoio da inovação dentro da empresa, 

aproximando a empresa de fontes de informação tecnológica estratégica. 

 

Figura 10: A estreita relação entre gestão do conhecimento e inteligência competitiva 

Fonte: Carvalho e Santos (1999). 

       

       A técnica de análise ou monitoramento de patentes é uma das mais adotadas 

para realizar o monitoramento tecnológico . Dentro das suas possibilidades, a 

universidade, além de desempenhar um papel importante na criação e transferência 

de conhecimento tecnológico, pode ser uma importante parceira em processos de 

cooperação no monitoramento de patentes (monitoramento tecnológico).  

       O conceito da Hélice Tripla , ou Triple Helix, que será aprofundado 

posteriormente, também deve ser mencionado quando se analisa o ambiente 

externo, pois ele enfatiza a pressão crescente que as universidades vêm sofrendo 

para ampliar sua integração com o ambiente produtivo, contando com o incentivo de 

políticas governamentais. Tal conceito preconiza o dinamismo da interação entre 

estes três atores (universidade, empresa e governo), sendo este dinamismo 
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IC 
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Organização 
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condicionante para a aprendizagem institucional e a transformação interna dos 

mesmos. 

 

2.3.2.3 Estrutura e Processos Organizacionais 
 
      Em virtude dos novos desafios impostos às empresas, um novo paradigma 

gerencial vem se desenhando. Neste novo modelo, as estruturas centralizadas e 

“engessadas” pela burocracia excessiva, vêm sendo substituídas por estruturas 

descentralizadas e flexíveis, normalmente baseadas no trabalho de equipes 

multidisciplinares com alto grau de autonomia, visando, com isso, superar os limites 

impostos à inovação, ao aprendizado e à geração de novos conhecimentos. 

      Toda essa transformação organizacional passa pela necessidade de ruptura com 

o passado, o que não é tarefa fácil, pois dependem necessariamente de mudanças 

no relacionamento entre a alta administração, gerência e funcionários e requer 

comprometimento de todas as partes. 

      Terra (2001), afirma que essa nova estrutura organizacional representa uma 

grande mudança na forma como as empresas são organizadas e comenta que: 

Todos os novos modelos apontam para novos padrões de relacionamento 
entre a alta administração, média gerência e demais funcionários e têm 
levado as empresas a questionar velhas premissas e flexibilizar suas 
estruturas e a experimentar novas práticas (p.138) 
 

      Para Silva e Severino (2003), a base do sistema de gestão do conhecimento 

constitui-se no mapeamento do conhecimento e sua associação com os processos 

corporativos das empresas. 

      Porém, ainda segundo os autores, a maior dúvida levantada por gestores está 

relacionada à maneira pela qual a gestão de conhecimento pode garantir melhor 

desempenho para a empresa através da melhoria de processos financeiros e 

operacionais. Para eles, são as respostas a esta pergunta que podem justificar a 

importância da integração e da institucionalização da gestão de conhecimento 

dentro das organizações e prosseguem: 

Na prática, a GC deve influenciar tudo que é realizado pela empresa, a 
maneira como é realizado e a qualidade dos resultados. Assim, fica claro 
que a principal ligação entre a gestão de conhecimento e os negócios 
da empresa deverá ser através de seus processos . Este fato sugere que 
a observação dos processos corporativos deve ser um fator essencial para 
que se possa compreender onde e como o conhecimento possui papel 
significativo no desempenho da empresa. O principal impacto da gestão de 
conhecimento nos resultados da empresa deverá ser através de seu 
potencial de tornar seus processos mais eficientes. (grifo nosso) (p.6). 
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      Os autores consideram, ainda, que em todos os componentes dos processos 

corporativos o fator conhecimento poderá ser identificado, “às vezes explicitado sob 

a forma de regras ou programas, às vezes dependente da experiência de seus 

detentores”. (p. 6) 

      Também para Varvakis (apud Muller, 2001), a análise do processo interno é 

resultante de um trabalho de investigação muito detalhado, pois consiste em estudos 

de todas as atividades que envolvem a elaboração do produto final, ou seja, as 

entradas, as transformações e as saídas, possibilitando assim, a redução das 

perdas. 

      Neste sentido, a gestão do conhecimento, explorando especialmente o 

conhecimento tácito de seus funcionários e clientes (alunos), pode auxiliar na 

identificação dos processos internos críticos, nas quais a Instituição precisa melhorar 

para alcançar a excelência. 

      Silva e Severino (2003, p.8) consideram que o desempenho dos processos 

corporativos pode ser o principal beneficiário da gestão do conhecimento e que “o 

exame sistemático dos processos para a compreensão de onde e como o 

conhecimento interfere é um bom ponto de partida para a definição das estratégias 

de gestão do conhecimento”, acrescentando que o foco deve ser no próprio 

processo, procurando identificar possíveis falhas no conhecimento recebido/enviado, 

quanto à qualidade, tempo ou acessibilidade. 

      Para Xavier (apud Müller, 2001), a experiência tem demonstrado que as 

unidades educacionais que se destacam, não estão envoltas em burocracias lentas 

e centralizadoras, nem preocupadas com normas ou regulamentos e com estruturas 

que não lhes confere agilidade na solução de problemas. 

      A partir desta constatação, fica clara a necessidade de uma readequação das 

instituições de ensino superior, o que implica reestruturá-las em torno de um modelo 

de gestão que proporcione suporte a administração profissional das mesmas. 

      As universidades  possuem particularidades que as impedem de ser geridas da 

mesma maneira que outras organizações, pois seu principal insumo (entrada) no 

processo produtivo é justamente o conhecimento e suas atividades-fim constituem-

se na transmissão do conhecimento (ensino e extensão) e na criação ou 

desenvolvimento do mesmo (pesquisa). 

      Especialmente as universidades federais apresentam especificidades ainda 

maiores, em função das limitações de suas dotações orçamentárias e da alta 
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complexidade das legislações que a regem. Para estas instituições, a preocupação 

com uma boa gestão assume grande importância, pois só através dela pode-se 

conseguir empregar racionalmente os meios disponíveis para atingir maior eficiência 

nos processos e no uso dos escassos recursos disponíveis. 

      Além disso, as demandas da sociedade (seu principal cliente) vêm cobrando das 

universidades o aumento da oferta de vagas e ampliação nos programas de 

educação continuada (pós-graduação). Tudo isso conduz à necessidade de ajustes 

em seus processos internos  e mudanças nos fluxos de trabalho de forma a 

aprimorar a gestão de seus sistemas educacionais. 

      Muller (2001) considera correto afirmar que estas Instituições precisam ser 

reinventadas em sua estrutura, em seus processos para poder garantir resultados 

com a qualidade necessária à sua própria sobrevivência e ao sucesso de seus 

clientes. A preocupação deve estar no acompanhamento de todos os processos que 

devem ser desenhados e executados de tal forma que seja possível fazer bem as 

coisas já na primeira vez, e melhor na seguinte. 

      Neste sentido, a gestão do conhecimento pode realizar grande contribuição, 

auxiliando na análise dos processos internos e na definição dos mais críticos que 

necessitem ser revistos, através da compilação e alavancagem das melhores 

práticas ou maneiras mais efetivas de executar esses processos. Tais práticas, 

ligadas primariamente à estruturação dos processos organizacionais podem 

funcionar como facilitadoras de geração, retenção, organização e disseminação do 

conhecimento organizacional. Assim, a gestão de conhecimento  deverá permitir o 

acesso e o compartilhamento do conhecimento relevante e de qualidade, e em 

tempo desejável, através das fronteiras funcionais e organizacionais dos processos, 

melhorando o desempenho da Instituição como um todo.       

      Em face de todo o exposto, pode-se concluir que as organizações devem 

procurar integrar e conectar as atividades de gestão do conhecimento aos processos 

da organização nos seus diferentes níveis, visando superar os limites da inovação, 

do aprendizado e da geração de novos conhecimentos.  

 

2.3.2.4 Cultura Organizacional 
 

     A cultura organizacional aparece como o principal desafio para a implementação 

de um sistema de gestão do conhecimento em uma organização. O acesso às 
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barreiras culturais ou a própria criação de uma cultura organizacional que valorize o 

compartilhamento de conhecimento pode ser de difícil realização. 

      Para Davenport e Prusak (1998, p.184), a cultura amiga do conhecimento é 

formada por uma série de componentes diferentes: 

• Uma orientação positiva para o conhecimento: os funcionários são 

inteligentes e intelectualmente curiosos, mostram-se desejosos de 

explorar e livres para isso, e suas atividades criadoras do 

conhecimento contam com a credibilidade dos executivos. 

• Ausência de inibidores do conhecimento na cultura: as pessoas não 

têm ressentimentos em relação à empresa e não temem que o 

compartilhamento do conhecimento lhes custe o emprego. 

• O tipo do projeto da gestão do conhecimento é compatível com a 

cultura. 

 

      Além disso, vários autores relacionam outras ações que fazem parte de uma 

cultura voltada à inovação e aprendizado contínuo: delegar responsabilidades, 

estimular a experimentação, tolerar erros criativos e respeitar os talentos individuais 

em todos os níveis da empresa, reconhecer que o tempo é recurso importante para 

o processo de inovação, ter comprometimento com os resultados de longo prazo e 

com a otimização de áreas da empresa, bem como utilizar layouts adequados à 

troca informal de informações. 

      Para Nonaka et al. (2001), a capacitação para o conhecimento inclui a criação de 

uma cultura organizacional que facilite o aprendizado, onde as estruturas 

descentralizadas e flexíveis devem ser priorizadas, criando um ambiente mais 

dinâmico, fecundo ao aprendizado e inovação que depende, sobretudo, de um saber 

multidisciplinar, que ninguém domina sozinho. 

      Para Davenport e Prusak (1998), o fator mais importante no estabelecimento de 

uma cultura do conhecimento positiva é o tipo de pessoas que a empresa atrai e 

contrata. Assim, é muito importante a criação de uma cultura onde as pessoas 

aprendam, cresçam e se desenvolvam, pois esta legitimará o relacionamento entre 

os colaboradores e a organização, levando-os assim, a se preocupar com a 

organização como um todo e não apenas com sua área de trabalho e, finalmente, 

fará com que o compartilhamento esteja presente em toda a organização.  

      Complementando esta questão, Cardoza (2004) diz que: 
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As estruturas de recompensa desempenham papel-chave na criação de 
culturas voltadas para o aprendizado e a inovação , ao fomentar o 
compromisso individual e coletivo, o trabalho em equipe, a gestão 
compartilhada e a flexibilidade organizacional. (grifo nosso) (p.2) 

 

      Ainda segundo este autor, de fato, para construir uma cultura baseada no mérito, 

na cooperação e nos valores compartilhados, bem como para promover 

comportamentos pró-aprendizado e adotar padrões voltados à produtividade, as 

organizações altamente inovadoras vinculam recompensa ao desempenho.  

      Há que se reconhecer, portanto, que esse processo de transformação 

organizacional representa uma ruptura com a maneira como as empresas são 

normalmente organizadas e exigem dentre outras coisas, esforço e 

comprometimento com a mudança, definição de políticas de Recursos Humanos, 

padrões culturais e utilização de sistemas de informação.  

 

2.3.2.5 Gestão de pessoas 

      Segundo Sousa et al. (2001), a gestão do conhecimento se relaciona com a 

gestão de pessoas e tal relação gera características específicas nesta última, sem 

as quais as empresas não conseguem nem ambiente e nem condições propícias 

para o desenvolvimento continuado, para a criatividade, para a inovação e 

aprendizado organizacional. Segundo os autores, neste sentido podem-se destacar 

três características favoráveis ao processo de desenvolvimento do aprendizado e da 

criatividade individual: 

• São indissociáveis dos aspectos emotivos e dependentes da motivação 

intrínseca. 

• Dependem de contatos com outros e experiências concretas. 

• Beneficiam-se de diferentes inputs e perspectivas. 

      Para Terra (2001), os trabalhadores querem, cada vez mais, a possibilidade de 

crescimento pessoal, ou seja, a lealdade é mais com a profissão do que com a 

empresa empregadora. Por outro lado, prossegue o autor, as empresas querem que 

os trabalhadores aumentem, continuamente, o estoque de conhecimento 

organizacional. 

      Neste contexto, o trabalhador do conhecimento  tem papel fundamental, pois 

se trata de um profissional que incorpora em suas atividades diárias o ato de pensar, 
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agir e sabe que não é apenas um executor de tarefas, mas sim alguém que faz a 

diferença, pois detém uma parcela do conhecimento necessário para que as coisas 

aconteçam e não se limita a buscar conhecimentos específicos da sua área de 

atuação.  Ao contrário, busca todo e qualquer conhecimento que venha a agregar 

valor a organização da qual faz parte.   

      Gerenciar capital humano  pressupõe duas preocupações, uma de natureza 

social e outra econômica. A primeira remete-nos aos cuidados com a qualidade de 

vida no trabalho. A segunda visa melhorar a produtividade das organizações, com o 

aumento do engajamento, do comprometimento, e da motivação de seus 

empregados. 

      Segundo Goshal (1999), se a alta administração assumir sua responsabilidade 

de criar o “aroma corporativo” pelo qual as pessoas possam dar o melhor de si, além 

de protegê-lo e alimentá-lo, terá ajustado um motor gerador de vantagens 

competitivas. 

      Para Davenport e Prusak (1998), o desafio das organizações é criar um 

programa de desenvolvimento de competências e novos talentos que preveja 

investimento em: socialização, criação de ambiente fecundo ao aprendizado, 

motivação e valorização dos funcionários, para que estes sejam capazes de 

compartilhar conhecimento e contribuir assim, com a criação e manutenção de 

organizações que aprendem. 

      O desenvolvimento de competências baseia-se nos aspectos comportamentais, 

no aprendizado individual, de equipes e empresarial e deve incluir o 

desenvolvimento da capacidade analítica ou científica, os processos pelos quais a 

excelência individual, o conhecimento científico, a criatividade e a imaginação são 

transformados em expertise da equipe e em capacidade da organização. (GOSHAL, 

1999). 

      As ações mais relevantes na gestão de pessoas contemplam os aspectos de 

recrutamento e seleção, treinamento e sistemas de recompensa e carreira.       

Segundo Sveiby (1998, p.78), “o recrutamento de novos empregados é a decisão de 

investimento mais importante de um gerente e talvez sua ferramenta mais 

estratégica”, pois, mediante o recrutamento, “a gerência pode tanto modificar o 

conceito de negócio da empresa como aumentar ou reduzir sua competência e 

outros ativos tangíveis”. 
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      Para Terra (2001), no que diz respeito ao treinamento, algumas questões estão 

substituindo o modelo paternalista do passado, tais como o auto-aprendizado, o 

aumento da capacidade criativa e do aprendizado mediante treinamento e a dúvida 

de muitas empresas entre treinar ou facilitar o aprendizado. O autor conclui que 

muitas empresas, por não conseguir determinar quais as competências ou 

habilidades que cada área ou funcionário precisa desenvolver, estão se 

movimentando do paradigma do treinamento para o paradigma do aprendizado. 

      Com relação ao aspecto de Sistemas de Recompensa, Terra (2001) diz que 

muitas empresas têm trabalhado para tornar as carreiras e políticas de remuneração 

instrumentos de estímulo à adoção de atitudes pró-trabalho em equipe, maior 

compromisso com o aprendizado, comprometimento com as visões e desafios de 

longo prazo e, muito importante, a preservação do “capital intelectual” que os 

funcionários detêm, visando sua retenção.  

      No caos das universidades cabe destacar que, pelo fato do ensino ser 

essencialmente ministrado por pessoas, nenhuma outra atividade depende tanto de 

mão-de-obra especializada quanto à educação. Nesse sentido, a qualidade 

institucional de uma universidade é, basicamente, um reflexo da qualidade do seu 

corpo docente.  

 

2.3.2.6 Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação 
 

      Os avanços na tecnologia de informação e comunicação têm sido determinantes 

no processo de transformação que vem ocorrendo nas organizações no que diz 

respeito ao acesso à informação e ao conhecimento. (TERRA, 2001, p.174). 

      Davenport e Prusak (1998) afirmam que a gestão do conhecimento é muito mais 

que tecnologia, mas a tecnologia certamente faz parte da gestão do conhecimento, 

impulsionando seu movimento e acrescentam: 

A mais valiosa função da Tecnologia na gestão do conhecimento é estender 
o alcance e aumentar a velocidade da transferência de conhecimento. A 
tecnologia da informação possibilita que o conhecimento de uma pessoa ou 
grupo seja extraído, estruturado e utilizado por outros membros da 
organização e por seus parceiros de negócios no mundo todo. A tecnologia 
ajuda também na codificação do conhecimento e, ocasionalmente, até 
mesmo em sua geração. (grifo nosso) (P.151) 

 



 61 

      Assim, observa-se que no final do século XX a tecnologia da informação passou 

a ser uma ferramenta fundamental em qualquer empresa, ajudando na geração, 

difusão e armazenamento do conhecimento nas organizações. 

      Desta forma, pode-se dizer que a tecnologia de informação e a gestão do 

conhecimento estabelecem uma relação onde a primeira contribui para o 

desenvolvimento da gestão do conhecimento e recebe dela inputs para melhoria e 

aperfeiçoamento de sua arquitetura. (SILVA, 2003, p.1). 

      Para Terra (2001, p.164), a associação entre tecnologia da informação e gestão 

do conhecimento está relacionada ao uso de sistemas de informação para o 

compartilhamento de informações ou conhecimento, sendo inegável como os 

recentes avanços da Internet e de técnicas como data mining “tendem a elevar o 

poder de encontrar conhecimento onde antes havia uma grande quantidade de 

dados e informação”. 

      Davenport e Prusak (1998) afirmam, porém, que a realidade dos sistemas 

especializados e da inteligência artificial no mundo dos negócios tem sido muito 

menos espetacular do que se havia antecipado, pois os seres humanos não foram 

superados como provedores do conhecimento, uma vez que é o valor agregado por 

estes – contexto, experiência e interpretação – que transforma dados e informações 

em conhecimento. Além disso, a tecnologia por si só, não fará com que a pessoa 

possuidora de conhecimento o compartilhe com as outras e nem criará uma 

organização de aprendizado contínuo. 

      Cabe lembrar que outras tecnologias de infra-estrutura, que normalmente não 

são vistas como integrantes da categoria de tecnologias do conhecimento, podem 

ser úteis na facilitação da gestão do conhecimento, como, por exemplo, a 

videoconferência ou até mesmo telefone.  Tais tecnologias, embora não captem nem 

distribuam o conhecimento estruturado, são muito eficazes na viabilização da 

transferência de conhecimento tácito entre as pessoas. (Davenport e Prusak, 1998).  

      Quando se trata de adquirir conhecimento externo, bem como capital de 

relacionamento com clientes da empresa, é inegável o avanço alcançado em termos 

de interações entre empresas a partir da utilização das redes de computadores.  Os 

recursos de groupware, correio eletrônico e internet são apenas alguns exemplos 

que possibilitam o compartilhamento de conhecimento à distância. 

      A internet pode ser utilizada como uma facilitadora para a interação com os 

clientes da empresa, na busca do melhor entendimento das suas necessidades. 
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Pode também promover a integração dos sistemas de informação de empresas 

parceiras, facilitando o acesso e a troca de conhecimentos entre estas, resultando 

em ganhos significativos de qualidade e de tempo. 

      Para Santiago Júnior (2002), a partir do entendimento da relevância do papel da 

internet nas organizações, podem ser destacadas algumas aplicações específicas 

voltadas para a gestão do conhecimento: 

• Páginas amarelas – corresponderia a um banco de dados on-line, 

com a lista de pessoas e o respectivo conhecimento de seu domínio. 

• Repositórios de conhecimento – coletânea de conhecimentos 

explícitos existentes na organização no formato de documentos, 

relatórios técnicos, etc. 

• Intranet – Soluções de rede privadas que permitem o gerenciamento 

de informações e conhecimentos por meio de processos e protocolos 

na internet, permitindo um aproveitamento mais eficaz da inteligência 

da empresa. 

• Extranet – Aplicação de internet que integra a organização e seus 

membros a clientes ou fornecedores, possibilitando a utilização de 

ferramentas de colaboração. 

       Para Davenport e Prusak (1998), as redes favorecem a formação de uma infra-

estrutura apropriada para a tramitação do conhecimento e a criação de mercados 

virtuais de conhecimento. Os autores ressaltam, porém, que para aquisição de 

conhecimento externo os níveis de confiança do mercado de conhecimento na 

Internet são baixos, pois apresentam o problema do julgamento do valor do 

conhecimento que está sendo fornecido. 

      Terra (2001, p.165) lembra ainda que, na era da Internet, “uma das grandes 

inovações que está se espalhando rapidamente por empresas de ponta é o portal 

corporativo” e que estes podem ter um papel muito importante no esforço de 

disponibilizar informação e conhecimento onde eles são necessários na 

organização.  

      Finalmente, deve-se ter em mente que a tecnologia  possui um papel de  

facilitador  na criação, registro e disseminação do conhecimento, pois permite que 

todos na organização possam fazer parte deste processo em qualquer hora, 

independente de sua localização. Assim, acredita-se que no futuro a tecnologia 
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continuará a ser intensamente usada como suporte à gestão do conhecimento, 

desde que associada ao contato pessoal e ao conhecimento tácito, imprescindível 

para os processos de aprendizagem organizacional. 

      No âmbito das universidades federais, a tecnologia de informação assume papel 

importante no auxilio a modernização de seus procedimentos e processos, no que 

se referem ao seu aspecto intrínseco de proporcionar saberes, tais como: aprender a 

aprender; aprender a pensar; aprender a fazer; aprender a ser; aprender a conviver 

com os outros. (SOUZA, 2003, p. 2). 

 

2.3.2.7 Mensuração dos resultados 
 
      A mensuração do valor do conhecimento nas organizações não é tarefa fácil, 

porém o sucesso e a credibilidade da gestão do conhecimento dependem 

diretamente da capacidade de medir e avaliar o conhecimento organizacional. Só 

desta forma pode-se perceber se os objetivos e as atividades relacionadas ao 

conhecimento foram bem sucedidos, sendo possível corrigir as falhas de 

alinhamento entre atividades da empresa, sua visão e estratégia de conhecimento. 

      Para Terra (2001): 

[...] os sistemas contábeis atuais são inadequados para tratar e medir o 
capital intelectual das empresas. Tais sistemas têm um foco estritamente 
financeiro e baseado em transações. Já a criação de valor na Era do 
conhecimento, embora não totalmente independente de transações 
financeiras, se expressa muito mais na qualidade do que na quantidade dos 
inputs, processos e resultados obtidos. (p.186) 

      Probst et al. (2002), afirmam que o conhecimento precisa ser externalizado, ou 

seja, separado de situações, épocas e pessoas para ser medido e lembra que seu 

registro ocorre de forma indireta, não tendo por isso precisão total. 

      Davenport e Prusak (1998) lembram que como é difícil quantificar retornos 

provenientes do conhecimento, é preciso nos basear em indicadores mais gerais de 

sucesso. Assim, os indicadores de sucesso de projetos da gestão do conhecimento 

não são tão diferentes dos critérios que as empresas usam para medir o sucesso de 

outros tipos de projetos de mudança corporativa. 

      Os autores citam alguns exemplos de atributos usados para definir o sucesso na 

gestão do conhecimento: 

• Crescimento dos recursos vinculados ao projeto, incluindo pessoal e 

orçamentos. 
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• Crescimento no volume de conteúdo e de uso do conhecimento. 

• Probabilidade de que o projeto se sustente na ausência de um ou dois 

indivíduos específicos, ou seja, o projeto é uma iniciativa 

organizacional, não um projeto individual. 

• Familiaridade com os conceitos de conhecimento e gestão do 

conhecimento em toda a organização. 

• Alguma evidência de retorno financeiro, seja com relação à atividade 

da gestão do conhecimento em si ou à organização como um todo. 

Essa correlação não precisa ser rigorosamente especificada; pode ser 

apenas perceptiva.  

      Sveiby (1998) considera que a melhoria na medição do conhecimento pode 

implicar em melhoria de desempenho geral desta, mas a finalidade mais importante 

de avaliar a forma pela qual se gerencia o conhecimento é a aprendizagem, 

conhecer realmente a empresa e saber como ela funciona.  

      Stewart (1998) afirma que: 

Se o conhecimento é o ativo mais importante de sua empresa, esses livros 
são mais importantes do que os verificados pelos auditores; antes de diferir 
o custo dos funcionários capitalizando-o, você deve analisar seriamente o 
que os funcionários fazem e aprendem. (p.209). 

      Embora também considere difícil a tarefa de mensurar o Capital Intelectual, o 

autor reconhece a necessidade de encontrar alternativas correlacionadas a 

resultados financeiros que possam acompanhá-lo. 

      Stewart (1998) diz que o Capital Humano,  cujo principal resultado é a inovação, 

pode ser medido através do registro do percentual de vendas que pode ser atribuído 

a novos produtos e serviços; registro de números de novos produtos e de patentes, 

através de levantamento da atitude dos funcionários, através de índices de “estoque” 

de funcionários qualificados, índice de rotatividade, etc. 

      O autor sugere, ainda, uma abordagem mais qualitativa do assunto, baseada em 

perguntas que possam revelar as habilidades dos funcionários e quais delas são 

mais valorizadas pelos clientes; quais habilidades e talentos são mais admirados por 

seus funcionários e contribuem para possíveis diferenças entre o que os clientes 

valorizam e o que os funcionários valorizam. Enfim, perguntas referentes a tudo 

aquilo que possa ser revertido em melhoria e conseqüentemente possa gerar 

vantagem competitiva. 
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      O Capital Estrutural  deve ser medido a partir de dois aspectos principais. O 

primeiro sendo entendido como “medida do valor acumulado dos estoques de 

conhecimento da empresa” e o segundo como “medida de conhecimento 

organizacional”, ou seja, são medidas que buscam a compreensão do quanto os 

sistemas das empresas são capazes de ampliar, aprimorar ou atrapalhar o trabalho 

dos funcionários. O capital estrutural pode ser mensurado através da avaliação do 

capital de giro, avaliação da lentidão burocrática, avaliação da administração e dos 

estoques de conhecimento. (STEWART, 1998, p.210). 

      Quanto ao Capital do Cliente , Stewart (1998), aponta que o índice de retenção, 

o volume de negócios (fatia da carteira) e a insuscetibilidade ao poder de persuasão 

de concorrente, são possíveis formas de medir se o Capital do Cliente está sendo 

mantido e ampliado. 

      Assim, de uma forma geral, as organizações engajadas na Gestão do 

Conhecimento devem procurar identificar as fontes de aquisição, geração e difusão 

de conhecimento que lhes são mais significativas e estabelecer medidas indiretas 

que busquem sinais de sua evolução.  

      Contudo, cada empresa deve desenvolver indicadores próprios, que possibilitem 

a avaliação de várias áreas simultaneamente, para que as relações sistêmicas 

fiquem explícitas, bem como devem ser analisados por pessoas com perspectivas 

distintas. (TERRA, 2001). 

      Quanto a isso, Probst et al. (2002, p.199) acrescentam que “se a gestão do 

conhecimento não deve ser uma atividade isolada, ela deve ser compatível com os 

sistemas de administração e monitoramento existentes” e cita a metodologia 

conhecida como “balanced scorecard” desenvolvida por Kaplan e Norton, que inclui 

o conhecimento em um sistema de metas e de avaliações. 

      O “balanced scorecard” apresenta quatro perspectivas da atividade das 

empresas: a perspectiva dos clientes, a perspectiva financeira, a perspectiva dos 

processos internos do negócio e, finalmente, a perspectiva de aprendizado e 

crescimento. É justamente nesta última perspectiva que a gestão do conhecimento 

está inserida. Através desta ferramenta, segundo Probst et al. (2002), são 

apresentadas as relações causais entre as quatro perspectivas, sendo que a 

perspectiva de aprendizado e crescimento tem influência nas três demais. 

      Ainda segundo Probst et al. (2002), para cada perspectiva, o “balanced 

scorecard” ou BSC, apresenta as metas estratégicas, as variáveis de medição e as 
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metas e iniciativas operacionais. Entretanto, este método não inclui um método para 

operacionalizar a dimensão do conhecimento, nem oferece indicadores para tal. 

Assim, cada organização deve elaborar seu próprio conjunto de indicadores.    

      Cardoso (apud Muller 2001) lembra que enquanto no setor privado os dirigentes 

e acionistas avaliam os resultados financeiros e a lucratividade das empresas, no 

setor público de maneira geral e particularmente no educacional, os gestores se 

vêem às voltas com as mensurações dos benefícios que trazem, ou dos impactos de 

seus projetos na melhoria da qualidade de vida da população, através do 

desenvolvimento sócio-econômico e cultural da região na qual está inserida.  

      Para tal, Müller (2001) lembra que os resultados  de qualquer ação de gestão 

em uma universidade pública  não devem ser avaliados pelos seus aspectos 

financeiros, pois ela não tem fins lucrativos, e sim pelo resultado dos seus projetos 

na sociedade, ou seja, por sua contribuição para o desenvolvimento do seu entorno. 

      Assim, parte das informações a respeito do desempenho destas instituições 

pode ser obtida através da Avaliação Institucional. Trata-se de um programa que foi 

criado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e do 

Desporto (MEC), em 1993. 

      Mais recentemente, a prática de avaliação institucional foi definida na Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), o que levou cada instituição de ensino à obrigação de 

constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

      Como expresso na norma, o SINAES fundamenta-se na necessidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, o aumento de sua eficácia 

organizacional, da sua efetividade acadêmica e social e o aprofundamento dos seus 

compromissos e responsabilidades sociais. 

      Desta forma, a avaliação institucional pode representar uma forma das 

universidades reverem e aperfeiçoarem seu projeto acadêmico e administrativo, 

através do balanço de suas ações e da identificação de seus valores. 

      De fato, o monitoramento dos resultados de qualquer iniciativa de gestão por 

parte destas Instituições, inclusive a gestão do conhecimento, deve permitir a 

verificação periódica das ações propostas pelo seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), responsável pela definição da estratégia institucional, de forma a 

possibilitar possíveis correções em seus objetivos e metas. 
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2.3.3. Elementos Construtivos da Gestão do Conhecimento 
 

      Davenport e Prusak (1998) consideram basicamente as seguintes ações na 

gestão do conhecimento: geração do conhecimento, (que inclui a aquisição e a 

criação), a codificação e a transformação do conhecimento e, finalmente, a 

transferência do mesmo. 

      Outros autores consideram quatro processos distintos, que relacionados 

poderiam resumir a intervenção da gestão do conhecimento. O primeiro e o segundo 

estágios dizem respeito à aquisição  e ao armazenamento  do conhecimento, 

respectivamente. Durante estes estágios também se pressupõe a conversão de 

conhecimento tácito em explícito, dentro dos limites possíveis. A terceira fase tem 

início com o armazenamento do conhecimento e prossegue com a disponibilização  

deste ao maior número de funcionários possível. Deve-se favorecer a chegada de 

conhecimento relevante às pessoas adequadas, ou seja, a todos os usuários da 

informação, no momento certo. Um quarto estágio, iniciado paralelamente ao 

terceiro, evidencia a importância da correta utilização  da informação disponibilizada. 

Este processo tem início com o compartilhamento  de conhecimento entre 

funcionários durante conversas ou através do acesso a bancos de dados 

adequadamente construídos ou outras formas de transferência eletrônica de 

informações. 

      Probst et al. (2002) propõem uma estrutura integrada para gestão do 

conhecimento, identificando seis elementos construtivos essenciais  neste 

processo: identificação, aquisição, desenvolvimento, distribuição, utilização e 

retenção do conhecimento. A figura 11 ilustra esses seis processos e suas 

interligações. 

      Além destes seis elementos, que ocorrem dentro dos processos organizacionais 

da empresa (ver figura 8), o autor relaciona ainda a orientação estratégica da 

empresa, através da definição de metas de conhecimento e a avaliação do 

conhecimento (resultados) como o sétimo e o oitavo elemento construtivo da 

gestão do conhecimento.  Tal esquema ratifica o esquema proposto por Terra 

(2001) na figura 7, e será o norteador do presente trabalho. 
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Figura 11: Elementos Construtivos da gestão do conhecimento 

Fonte: PROBST et al. (2002, p.36). 

      Cabe ressaltar aqui que os elementos construtivos não devem ser tratados 

apenas de forma seqüencial e isolada, pois todos se inter-relacionam e ocorrem em 

vários momentos ao longo das atividades de gestão do conhecimento.  

2.3.3.1 Identificação do conhecimento 
 
      Probst et al. (2002, p.88) dizem que, apesar do excesso de informações 

disponíveis atualmente, muitas vezes os administradores não têm uma forma de 

acessar o ambiente do conhecimento e de identificar tipos específicos de 

conhecimento que necessitam. Segundo os autores, isto se dá porque “a 

descentralização, a globalização, a gestão enxuta, a reestruturação e a crescente 

troca de funcionários diminuíram a transparência interna de muitas organizações”, o 

que fez com que o conhecimento, tanto interno quanto externo, não seja 

automaticamente visível. 

      Em função disso, Probst et al. (2002, p.66) consideram que as organizações 

precisam encontrar maneiras de identificar este conhecimento e tornar o 

conhecimento interno visível significa “conscientizar a organização de suas próprias 
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capacidades”. Já com relação ao conhecimento externo, o primeiro passo para 

identificá-lo é “examinar sistematicamente o ambiente de conhecimento relevante da 

organização”. 

      Davenport e Prusak (1998, p.21) dizem que muitas vezes o conhecimento já 

existe dentro da organização. Só que em muitas ocasiões está inacessível ou 

indisponível, ou a empresa nem sabe o que sabe, daí a necessidade de estudar 

como o conhecimento é gerido ou não nas organizações. Segundo os autores “o 

conhecimento só é um ativo corporativo valioso quando está acessível e seu valor 

aumenta na proporção do grau de acessibilidade”. 

      Probst et al. (2002) ressaltam que a menor unidade de gestão do conhecimento 

é o funcionário, com suas habilidades, experiência e intuição, e que estes elementos 

quase sempre não são conhecidos em sua totalidade pela organização.  

      Para ajudar na recuperação destas informações, auxiliando os funcionários 

individuais a localizarem o que precisam, Probst et al. (2002) enumeram diversas 

técnicas, tais como elaboração de listas de especialistas, mapas de conhecimento, 

manuais de funcionários, sistemas geográficos de informações, matrizes de 

conhecimento, entre outras.  

      Os autores destacam (p. 70), ainda, que “o propósito de tornar o conhecimento 

mais transparente é revelar talentos e potenciais ocultos, mas existem limites 

quando a privacidade é ameaçada”, assim, o aumento da visibilidade só deve ser 

buscado para habilidades que sejam efetivamente críticas para a instituição, sob 

pena de dispêndio desnecessário de recursos e de tempo. O autor lembra, também, 

que a visibilidade do conhecimento expõe as lacunas existentes, ajudando as 

organizações a optarem entre adquirir conhecimento e desenvolvê-lo elas mesmas. 

      Já com relação ao conhecimento organizacional, o conhecimento coletivo, Probst 

et al. (2002) expõem que este reside em redes de relacionamentos, valores 

compartilhados e mesmo regras secretas do jogo, bem como incorporado em 

sistemas especializados e em direitos protegidos das empresas. Ademais em função 

da reengenharia de processos a que muitas empresas estão sendo submetidas, faz-

se necessária uma nova abordagem das competências internas, de forma, a saber, 

quais os especialistas e as estruturas de conhecimento são necessários para dar 

suporte a um determinado processo essencial. 
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2.3.3.2 Aquisição do conhecimento  

      Uma parte considerável do conhecimento de que uma empresa necessita pode 

ser adquirido de fontes externas, através da administração cuidadosa dos contatos e 

relacionamentos com os stakeholders da empresa. 

      Segundo Probst et al. (2002, p.91), “devido ao rápido crescimento e 

fragmentação do conhecimento, as empresas muitas vezes não conseguem 

desenvolver sozinhas o know how de que necessitam”, sendo necessário, portanto, 

a aquisição deste conhecimento extra em “mercados de conhecimento”. 

      Davenport e Prusak (1998) consideram que, ao interagirem em seus ambientes, 

as empresas absorvem informações e as transformam em conhecimento com base 

em suas experiências, valores e regras internas e chamam este processo de 

“geração consciente e intencional do conhecimento”. Os autores também dizem:  

Cada vez mais, as empresas adquirem outras empresas especificamente 
por seu conhecimento. De modo geral, elas se dispõem a pagar mais que o 
valor de mercado de uma empresa, em virtude do que esperam obter com 
acréscimo do novo conhecimento ao seu próprio estoque. (p.65) 

      Probst et al. (2002) enumeram vários exemplos de fontes para aquisição de 

conhecimento externo: recrutamento de especialistas, utilização de consultorias, 

criação de mecanismos de cooperação entre empresas, incorporações ou fusões de 

empresas que detenham o conhecimento necessário, assinatura de alianças 

estratégicas para transferência de know how com universidades  ou institutos de 

pesquisa, ou mesmo a aquisição do conhecimento dos stakeholders, como clientes, 

parceiros, fornecedores, etc., conforme ilustrado na Figura 12 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 12: Relações com os stakeholders 
            Fonte: Probst et al. (2002, p.101). 
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      Cabe ressaltar, porém, que as aquisições de conhecimento podem ser 

problemáticas, especialmente quando o objetivo é combinar um conhecimento com 

outro. Além disso, quando uma empresa adquire outra, está também tentando 

adquirir o conhecimento tácito de seus funcionários. E tudo o que se pode fazer é 

tentar estimular o pessoal-chave a permanecer na empresa, criando condições para 

que isso aconteça. Um outro problema que pode surgir é a reação interna dos 

funcionários da empresa quanto à aquisição de conhecimento “de fora”. 

      Davenport e Prusak (1998) dizem que o conhecimento externo também pode ser 

alugado e que este aluguel tende a envolver algum grau de transferência do 

conhecimento, pois embora a fonte do conhecimento seja temporária, parte do 

conhecimento tende a permanecer na empresa. Um exemplo desta situação é a 

consultoria.  

      A aquisição do conhecimento externo também pode ser feita através do 

financiamento, ou seja, o apoio financeiro que uma empresa dá à pesquisa 

universitária em troca do direito de prioridade no uso comercial de resultados 

promissores.  

      Segundo Davenport e Prusak (1998), a decisão por determinada instituição é 

baseada na reputação da organização e das pessoas que nela trabalham, seu 

sucesso passado e as opiniões de especialistas sobre o seu futuro potencial de 

pesquisas. Quanto a este aspecto, Probst et al. (2002) destacam que tais relações 

entre empresas e outras instituições, visando o intercâmbio de um conhecimento 

necessário, se baseiam na confiança firmada durante um longo tempo. 

      Tais afirmações reforçam a peculiaridade do “comércio de conhecimento”: uma 

vez que é muito difícil ter certeza do que se está efetivamente comprando, a 

confiança é um fator fundamental.  É neste contexto que as universidades devem 

se posicionar, procurando atender a estas demandas da sociedade, assumindo sua 

missão de formação de recursos humanos e produção do conhecimento. 

 

2.3.3.3 Desenvolvimento do conhecimento 

 
      Para Probst et al. (2002), o desenvolvimento do conhecimento é um elemento 

construtivo que completa a aquisição do conhecimento e cujo foco está na geração 

de novas habilidades, novos produtos, idéias melhores e processos mais eficientes. 

Neste elemento devem ser analisadas as maneiras como a empresa lida com estas 
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novas idéias e utiliza a criatividade de seus funcionários, se empenhando para 

adquirir as competências que antes não estavam presentes nas organizações.  

      Segundo os autores, desenvolver conhecimento requer da empresa um trabalho 

duro e sistemático e deve acontecer não apenas nos departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento, mas em todas as áreas de especialização que são importantes 

para o sucesso da empresa. Os autores destacam, ainda, o caráter econômico do 

desenvolvimento interno do conhecimento pela própria empresa ao invés de adquiri-

lo e também o caráter estratégico, no sentido de reter o controle de determinadas 

competências essenciais. Neste sentido, é importante que os principais processos 

de desenvolvimento do conhecimento estejam ligados às metas de conhecimento da 

organização, sob pena de ocorrerem duplicidades ou mesmo desperdícios de 

recursos da empresa. 

      Partindo do pressuposto que o conhecimento humano é criado e compartilhado 

através da conversão entre conhecimento tácito e explícito, Probst et al. (2002) e 

Davenport e Prusak (1998) dizem que a criatividade e a capacidade individual 

interagem no desenvolvimento do conhecimento individual, que deve ser externado 

para se converter em inovação para a organização como um todo. 

      Tal tarefa é reconhecidamente difícil devido à dificuldade de expressão do 

conhecimento tácito.  Na tentativa de facilitar esse processo, Nonaka et al. (2001) 

sugerem a utilização de metáforas e analogias e modelos. A utilização destas na 

comunicação faz com que ocorra uma melhor interação entre os indivíduos. Da 

mesma forma, Insights, intuições e palpites altamente subjetivos encontram-se no 

âmago da criação do conhecimento e da inovação e devem ser estimulados pelas 

empresas.  

      Para desenvolver o conhecimento, as organizações devem estimular o 

compromisso de seus funcionários, formulando uma intenção organizacional, dando-

lhes autonomia e disponibilizando tempo além de suas obrigações profissionais, 

ampliando as chances de surgimento de inovações. 

      Apesar da importância do conhecimento individual para a empresa, algumas 

inovações só podem ser atingidas por um grupo, pois estes contam com interações 

entre seus membros capazes de desenvolver comportamentos que não podem ser 

alcançados individualmente. 

      Segundo Probst et al. (2002, p.120), “somente onde existe interação e 

comunicação, transparência e integração, pode-se fazer o conhecimento individual 
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tornar-se conhecimento coletivo, que por sua vez tem efeito sobre o conhecimento 

individual”. 

      A interação e a comunicação possibilitam a comparação de idéias e experiências 

de cada pessoa com as das outras, pois o conhecimento individual pode ser menos 

importante do que as relações e a interdependência entre eles, e são estas que 

permitem o desenvolvimento da inteligência organizacional (PROBST et al., 2002). 

      A transparência é muito importante nos processos de desenvolvimento do 

conhecimento. Na sua falta, podem existir publicações não utilizadas, especialistas 

não identificados e mesmo realização de atividades paralelas ou redundantes, o que 

pode acarretar custos adicionais no desenvolvimento do conhecimento e redução 

das chances de inovação. 

      Finalmente, segundo Probst et al. (2002), o terceiro fator chave no 

desenvolvimento do conhecimento organizacional consiste na integração das 

habilidades individuais e dos componentes de conhecimento em um todo funcional. 

2.3.3.4 Distribuição do conhecimento 
 
      Probst et al. (2002), afirmam que o conhecimento é o único bem que não 

desaparece ou diminui quando é vendido, compartilhado ou disseminado, ao 

contrário, se valoriza ao longo do tempo e proporciona vantagem competitiva.  

      Para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é transferido nas 

organizações, quer gerenciemos ou não esse processo e as transferências 

cotidianas de conhecimento fazem parte da vida organizacional, mesmo que apenas 

localizadas e fragmentárias. Ainda segundo os autores, a transferência espontânea 

e não estruturada do conhecimento é vital para o sucesso de uma empresa. 

      Assim, embora o termo gestão do conhecimento sugira a transferência 

formalizada, um de seus elementos essenciais é o desenvolvimento de estratégias 

específicas para incentivar também essas trocas espontâneas, que podem se dar no 

bebedouro ou no restaurante das empresas. 

      Um dos grandes desafios para as organizações voltadas ao conhecimento 

consiste em possibilitar o compartilhamento e distribuição do conhecimento interno e 

externo, de modo que as informações ou experiências possam estar disponíveis 

para serem utilizadas como suporte na tomada de decisões, melhoria de processos, 

produtos e serviços. Além disso, com a tendência ao trabalho em equipe e ao 

crescente entrelaçamento e cooperação entre empresas em seu ambiente, o 
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sucesso da organização está diretamente relacionado com a eficiência do 

compartilhamento de conhecimento no grupo. 

      Contudo, compartilhar e distribuir conhecimento é muito difícil, pois pressupõe 

distribuí-lo para as pessoas e setores certos ou disponibilizar o conhecimento 

organizacional no momento necessário. 

      Probst et al. (2002) destacam, ainda, que um outro complicador na distribuição 

do conhecimento é o fato deste pertencer às pessoas e acrescenta que: 

O conhecimento é uma mercadoria que normalmente só é transferida em 
trocas pessoais entre indivíduos. Dependendo do contexto, a partilha e a 
distribuição de conhecimento podem significar um processo de distribuição 
centralmente dirigido de conhecimento entre um determinado grupo de 
funcionários ou podem ser a transferência de conhecimento entre 
indivíduos, ou dentro de equipes ou grupos de trabalho. (p.136) 

 

      Davenport e Prusak (1998) afirmam que a relativa dificuldade de se absorver e 

transferir o conhecimento depende do tipo de conhecimento envolvido: 

conhecimento mais ou menos explícito pode ser embutido em procedimentos, 

documentos, banco de dados. Já a transferência de conhecimento tácito geralmente 

exige intenso contato pessoal. 

      Probst et al. (2002) lembram, também, que as formas virtuais de organização e 

as descontinuidades abruptas na estrutura da empresa representam sérias ameaças 

para a eficiência dos processos de transferência de conhecimento. 

      Davenport e Prusak (1998) também citam a barreira que a falta de confiança 

causa à distribuição de conhecimentos e acrescentam que a mesma está calcada 

em três fatores: linguagem comum, distância física e status do possuidor do 

conhecimento. Os autores relacionam ainda outros obstáculos à distribuição do 

conhecimento, no quadro 3, apresentando sugestões para melhoria. 

Quadro 3:  Inibidores da transferência de conhecimento e as possíveis soluções.  

INIBIDORES OU “ATRITOS” 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; 
idéia estreita de trabalho produtivo. 

Criar tempo e locais para transferência do 
conhecimento; feiras, salas de bate-papo, relatos 
de conferências. 
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Status e recompensas vão para os 
possuidores do 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 aprendizado; basear as contratações 
na abertura a idéias. 

Crença de que o conhecimento é 
prerrogativa de determinados grupos, 
síndrome do “não inventado aqui”. 

Estimular a aproximação não hierárquica do 
conhecimento; a qualidade das idéias é mais 
importante que o cargo da fonte. 

Intolerância com erros ou necessidades de 
ajuda 

Aceitar e recompensar erros criativos e 
colaboração; não há perda de status por não se 
saber tudo. 

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

      Outra questão relevante é a influência que o compartilhamento e distribuição têm 

sobre os prazos e sobre a qualidade, influenciando assim fatores competitivos de 

extrema importância na empresa. 

      Segundo Probst et al. (2002), incentivando a distribuição mais intensa de 

conhecimento, pode-se criar os canais de comunicação necessários para melhor 

entendimento entre indivíduos ou grupos, acelerando a seqüência de atividades, o 

que pode ajudar no desenvolvimento rápido dos produtos ou serviços, ou na 

redução dos ciclos de vida dos produtos. Para os autores, um melhor gerenciamento 

da qualidade pode ser obtido se o conhecimento for eficientemente distribuído, pois 

muitos erros não serão repetidos, havendo, com isso, menos retrabalho e 

conseqüente redução de custos. 

      Probst et al. (2002) destacam, ainda, que as vantagens no tempo e na qualidade 

obtidas através da distribuição mais eficaz do conhecimento podem causar um efeito 

indireto no aumento da satisfação do cliente, conforme ilustrado na figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Conhecimento como um efeito indireto sobre a satisfação do cliente 

Fonte: Probst et al. (2002, p.141). 
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      Probst et al. (2002) relacionam três tipos de tarefas envolvidas no 

compartilhamento de conhecimento: 

• Reprodução de conhecimento, transferindo-o rapidamente para um 

grande número de funcionários, 

• Proteção e compartilhamento de aprendizado anterior, 

• Troca simultânea de conhecimento, que leva ao desenvolvimento de 

novo conhecimento. 

      Já Davenport e Prusak (1998) consideram que a transferência do conhecimento 

envolve duas ações; transmissão  (envio ou apresentação do conhecimento a um 

receptor potencial) e absorção  por aquela pessoa ou grupo, acrescentando que o 

acesso é necessário, mas de forma alguma é suficiente para garantir que o 

conhecimento será usado. Os autores lembram que a mera disponibilização do 

conhecimento não é transferência e que o objetivo da transferência do conhecimento 

é melhorar a capacidade da organização de fazer as coisas, e, portanto aumentar 

seu valor. 

      Para Probst et al. (2002), a distribuição de conhecimento pode ser feita através 

de mecanismos centralizados – reprodução de conhecimento – ou pelo uso de 

técnicas mais descentralizadas – criação de infra-estruturas, o que depende do tipo 

de conhecimento e do tipo de organização. Contudo, ainda segundo o autor, 

anteriormente à distribuição do conhecimento, é preciso que sejam definidos que 

tipos de conhecimento devem ser distribuídos, bem como o escopo de sua 

utilização.  

Com relação à utilização de tecnologia para dar suporte à transferência do 

conhecimento, Probst et al. (2002) dizem que estas são eficientes em empresas 

receptivas a elas, considerando mais promissora a existência de sistemas “híbridos” 

que combinem “pessoas e tecnologia”. 

Finalmente, Probst et al. (2002) ressaltam a importância da disseminação com 

êxito das “melhores práticas” nas empresas, o que pode resultar em aumentos 

consideráveis da eficiência das mesmas. 

Davenport e Prusak (1998, p.128) lembram que, com demasiada freqüência, a 

transferência do conhecimento tem estado confinada a conceitos como melhoria de 

acesso, comunicação eletrônica, repositórios de documentos, e assim por diante, e 

acrescentam que “ é chegada a hora das empresas voltarem a sua atenção para os 
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aspectos mais humanos - do acesso para a atenção, da velocidade para a 

qualidade, dos documentos para as discussões”.  

       

2.3.3.5  Utilização do Conhecimento 
 

      Probst et al. (2002, p.164) dizem que o conhecimento não tem valor se não for 

aplicado e que, assim como há barreiras para compartilhar o conhecimento, também 

há barreiras estruturais e psicológicas ao uso do mesmo. Isso ocorre porque aplicar 

conhecimento novo significa, segundo o autor “aceitar a incerteza e dar um passo 

para o desconhecido”. 

      Entretanto, a empresa que não se dispuser a aplicar o conhecimento 

identificado, adquirido, desenvolvido e distribuído, não será capaz de aplicá-lo 

produtivamente em seu benefício. 

      Para Probst et al. (2002): 

Todos os elementos construtivos da Gestão do Conhecimento devem ser 
dirigidos para o uso eficiente do conhecimento individual e organizacional 
para atingir as metas da empresa. O “conhecimento em ação” é a medida 
mais significativa da Gestão do Conhecimento bem sucedida, pois a 
aplicação produtiva de conhecimento é a única maneira de traduzi-lo em 
resultados visíveis. (p.165) 

 

      Davenport e Prusak (1998) ressaltam que o conhecimento pode e deve ser 

avaliado pelas decisões ou tomadas de ação às quais leva. Os autores acrescentam, 

ainda, que o conhecimento pode ser usado para tomar decisões com relação à 

estratégia, concorrentes, clientes, canais de distribuição e ciclos de vida de produto 

e serviço. 

      Probst et al. (2002) consideram que a utilização do conhecimento pode ser vista 

como a “fase de implementação” do processo de gestão do conhecimento, onde 

este se transforma em resultados concretos. 

      Os autores citam que as barreiras ao uso do conhecimento podem ser 

decorrentes da ‘cegueira organizacional’, ou seja, do medo de revelar as próprias 

fraquezas ou de uma desconfiança do conhecimento externo. 

      Assim, Probst et al. (2002) expõem as principais características que podem 

tornar as infra-estruturas favoráveis ao usuário: a simplicidade, o fato de estarem 

disponíveis no momento adequado (“just-in-time”) e a compatibilidade. 

      Para que o conhecimento seja adequadamente utilizado e venha a agregar valor 

à organização, faz-se necessário que os processos anteriores à utilização do 
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conhecimento sejam alinhados com as necessidades dos usuários em potencial. 

Além disso, segundo Probst et al. (2002) é preciso que sejam criadas condições 

para apoiar a aplicação do conhecimento novo e estimular indivíduos e grupos a 

acessarem os ativos intelectuais da empresa. 

Entre as ações que podem ser adotadas pela empresa no sentido de estimular a 

utilização do conhecimento, Probst et al. (2002) citam a estruturação apropriada dos 

ambientes de trabalho, medidas administrativas visando alterar as possíveis 

variáveis culturais que possam estar funcionando como barreiras e um contexto mais 

prático que permita a aplicação imediata do conhecimento adquirido. 

Especificamente sobre a administração do espaço, Probst et al. (2002) sugerem 

encurtar ao máximo as distâncias físicas entre indivíduos e seções, reorganizando o 

ambiente de trabalho. 

É importante destacar que através da utilização adequada do conhecimento, 

são geradas as inovações que atendem tanto às necessidades de desenvolvimento 

de novos produtos e melhoria de processos quanto auxiliam na adaptação criativa 

às condições incertas e às constantes mudanças no ambiente competitivo. Tais 

inovações são incessantemente perseguidas na economia atual, na busca de 

diferenciais competitivos.       

 

2.3.3.6  Preservação do conhecimento 

      A preservação do conhecimento é parte fundamental da Gestão do 

Conhecimento, pois a memória organizacional é, segundo Probst et al. (2002, 

p.176), “o ponto de referência para novas experiências: sem memória, nenhum 

aprendizado é possível”. Logo, para os autores, o conhecimento deve ser 

intencionalmente retido para que sirva de suporte a processos importantes.   

      Para Probst et al. (2002): 

As organizações que desejarem administrar seu conhecimento para que ele 
seja acessível no futuro devem dominar pelo menos três processos básicos 
de Gestão do Conhecimento. Em primeiro lugar, elas devem selecionar 
dentre muitos eventos, pessoas e processos aqueles que valem ser retidos. 
Em segundo lugar, elas devem ser capazes de armazenar sua experiência 
de forma adequada. Finalmente, elas devem garantir que a memória 
organizacional esteja atualizada. (p.178) 

 
      O processo de seleção consiste em identificar funcionários-chaves e documentar 

as lições aprendidas como resultado de sucessos importantes ou sobre as razões de 

fracasso. 
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      No entanto, identificar as experiências valiosas e transferir dados, informações e 

habilidades relevantes, para os sistemas organizacionais, para que possam ser úteis 

às organizações, não é tarefa fácil, pois os mecanismos de seleção nem sempre 

funcionam como planejado, as rotinas já estão estabelecidas e os funcionários que 

mantém ou administram esses sistemas, dificilmente mudam sem um impulso 

externo.  

       Nonaka et al. (2001) apontam que a memória organizacional, os paradigmas da 

empresa e os procedimentos podem tornar-se barreiras à criação do conhecimento. 

A primeira porque pode dificultar a manifestação de novas idéias, que levam à 

inovação. Os segundos porque à medida que se tornam arraigados passam a 

influenciar nos temas abordados em reuniões gerenciais, na linguagem utilizada e 

nas rotinas adotadas. Os paradigmas influenciam até mesmo os objetivos mais 

prováveis das pesquisas dos empregados, além da maneira como os resultados são 

interpretados, e os últimos, embora possuam um aspecto positivo, possibilitando a 

coordenação e organização de soluções e operações vigentes, podem servir de 

entrave porque qualquer processo de inovação e criação de conhecimento necessita 

de verba que estão além do escopo de controle. 

      O armazenamento de conhecimento pode ser de três tipos: funcionários 

individuais, que podem ser mantidos através da criação de ambiente adequado ou 

por mecanismos de ligação flexíveis; grupos, pois o conhecimento coletivo deve ser 

fixado através da redação de atas, discussões em grupo e desenvolvimento de uma 

linguagem padronizada e finalmente, computadores. 

      Davenport e Prusak (1998) dizem que é preciso extrair o conhecimento 

incorporado em documentos (memorandos, relatórios, apresentações, artigos, etc) e 

colocá-lo num repositório onde possa ser armazenado e recuperado, enumerando 

três tipos básicos de repositórios : o de conhecimento externo, o de conhecimento 

interno estruturado e o de conhecimento interno informal. 

      Cabe ainda ressaltar que após a seleção e armazenamento do conhecimento, é 

preciso que sejam estabelecidos mecanismos de atualização, caso contrário, os 

sistemas de conhecimento ficarão obsoletos e deixarão de ser confiáveis. 
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2.4 A gestão do conhecimento pelas universidades 

      O surgimento da era do conhecimento vem gerando mudanças na sociedade e, 

conseqüentemente, nas organizações. O seu desenvolvimento e sucesso baseiam-

se, cada vez mais, na capacidade de criar, disseminar, compartilhar e utilizar o 

conhecimento. 

      As universidades não devem ficar à margem destas mudanças. Tais instituições 

possuem uma particularidade que as diferencia dos demais tipos de organizações: 

elas podem ser consideradas como verdadeiras “fábricas de conhecimento”, onde o 

conhecimento é, ao mesmo tempo, classificado como insumo  e produto  em suas 

atividades.      

     Efetivamente, a participação das universidades na sociedade do conhecimento 

se dá em vários momentos: na produção  do conhecimento, essencialmente através 

da pesquisa; na sua transmissão  através das atividades de ensino na graduação e 

na pós-graduação e na sua exploração  ou utilização, através do uso intensivo 

destes conhecimentos para gerar inovações tecnológicas. 

      O quadro 4 a seguir relaciona algumas destas atividades das universidades em 

função de sua atuação em ensino, pesquisa e extensão: 

       Quadro 4: As atividades das universidades na sociedade do conhecimento 

 ATIVIDADE ONDE 

ENSINO 

(TRANSMISSÃO 
DO 

CONHECIMENTO) 

• Formação e capacitação 
• Aperfeiçoamento 
• Desenvolvimento de 

competências 

• Graduação 
• Pós-Graduação (MBAs, 

Especializações, Mestrados e 
Doutorados) 

PESQUISA 

(PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO) 

• Desenvolvimento de 
produtos e processos 

• Transferência de 
tecnologia 

• Pesquisa acadêmica 
(científica e tecnológica) 

• Parcerias nos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) 

EXTENSÃO 

(UTILIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO) 

• Prestação de serviços 
tecnológicos 

• Prestação de serviços de 
consultoria administrativa 

• Consultorias especializadas 
• Assessorias 
• Incubadoras de empresas 
• Parcerias nos Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) 
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      A partir do reconhecimento das universidades como espaços de produção e 

transmissão do conhecimento, estas vem sendo pressionadas a promover 

transformações institucionais e culturais, para que tenham uma atuação positiva 

nesse conturbado contexto sócio-econômico e político. 

     Quanto a esse assunto, Freitas Júnior (2003) sentencia que: 

A suposição de Instituições de Ensino Superior (IES) mais flexíveis, 
atualizadas, com maior capacidade para gerar ciência, tecnologia e melhor 
preparadas para acompanhar as mudanças no ambiente dos negócios 
exige, dessas instituições, mais ênfase no gerenciamento da informação 
e do conhecimento . Evidencia-se, com base nessas considerações, a 
importância do entendimento, por parte dos dirigentes universitários, do 
valor da informação para o processo decisório e da utilização de um 
Sistema de Gestão do Conhecimento (SGC) como uma ferramenta eficaz 
no apoio gerencial (grifo nosso). 

      Além do aspecto de melhoria dos seus processos internos, deve-se considerar 

também que, justamente por conta da “era do conhecimento”, as universidades vêm 

sendo cada vez mais instadas a contribuir para potencializar a inovação e o 

desenvolvimento tecnológico da região onde se inserem. 

      O reconhecimento destas instituições como “protagonistas” da produção de 

conhecimento é consenso mundial, pois todos os atores dos sistemas de inovação 

contam pesadamente com a expertise das universidades. 

      Como estas instituições devem investigar e qualificar tecnologias inovadoras 

geradas nos seus laboratórios, visando viabilizar o repasse destas para a sociedade, 

a gestão e transferência de conhecimento tecnológico pelas mesmas dependem, 

cada vez mais, de um esforço pela gestão estratégica do seu conhecimento.  

      Para Plonski (apud TERRA, 2001): 

Para a universidade, instituição com experiência milenar no trato do 
conhecimento sob várias perspectivas (preservação, representação, 
inovação e utilização), à notoriedade adquirida pela gestão do 
conhecimento  deve ser, simultaneamente, fonte de satisfação e de 
preocupação. Satisfação, pelo reconhecimento público do valor econômico 
e social do seu objeto de atuação. Em decorrência, pelas novas 
oportunidades que esse reconhecimento abre, particularmente pela 
inserção em redes de conhecimento. Preocupação, pela necessidade de 
requalificar o seu papel institucional, numa situação em que múltiplas 
instâncias buscam ocupar, em proveito próprio, espaços que eram 
tipicamente exclusivos da universidade (p.XIII) 

 

      Sobre o assunto, a Comissão das Comunidades Européias, no documento 

intitulado “Comunicação da Comissão - O papel das universidades na Europa do 

conhecimento” (2003, p.5) considera que “porque se situam no ponto de interseção 
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da investigação (pesquisa), da educação e da inovação, as universidades detêm, 

sob vários pontos de vista, a chave da economia e da sociedade do conhecimento”. 

      Segundo Cruz (2003), somente a capacidade de criar e trabalhar com o 

conhecimento pode garantir desenvolvimento sustentável. Assim, o autor considera 

a educação das pessoas capazes de trabalhar com o conhecimento como 

fundamental para uma nação, não somente para criar conhecimento em atividades 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), mas também para usar, transformar e 

aplicar conhecimento são necessários profissionais qualificados e capazes de 

aprender continuamente.   

      O autor ressalta, também, que o desenvolvimento econômico e social brasileiro 

foi todo construído a partir da formação de quadros qualificados na universidade 

pública e acrescenta: 

Essa contribuição se expressa no currículo da quase totalidade dos 
profissionais bem sucedidos nas mais distintas atividades de diferentes 
campos de atividade empresarial e cultural, bem como nos cargos mais 
altos da própria administração pública. Em todos os países desenvolvidos 
do mundo o ensino superior público tem papel fundamental, seja por seu 
impacto no desenvolvimento econômico, seja no desenvolvimento cultural 
da sociedade e, mais do que tudo isto, por seu papel no desenvolvimento 
do ser humano. (p.p 1 e 2) 

      Também segundo o Livro Verde do MCT (2001), para haver quadros qualificados 

receptivos à inovação na quantidade requerida, é preciso que a educação seja 

estendida ao maior número possível de pessoas e que os talentos com a vocação 

para o trabalho intelectual tenham a oportunidade de acesso à educação.  

      Sobre esse assunto, Porto e Régnier (2003) afirmam que: 

A educação  ganha cada vez mais centralidade quando se analisam estes 
elementos em conjunto. Quando se trata da passagem do modelo de 
desenvolvimento industrial para o modelo de desenvolvimento 
informacional, o qual se faz acompanhar por um intenso movimento de 
transformação nas dimensões econômica, política, social e cultural das 
sociedades, percebe-se que a capacidade de produzir, interpretar, articular 
e disseminar conhecimentos e informações passa a ocupar espaço 
privilegiado na agenda estratégica dos setores produtivos e dos Estados: a 
vantagem competitiva de um país em relação a outro começa a depender 
da capacitação de seus cidadãos, da qualidade dos conhecimentos que 
estes são capazes de produzir e transferir para os sistemas produtivos e da 
capacidade de aplicação / geração da ciência e tecnologia na produção de 
bens e serviços. (p.6) 

 

     Neste contexto, as universidades  passam a desempenhar um papel 

estratégico  e de destaque no desenvolvimento local, regional e mesmo nacional, 

papel este que decorre da sua dupla missão tradicional de pesquisa e de ensino e 
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da sua participação mais efetiva no processo da inovação tecnológica, capaz de 

agregar valor comercial que resulte em produto de mercado, pois as universidades 

têm a qualidade e a expertise para criar e disseminar conhecimento necessário ao 

desenvolvimento econômico.   

       Segundo Comunicação da Comissão das Comunidades Européias (2003), sobre 

o papel das universidades na economia do conhecimento na Europa, é atualmente 

requerida das mesmas a sua adaptação a uma série de transformações profundas, 

as quais podem ser classificadas em seis categorias: 

• O crescimento da procura de formação superior. 

• A internacionalização da educação. 

• A multiplicação dos lugares de produção dos conhecimentos. 

• A reorganização do conhecimento. 

• O surgimento de novas expectativas. 

• O estabelecimento de cooperação estreita e eficaz entre 

universidades e empresas. 

      A discussão sobre o papel das universidades vem incluindo, assim, um debate 

sobre a apropriação econômica do conhecimento por estas, envolvendo também 

outros atores como indústria e governo, uma vez que a capacidade de uma nação 

de gerar conhecimento e converter conhecimento em riqueza e desenvolvimento 

social depende da ação de agentes institucionais geradores e aplicadores de 

conhecimento.  

      Neste contexto, de acordo com Etzkowitz (2003), as interações entre 

universidade-indústria-governo adquirem lugar de destaque no cenário institucional. 

A universidade assume papel pró-ativo de colocar o conhecimento em uso e 

estender o input na criação de conhecimento acadêmico. Segundo o mesmo autor, o 

primeiro papel da universidade em relação à indústria está nas suas atividades 

educacionais que preparam profissionais para atuar nas mesmas. O segundo foco 

acadêmico das relações com indústrias está no desenvolvimento de capacitação de 

pesquisas científicas e a transferência do conhecimento economicamente relevante. 

O terceiro, a produção do conhecimento comercialmente representativo, 

solucionando problemas apresentados pela indústria, tem sido institucionalizado 

através da criação de uma série de mecanismos para diminuir as fronteiras entre 

esses atores.  
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      O autor acrescenta que da mesma forma que a produção de conhecimento 

científico tem se transformado em empreendimento econômico, a economia tem se 

transformado para operar em uma base epistemológica, e como a criação, 

disseminação e utilização de conhecimento têm se tornado mais diretamente 

envolvidas na produção industrial, a universidade têm assumido novo papel na 

sociedade. Assim, a transformação da academia em fonte de inovação é 

concomitante com a transformação da própria inovação. 

      Ainda de acordo com Etzkowitz (2003), a Primeira Revolução Acadêmica, que 

representa a transformação da universidade de uma instituição de ensino em uma 

instituição que combina ensino e pesquisa ainda está em curso. Essas duas funções 

co-existem porque a combinação tem sido incentivada para ser criativa e produtiva. 

Um resultado similar pode ser esperado da integração do desenvolvimento 

econômico e social com ensino e pesquisa, ou seja, da reconfiguração das fronteiras 

institucionais e a introdução da missão econômica aos sistemas universitários, a 

Segunda Revolução Acadêmica, (ETZKOWITZ, 2003). 

      Para o autor, o conceito da Triple Helix preconiza que a interação entre 

universidade-indústria-governo é a chave do aprimoramento das condições para 

inovação na sociedade baseada no conhecimento. A indústria opera na Triple Helix 

como o local da produção; o governo funciona como fonte de relações contratuais 

que garantem interações e trocas; a universidade é fonte de novos conhecimentos e 

tecnologias, o princípio fundamental da economia baseada no conhecimento.  

      É muito importante destacar que na sociedade do conhecimento a universidade 

tem papel equivalente à indústria e o governo, em contraste com as configurações 

institucionais anteriores, nas quais ocupava status secundário. As três esferas 

institucionais (pública, particular e acadêmica) que formalmente operavam distantes, 

estão de maneira crescente trabalhando juntas, com um modelo espiral de inter-

relacionamentos emergindo em vários estágios do processo de inovação, para 

formar a Triple Helix.  

       Sabendo-se que as universidades funcionam como fonte essencial de 

competências especializadas em diversos domínios, podendo e devendo tornar-se 

paulatinamente um espaço de reflexão sobre o saber e de debate e diálogo entre 

cientistas e cidadãos, e pelo fato de sobreviver de financiamentos públicos e 

privados substanciais, e os conhecimentos que produz e transmite terem um impacto 

significativo na economia e na sociedade, pode-se afirmar que a universidade é 
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responsável perante os seus patrocinadores e cidadãos pela maneira como funciona 

e gere as suas atividades e os seus orçamentos. (COMUNICAÇÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2003). 

      Segundo Carvalho e Toledo (2004), a cooperação universidade-empresa, 

conjugada com a prática da inovação, pode ser entendida como mais uma 

oportunidade para o docente exercitar a interdisciplinaridade, a criatividade, a 

liderança, o trabalho em equipe e, através desse tipo de atividade, provocar reflexos 

positivos crescentes para as atividades de ensino e pesquisa da Instituição. Nesse 

enfoque a cooperação universidade-empresa pode ser vista como mais uma 

ferramenta a ser utilizada na busca permanente da melhoria da qualidade de ensino. 

      Assim, os princípios da gestão do conhecimento aplicados aos mecanismos que 

fazem parte da interface da universidade e da empresa deverão proporcionar um 

aumento da competitividade nas empresas envolvidas, bem como melhoria da 

qualidade de ensino, pesquisa e extensão nas universidades. 

       È consenso que as universidades devem ser administradas diferentemente das 

demais organizações, uma vez que, além de gerar e transmitir o conhecimento, elas 

participam diretamente na formação superior das pessoas e, entre uma infinidade de 

outros objetivos, suprem as necessidades do mercado de trabalho e da sociedade.  

     Este assunto também vem sendo objeto de estudo e reflexão em muitas teses e 

dissertações realizadas nas universidades brasileiras, com destaque para a 

expressiva produção da UFSC, USP e UFRJ. O quadro 5 a seguir apresenta apenas 

as dissertações e teses pesquisadas para a realização deste trabalho pela autora e 

comprova a relevância e atualidade do tema. 

 

Quadro 5: Teses e dissertações relacionadas ao tema “Gestão do conhecimento   
aplicado pelas universidades ou instituições públicas“  pesquisadas pela autora 

AUTORIA ANO TÍTULO INSTITUIÇÃO TIPO 

SANTOS, Elibel 
Lessa 

2006 Construção de um modelo de 
estratégia de gestão do 
Conhecimento – concepção do 
sistema organizacional de 
Gestão do conhecimento de uma 
organização do setor 
Elétrico brasileiro. 

UFRJ Dissertação 

CASTRO, 
Gardenia de 

2005 Gestão do conhecimento em 
bibliotecas universitárias: um 
instrumento de diagnóstico. 

UFSC Dissertação 
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NOGAS, Paulo 
Sérgio Macuchen 

2004 Gestão de Instituto de Pesquisa 
em Universidade Privada: O caso 
da PUC-PR. 

CEFET-PR Dissertação 

ALESSIO, Paulo 
Agostinho 

2004 Um modelo de gestão para 
potencializar a inovação e a 
cooperação universidade-
empresa. 

UFSC Tese 

ANDRADE, 
Pedro Vieira de 

2004 A sociedade do aprendizado e as 
transformações no ensino 
superior brasileiro. De 1997 a 2002 
– uma experiência prática   

UFRJ Dissertação 

FREITAS 
JÚNIOR, Olival 
de Gusmão 

2003 Um Modelo de Sistema de Gestão 
do Conhecimento para Grupos de 
Pesquisa e Desenvolvimento. 

UFSC Tese 

MACCARI, 
Emerson 
Antonio. 

2002 Gestão do conhecimento em 
instituições de ensino superior. 

FURB Dissertação 

PIETROVSKI, 
Eliane F. 

2002 A gestão do conhecimento e a 
cooperação universidade-
empresa: o caso da unidade de 
Ponta Grossa do Cefet-PR. 

UFSC Dissertação 

MÜLLER, João 
R. 

2001 Desenvolvimento de modelo de 
gestão aplicado à universidade, 
tendo por base o Balanced 
Scorecard . 

UFSC Dissertação 

CARVALHO, 
Hélio Gomes de 

2000 Inteligência Competitiva 
Tecnológica para PMEs Através 
da Cooperação Escola-Empresa. 

UFSC Tese 

 

      Para Tachizawa e Andrade (apud FREITAS JÚNIOR, 2003), o sucesso das IES, 

nessa nova realidade, exige dirigentes capazes de aliar a desejada aptidão para 

obter qualidade e integração nas atividades de ensino, pesquisa e extensão com a 

necessária competência administrativa para gerir os diversos fatores organizacionais 

envolvidos (finanças, custos, recursos humanos, estratégia, tecnologia da 

informação etc.). 

     Dentro desse cenário, a utilização de metodologias de gestão do conhecimento 

pode tornar-se ferramenta eficaz de apoio gerencial, objetivando o acesso às 

informações estratégicas e o gerenciamento do conhecimento dentro das 

universidades. 

      Já Maccari (2002) considera que, em Gestão do Conhecimento, um caso 

singular é o das Instituições de Ensino Superior, pois estas organizações geram 
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conhecimento e centram sua razão de existência no fato de serem as responsáveis 

pela disponibilização deste. Ainda para o autor, seu desempenho, como 

organizações gestoras do conhecimento, contudo, não corresponde à natureza de 

seu negócio, pois “ao mesmo tempo em que o conhecimento é seu principal produto, 

seus processos são compartimentalizados em blocos especializados de 

conhecimento, geralmente limitados pela sua estrutura adocrática”. 

      Ainda para Maccari (2002), nas Instituições de Ensino Superior, existem duas 

abordagens de como o negócio deve ser gerido: uma é a abordagem por meio do 

ato pedagógico e, a outra, a abordagem desta organização como um negócio 

propriamente dita. E acrescenta:  

Não que a visão negocial na gestão da instituição deva prevalecer sobre a 
primeira, mas a eficiência do sistema acadêmico certamente depende do 
equilíbrio que se deve estabelecer entre as duas dimensões. A Gestão do 
Conhecimento vem exatamente fazer a ponte entre as duas dimensões . 
Ao estabelecer a ligação entre o ato pedagógico e o negócio educacional, a 
Gestão do Conhecimento atualiza a atitude moderna dos administradores 
de lES. Estudar a Gestão do Conhecimento é contribuir para a formulação 
de novos conhecimentos no processo de aperfeiçoamento e evolução do 
estado-da-arte em gestão moderna de IES (grifo nosso). 

 

      Leite e Costa (2006) lembram que é preciso diferenciar o conhecimento 

científico  produzido pelas universidades do conceito de conhecimento 

organizacional  e destacam que na maioria da literatura especializada os estudos 

sobre gestão do conhecimento no âmbito de universidades lidam, em geral, com o 

conhecimento científico na mesma perspectiva do conhecimento organizacional.  E 

acrescentam:  

Muito embora a construção teórica desenvolvida por Nonaka; Takeuchi 
(1997) e outros autores tenha sido elaborada sob a perspectiva das 
organizações empresariais, suas contribuições extrapolam esses limites, 
podendo ser aplicados a outros contextos que não o original. Tendo isso em 
mente, e, a despeito do ambiente natural da GC, chama-se atenção para a 
idéia de que existem outros contextos, cada um com suas especificidades e 
características culturais próprias, onde há produção em grande escala de 
conhecimento, com atributos peculiares. Um deles é o ambiente acadêmico, 
corporificado principalmente pelas Universidades. 

 

      Leite e Costa (2006) ressaltam também que qualquer iniciativa de gestão do 

conhecimento científico pode suprir a necessidade de implementar, aprimorar, 

potencializar a transferência deste tipo de conhecimento, de forma a maximizar a 

criação de novos conhecimentos, a otimização de recursos, o crescimento da 

instituição e o avanço da ciência. 
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      Segundo Rocha & Carvalho Filho (2005), a universidade precisa reorganizar sua 

estrutura, sua gestão e seu processo de produção em função da demanda por novos 

cursos, novos conhecimentos em suas diversas áreas do saber e produtos de base 

tecnológica. Os autores prosseguem, afirmando que a redefinição do paradigma de 

gestão com planejamento e a introdução de tecnologias da informação é uma 

estratégia essencial para sua eficiência institucional. 

      Assim, as universidades, especialmente as federais, com recursos financeiros 

escassos, devem procurar otimizar seus processos, bem como buscar iniciativas e 

soluções inovadoras, que possam representar ganhos, tanto operacionais quanto 

financeiros.  

      E é nesse sentido que a gestão do conhecimento  deve ser utilizada, visando 

identificação, aquisição, desenvolvimento, distribuição, utilização e retenção de 

conhecimento, uma maior integração e troca entre os membros da organização, 

incentivando assim o pensamento criativo, a pró-atividade em seus quadros 

funcionais e, mais objetivamente, a melhoria constante na prestação de seus 

serviços. 

      Não apenas as organizações, mas também as universidades  podem se 

beneficiar da utilização de tais ferramentas, especialmente nos processos de 

cooperação universidade-empresa. 

      Para tal, as universidades precisam diversificar a sua estrutura, voltada 

majoritariamente ao processo científico, e também voltar suas ações para o 

processo tecnológico diretamente relacionado ao mercado, caso pretendam atingir 

seu papel como promotora do desenvolvimento regional.  

      Em sentido mais amplo, a aplicação das técnicas de gestão do conhecimento e 

de inteligência competitiva em tais instituições objetiva o aumento de sua 

capacidade para gerar conhecimento direcionado à inovação e que tenha 

aplicabilidade ao desenvolvimento de novos produtos ou processos, contribuindo 

não apenas com as empresas, mas também para o desenvolvimento da região em 

que se insere.  

2.5 Considerações Finais 

      Segundo Grotto (2001, pp. 6,7), “diversas são as definições de gestão do 

conhecimento e muitas as possibilidades de gerenciamento deste novo ativo”, não 
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existindo assim, concordância sobre a definição do termo. Isto se reflete nos 

diversos caminhos seguidos pelas empresas: “umas enfatizando o suporte 

tecnológico, outras o elemento humano”, pois, segundo a autora “as organizações 

são diferentes e, no que diz respeito à gestão do conhecimento não existe um 

método único nem uma receita pronta para todas as organizações”.  

      Cabe, então, a cada empresa a busca pela melhor integração possível da gestão 

do conhecimento ao seu contexto organizacional, visando adaptá-la à sua cultura, 

seus processos internos, às políticas de pessoal e às tecnologias de que dispõem. 

      Plonski (apud TERRA, 2001) também comenta que diversos tipos de 

organização têm se dedicado a pensar como usar a gestão do conhecimento, e 

seguem diversas perspectivas: gestão de pessoas, modelagem matemática, 

tecnologia da informação, gestão da inovação, entre outras. O autor ressalta 

também que o tema tem estado presente particularmente nas universidades. 

      Nonaka et al. (2001, p.12) ressaltam, ainda, o cuidado que deve ser tomado com 

o termo gestão do conhecimento, pois, segundo ele, “gestão implica controle de 

processos que talvez sejam intrinsecamente incontroláveis”, sugerindo a utilização 

do termo “capacitação para o conhecimento” para as atividades organizacionais de 

criação e utilização do conhecimento. 

      Para Teixeira (2000), a Gestão do Conhecimento  é: 

Uma forma de olhar a organização, em busca de pontos dos processos de 
negócio em que o conhecimento possa ser usado como vantagem 
competitiva. Conhecimento útil, oriundo da experiência, da análise, da 
pesquisa, do estudo, da inovação, da criatividade, enfim. Conhecimento 
sobre o mercado, a concorrência, os clientes, os processos de negócio, a 
tecnologia e tudo mais que possa trazer vantagem competitiva para a 
organização. Gestão do Conhecimento  não é para todos. Pressupõe-se 
um certo nível de organização, uma certa capacidade de visão sistêmica, 
uma preocupação com a competitividade, alguma base tecnológica e algum 
investimento de tempo, energia e dinheiro. Não há mágica. Partir para 
Gestão do Conhecimento na empresa é uma decisão que sempre implica 
em esforço, comprometimento e superação de obstáculos.  

      O mesmo autor apresenta significativas colocações para evitar as possíveis 

confusões conceituais com relação a este conceito: 

Gestão do Conhecimento  não é tecnologia. Mas pode se beneficiar, e 
muito, das novas tecnologias de informação e de comunicação.  

Gestão do Conhecimento  não é criatividade e inovação, mas tem a ver 
com usar, de forma sistemática, as inovações geradas na empresa para um 
melhor posicionamento de mercado. 
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Gestão do Conhecimento  não é qualidade, mas usa técnicas e 
ferramentas que já foram muito usadas na modelagem de processos, nos 
Círculos de Qualidade e na abordagem de melhoria contínua.  

Gestão do Conhecimento  não é Marketing, mas pode ajudar muito na 
inteligência competitiva da empresa.  

Gestão do Conhecimento  não é documentação, mas tem tudo a ver com 
uma memória organizacional coletiva, dinâmica e compartilhada. 

Gestão do Conhecimento  também não é gestão de Recursos Humanos, 
mas só se realiza com as pessoas da organização.  

Gestão do Conhecimento  não é novidade. É um novo nome para uma 
preocupação antiga. Só que cada vez mais empresas estão preocupadas 
com isso.  

      A gestão do conhecimento se apóia, essencialmente, na combinação de três 

elementos interdependentes: a produção,  a transmissão e a utilização  do 

conhecimento. Por se situarem no ponto de interseção destes três elementos, as 

universidades detêm papel fundamental na economia do conhecimento, devendo, 

portanto, se reposicionar como componente fundamental e agente pró-ativo no 

desenvolvimento sócio-econômico regional, o que representa uma fonte de 

oportunidades, mas também de desafios consideráveis a superar. 

      Para tal, as universidades precisam diversificar a sua estrutura, voltada 

majoritariamente ao processo científico, e também voltar suas ações para o 

processo tecnológico diretamente relacionado ao mercado, caso pretendam atingir 

seu papel como promotora do desenvolvimento regional. 

       Assim, as universidades, especialmente as federais, que dispõem de recursos 

financeiros escassos, devem procurar otimizar seus processos, bem como buscar 

iniciativas e soluções inovadoras, que possam representar ganhos, tanto 

operacionais quanto financeiros e é nesse sentido que a gestão do conhecimento  

deve ser utilizada. 
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3 METODOLOGIA 
 

      Este capítulo aborda aspectos relativos à metodologia de pesquisa utilizada no 

presente trabalho, definindo os aspectos a serem cobertos pela revisão teórica, 

caracterizando a natureza da pesquisa a ser realizada, apresentando o método de 

estudo a ser empregado e definindo os tipos de dados a serem coletadas. 

      Com relação à análise dos dados, esta será feita sob a ótica dos elementos 

construtivos propostos por Probst, Raubt e Romhardt (2002), considerando ainda, as 

sete dimensões da Gestão do Conhecimento descritas por Terra (2001), conforme 

modelo de análise proposto pela autora, já apresentado no capítulo 2, na página 46. 

     Também neste capítulo será definida a delimitação da pesquisa a ser 

desenvolvida, bem como as limitações da mesma. 

      Pretende-se, desta forma, organizar o trabalho de pesquisa para obter resultados 

claros e que não suscitem dúvidas a respeito de sua validade e aceitação. 

3.1 Revisão teórica 

Ao iniciar o presente trabalho, procurou-se realizar uma revisão prévia da 

literatura existente sobre o tema, definindo-se assim, o objeto da pesquisa a ser 

realizada, bem como o problema a ser analisado para, a partir de então, validar e 

transformar o que se tinha em mente para este estudo em questão. Foi definido 

como campo de análise a Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense. 

A revisão teórica foi elaborada a partir de livros, sites e artigos científicos, 

cobrindo grande parte do material publicado a respeito do tema, com o objetivo de 

fornecer subsídios para um referencial teórico embasado sobre o assunto a ser 

discutido, partindo do pressuposto que tal revisão deve ser “um meio para atingir 

uma finalidade, e não uma finalidade em si”. (YIN, 2005) 

      Vale lembrar que a revisão teórica foi feita em três etapas: a primeira como o 

objetivo de identificar e caracterizar a Economia do Conhecimento, enquanto na 

segunda o tema gestão do conhecimento é aprofundado. Nesta abordagem, além de 

considerações sobre o conhecimento organizacional, a gestão do conhecimento é 

analisada especialmente segundo as sete dimensões da Gestão do Conhecimento 

descritas por Terra (2001), além da ótica dos elementos construtivos propostos por 



 92 

Probst, Raubt e Romhardt (2002). Também foram consultados os principais autores 

ligados aos temas “gestão do conhecimento” e “economia do conhecimento”, entre 

eles: Drucker, Senge, Castells, Nonaka e Takeuchi, Stewart, Sveiby, Davenport e 

Prusak. Finalmente, na terceira seção apresentam-se as principais idéias sobre a 

aplicação da Gestão do conhecimento pelas Universidades, tendo por base as 

principais dissertações e teses realizadas sobre o tema nos últimos anos. A figura 14 

apresenta esquematicamente a revisão teórica realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelo esquemático da revisão da literatura  
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3.2 Natureza básica da pesquisa 

 Do ponto de vista dos seus objetivos, o processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico realizado na presente pesquisa, abrange o 

nível classificado como um estudo exploratório , pois, segundo Gil (1999, p. 43): 

As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o propósito de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. 
Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é 
pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. 

     Segundo Marconi e Lakatos (1996, p. 77) os estudos exploratórios colaboram 

para desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura para 

modificar ou clarificar conceitos. 

      Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, a natureza do presente 

estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa , buscando conhecer as 

características do fenômeno em estudo para, posteriormente, poder explicar melhor 

suas causas e conseqüências (RICHARDSON, 1999). 

      A pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir os eventos estudados, 

nem mesmo busca utilizar métodos estatísticos como ponto central do processo de 

análise do problema. Envolve necessariamente, a obtenção dos dados descritivos 

obtidos pelo contato direto do pesquisador com a situação proposta no estudo, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva da população 

escolhida. 

      Também de acordo com Merriam (1998), na pesquisa qualitativa o pesquisador é 

o principal instrumento para a coleta e análise dos dados e o produto de um estudo 

qualitativo é altamente descritivo. 

      Assim, para o problema proposto para o presente estudo, justifica-se a utilização 

da abordagem qualitativa. 

3.3 Delimitação da pesquisa 

      Segundo Lakatos e Marconi (1990), delimitar uma pesquisa significa estabelecer 

limites para a investigação. Neste sentido, independentemente do ponto de vista 

teórico que oriente a pesquisa, a precisão e a clareza são obrigações do 

investigador no momento de estabelecer os exatos limites da pesquisa. 
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     As delimitações desta pesquisa concentram-se nos seguintes itens: 

• Estudo dos dois modelos selecionados na literatura corrente que 

subsidiaram o desenvolvimento do modelo de análise pela 

autora: os elementos construtivos propostos por Probst, Raubt e 

Romhardt (2002) e as sete dimensões da Gestão do 

Conhecimento descritas por Terra (2001), bem como dos 

demais autores sobre o tema. 

• Análise das possíveis ações de Gestão do Conhecimento em 

um ambiente de pesquisa, especificamente a Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense, com o objetivo 

de verificar se as ações identificadas de gestão do 

conhecimento estão ligadas à estratégia institucional e se 

repercutem no aperfeiçoamento de seus processos e no 

desenvolvimento de competências organizacionais, fortalecendo 

a Instituição para que esta obtenha diferencial competitivo 

sustentável. 

• Construção de um diagnóstico, identificando os pontos positivos 

e os de melhoria, de forma a disponibilizar aos gestores da 

Instituição informações que possam agregar valor a futuras 

iniciativas voltadas a gestão do conhecimento na Escola de 

Engenharia que possam representar diferencial competitivo para 

a instituição. 

3.4 Método de Estudo 

O método de pesquisa adotado é o do estudo de caso único , realizado sobre a 

Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

 Para Yin (2005), são três as condições básicas a considerar para a escolha da 

estratégia de pesquisa: 

• Tipo de questão de pesquisa proposta. 

• Extensão do controle que o pesquisador tem sobre eventos 

comportamentais atuais e 

• Grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos em 
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oposição a acontecimentos históricos. 

 Assim, o estudo de caso foi definido como estratégia de pesquisa deste trabalho 

por se tratar, segundo Yin (2005), de um método adequado para responder aos tipos 

de questões “como” e “por que”, além de ser um método que propicia a análise dos 

acontecimentos contemporâneos, cuja manipulação de comportamentos relevantes 

por parte do pesquisador não é possível uma vez que o controle que o mesmo tem 

sobre os eventos é muito reduzido. 

      Segundo Gil (apud Pietrovski, 2002), o estudo de caso apresenta as seguintes 

potencialidades: 

• Permite a proximidade entre o pesquisador e os fenômenos 

estudados; 

• Possibilita o aprofundamento das questões levantadas, do próprio 

problema e de obtenção de novas e úteis hipóteses; 

• Investiga o fenômeno dentro de um contexto real; 

• Capacita para o levantamento de informações e proposições a 

serem estudadas à luz de métodos mais rigorosos de 

experimentação. 

      Outra vantagem do estudo de caso, segundo Yin (2005), é sua capacidade de 

lidar com uma ampla variedade de evidências: documentos, artefatos, entrevistas e 

observações. Além disso, prossegue o autor, a investigação do estudo de caso 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta e a análise dos dados. 

      Uma vez escolhido o método de estudo de caso como a estratégia de pesquisa 

a ser adotada para responder aos problemas definidos para o objeto do presente 

estudo, partiu-se para o estabelecimento dos passos a serem seguidos para atingir 

tais objetivos. A figura 15 ilustra o desenvolvimento da metodologia adotada. 
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 Figura 15: Desenvolvimento da metodologia 

   Fonte: Adaptado pela autora a partir de modelo fornecido pelo LATEC-UFF.    

3.5 Coleta e análise dos dados 

      Parte das evidências coletadas para a realização deste estudo baseia-se na 

observação pessoal  da autora, funcionária da Instituição, a partir da vivência diária 

de aproximadamente oito anos de trabalho na Secretaria do Departamento de 

Engenharia Mecânica, que se encontra subordinado à Escola de Engenharia. 
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      Foram também coletados subsídios nos seguintes documentos contendo 

informações relevantes sobre a Universidade e sobre a Escola de Engenharia em 

especial: 

• O Plano de Desenvolvimento Institucional  (PDI) da UFF, aprovado 

pelos Conselhos Universitários e de Ensino e Pesquisa em 20 de abril de 

2005, de onde serão retiradas as informações relativas à Estratégia da 

Instituição. 

• O Relatório Final  contendo o Mapeamento das condições de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Escola de Engenharia da UFF , elaborado em 

janeiro de 2005, pela Meta Consultoria, uma Empresa Júnior de 

Engenharia da UFF.  Este trabalho identifica, classifica e organiza as 

informações tanto dos docentes quanto dos diversos setores vinculados à 

Escola de Engenharia e foi realizado visando à elaboração de um catálogo 

institucional da mesma.  

 
      Adicionalmente, foram consultados outros documentos e publicações relativas à 

instituição, bem como seu site na Internet. 

      Para nortear a coleta das informações necessárias para a realização do trabalho 

em questão foram considerados os aspectos relevantes para a análise do processo, 

e que possam contribuir para que os objetivos gerais e específicos definidos no 

primeiro capítulo sejam atingidos, auxiliando desta forma na elaboração de 

respostas às perguntas propostas na formulação do problema.  

      Para responder a tais perguntas foram seguidos dois modelos para análise da 

Instituição em questão, que irão nortear a coleta dos dados, conforme representação 

esquemática já apresentada no capítulo 2. A abrangência da área a ser analisada 

dependerá do modelo que estará sendo analisado: 

• No modelo das sete dimensões da Gestão do Conhecimento descritas por 

Terra (2001), não há como restringir a coleta de informações apenas à 

Escola de Engenharia, uma vez que dimensões como “estratégia”, 

“ambiente externo”, “infra-estrutura”, “gestão de pessoas” devem levar em 

consideração a Instituição como um todo, considerando as 

regulamentações determinadas pelo Governo Federal ou pelo MEC, as 

restrições orçamentárias e até mesmo analisar o ambiente externo a esta.  
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Assim, será necessário coletar informações da Universidade Federal 

Fluminense , além da própria Escola de Engenharia. 

• Já para o modelo dos elementos construtivos propostos por Probst, 

Raub e Romhardt  (2002), o qual analisará as ações de identificação, 

aquisição, desenvolvimento, utilização, distribuição e preservação do 

conhecimento apenas internamente, a coleta e análise dos dados serão 

feitas no âmbito da Escola de Engenharia ; 

      O quadro 6 a seguir, apresenta os locais de coleta de dados para a realização do 

presente estudo, de acordo com a dimensão ou elemento a ser analisado. 

Quadro 6: Definição dos locais para coleta de dados para a pesquisa em função das 

dimensões ou elementos a serem pesquisados. 

DIMENSÃO LOCAL DA COLETA DE DADOS DA PESQUISA ATRAVÉS DE 
DOCUMENTOS E CONVERSAS INFORMAIS  

Estratégia e Alta 
Administração 

PDI (UFF), Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da UFF, 
Direção da Escola de Engenharia, NUCS (Núcleo de Comunicação 
Social) e homepage da UFF 

Ambiente externo MEC, literatura e publicações diversas sobre o assunto, Direção da 
Escola de Engenharia, NUCS (Núcleo de Comunicação Social) e 
homepage da UFF. 

Processos 
organizacionais 

Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos, demais órgãos 
vinculados, NUCS (Núcleo de Comunicação Social) e homepage da 
UFF. 

Cultura organizacional Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos, demais órgãos 
vinculados, NUCS (Núcleo de Comunicação Social) e homepage da 
UFF. 

Gestão de pessoas MEC, Superintendência de Recursos Humanos da UFF, Direção da 
Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de Engenharia, NUCS 
(Núcleo de Comunicação Social) e homepage da UFF. 

Infra-estrutura de T.I. NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação), Direção da Escola de 
Engenharia, NUCS (Núcleo de Comunicação Social) e homepage da 
UFF. 

Mensuração dos 
Resultados 

Direção da Escola de Engenharia, NUCS (Núcleo de Comunicação 
Social) e homepage da UFF. 
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ELEMENTO 
CONSTRUTIVO 

LOCAL DA COLETA DE DADOS DA PESQUISA ATRAVÉS DE 
DOCUMENTOS E CONVERSAS INFORMAIS  

Identificação Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos e órgãos vinculados. 

Aquisição Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos e órgãos vinculados. 

Desenvolvimento Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos e órgãos vinculados. 

Utilização Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos e órgãos vinculados. 

Distribuição Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos e órgãos vinculados. 

Retenção Direção da Escola de Engenharia, Secretaria da Escola de 
Engenharia, Secretaria dos Departamentos e órgãos vinculados. 

      Sendo a natureza deste estudo uma pesquisa qualitativa, a coleta e a análise 

dos dados podem ocorrer quase simultaneamente. 

      Segundo Gil (apud Pietrovski, 2002): 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é a análise e 
interpretação. Estes dois processos, apesar de conceitualmente distintos, 
aparecem sempre estreitamente relacionados. A análise tem como objetivo 
organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento 
de respostas ao problema proposto para investigação. Já a interpretação 
tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é 
feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos 
(p.76). 
 

     Desta forma, à medida que as evidências são coletadas, pretende-se classificá-

las por assunto a ser analisado.       

      Em seqüência, os dados obtidos são analisados para posterior validação, o que 

ocorre quando os mesmos permitem que as questões formuladas sejam 

respondidas. Caso contrário, nova coleta de evidências será realizada. 

      No presente estudo, tendo em vista os métodos de pesquisa escolhidos e a 

natureza do trabalho, que não exige processos estatísticos sofisticados, a finalidade 

da análise foi reunir dados compilados a uma forma interpretável e sucinta. 

      É importante explicitar que para a análise dos elementos construtivos  serão 

respondidas as questões propostas pelos autores ao final da descrição de cada 

elemento, apresentadas resumidamente no quadro 7. Na medida do possível, as 

análises serão feitas separando as atividades-fim  da instituição (ensino, pesquisa e 
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extensão) das demais atividades de apoio  (administrativa, gerencial, tecnologia da 

informação, gestão de pessoas, etc). 

Quadro 7: Questões propostas para os elementos construtivos da com base em 
Probst, Raub e Romhardt (2002) 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

1 - IDENTIFICAÇÃO  1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 
1.5 

 
1.6 

Conhecer os especialistas internos de sua organização e contatá-los facilmente 
Existência de lacunas do conhecimento 
Conhecimento dos projetos em andamento de sua organização 
Decisão sobre quem tem permissão para saber e ocultar informações por 
motivos de segurança ou sigilo excessivo 
Disponibilidade de sistemas na busca de informações e uso de instrumentos 
como mapas de conhecimento 
Existência de estratégia de busca na internet ou pessoas que possam ajudar a 
procurar 

2 - AQUISIÇÃO 2.1 
 

2.2 
2.3 

Verificação da aquisição de conhecimento externo, antes de iniciar um projeto de 
desenvolvimento 
Identificação das principais maneiras de adquirir conhecimento 
Fracassos na integração do conhecimento externo 

3 - DESENVOLVIMENTO 3.1 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 
3.5 

Identificar os centros de desenvolvimento de conhecimento na empresa 
Estabelecer centros de competência que focalizem o know-how disperso e o 
desenvolva 
Ligação dos centros de desenvolvimento de conhecimento às metas de 
conhecimento 
Existência de esforços para tornar o conhecimento tácito consciente e explícito 
Como lida com a falta de criatividade ou de capacidade para solução sistemática 
de problemas 

4 - DISTRIBUIÇÃO 4.1 
 

4.2 
4.3 

 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 
4.8 
4.9 

Identificação das tecnologias de informação e das comunicações utilizadas para 
compartilhar e distribuir informações e conhecimento  
Fornecimento de estímulo para o uso de tecnologias  
Utilização de todas as formas disponíveis de comunicar conhecimento a seus 
funcionários 
Troca de informações e conhecimento sistematicamente com outras partes da 
empresa 
Existência de infra-estruturas paralelas que oferecem acesso interno rápido e 
não burocrático ao conhecimento  
Funcionamento da infra-estrutura sobre uma base técnica ou sobre uma base 
interpessoal. Vantagens ou problemas da solução atual 
Compartilhamento do conhecimento pelos funcionários quando solicitado 
Existência de quadro de melhores práticas para os processos essenciais 
Exploração de todas as formas possíveis de aumento da eficiência por meio da 
transferência de melhores práticas 

5 - UTILIZAÇÃO 5.1 
 

5.2 
 

5.3 
 

5.4 
 

5.5 
 

5.6 

Solicitação de conhecimento de outras áreas funcionais e unidades 
organizacionais para posterior uso 
Estruturação das fontes de informações técnicas de forma favorável para ouso 
reunir diferentes fontes de conhecimento  
Localização das informações e conhecimentos necessários próximos à área de 
trabalho 
Estímulo ao uso do conhecimento relevante diariamente por meio das estações 
de trabalho 
Existência de área com tópicos de interesse documentados ou exibidos, onde as 
pessoas podem desenvolver conhecimento em conjunto 
Recebimento de documentos com padrão favorável e feedback sobre o assunto 

6 - PRESERVAÇÃO 6.1 
 

6.2 
 

6.3 
6.4 

Identificação da área de perda de conhecimento organizacional e ação a esse 
respeito 
Registro do conhecimento adquirido e desenvolvido, tornando-o acessível e 
recuperável 
Transferência de conhecimento de um funcionário para o seu sucessor 
Existência de memória eletrônica que dê acesso a eventos, projetos e 
documentos importantes da organização. 

  Fonte: Adaptado de Castro (2005, p. 94) 
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3.6 Limitações da pesquisa 

      Uma vez que parte das evidências coletas para a análise do presente estudo de 

caso veio da observação direta e participante da autora, YIN (2001) alerta que essa 

fonte de evidências pode produzir tendenciosidades nos resultados, devendo o 

investigador equilibrar benefícios e perdas dessa fonte para evitar o descrédito das 

descobertas.  

      Porém, contrapondo ao citado, o próprio YIN (2001) lembra ainda que a 

observação participante se presta a possibilitar acesso a informações inacessíveis à 

investigação científica e em alguns casos é a única forma de coletar dados. Além 

disso, o investigador tem o ponto de visto de alguém de “dentro”. 

       Assim, a pesquisa pode apresentar as seguintes limitações: 

• A aplicação a um estudo de caso. 

• As técnicas de obtenção e análise dos dados têm suas restrições, uma 

vez que, ao abordar os diversos aspectos do assunto, a autora pode 

privilegiar uns em detrimento de outros. 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1   A Universidade Federal Fluminense 

4.1.1 Histórico 

      A Universidade Federal Fluminense foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de 

dezembro de 1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UFERJ) a partir da integração de cinco faculdades federais já existentes em 

Niterói - Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, 

Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade 

Fluminense de Odontologia e Faculdade de Medicina Veterinária. A ela agregaram-

se três estabelecimentos de ensino estaduais - Escola de Enfermagem, Escola 

Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social - e duas particulares – 

Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade de Ciências Econômicas, sendo 

estas duas últimas federalizadas e incorporadas posteriormente pela lei nº3.958, de 

13 de setembro de 1961. 

      Em 1964, a Prefeitura de Niterói fez a doação do Hospital Municipal Antônio 

Pedro, criado em 15/01/51, à Universidade, passando este a se chamar Hospital 

Antônio Pedro (HUAP), cuja diretriz maior é integrar o ensino e a pesquisa à 

assistência médico-hospitalar. 

      Com a Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro passou a denominar-se Universidade Federal Fluminense. 

      Através do Plano de Reestruturação, consignado no Decreto nº 62.414, de 15 de 

março de 1968, seu Estatuto foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação, de 

acordo com o parecer nº 696, de 5 de setembro de 1969. 

      Através desta reestruturação, a instituição avançou significativamente em 

relação ao conglomerado de escolas federalizadas e interligadas que caracterizava 

a UFF. Porém, já no final da década de 1970, a implantação desta reforma, 

associada aos interesses locais, acabou tornando a estrutura da universidade 

altamente complexa, com superposição dos Centros e Unidades Universitárias. 

      Também na década de 1970, visando atender à demanda da população do 

interior do Estado do Rio de Janeiro, a UFF iniciou as atividades de graduação nos 

municípios de Campos, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. 

      Em 1981 foram criadas as quatro Pró-Reitorias: de Assuntos Acadêmicos 
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(PROAC), de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP), de Extensão (PROEX) e de 

Planejamento (PROPLAN), como centros de coordenação e supervisão. 

      A partir de 1992, a UFF expandiu seus cursos de graduação para mais cinco 

municípios: Angra dos Reis, Itaperuna, Macaé, Miracema e Nova Iguaçu. 

 

4.1.2 Situação atual 
 

      A UFF é uma entidade federal autárquica, de regime especial, com autonomia 

didático-científica, administrativa, disciplinar, econômica e financeira, exercido 

através de seu Estatuto aprovado pelo Conselho Federal de Educação, parecer 

02/83 e homologado pela Portaria Ministerial nº 177 de Desenvolvimento de 

Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

      Sua atuação se dá em nível Federal, Estadual e Municipal, através de seus 

campi na cidade de Niterói e em vários outros municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, já citados no item 4.1.1, além dos Colégios Técnicos Agrícolas em Bom 

Jesus do Itabapoana e em Pinheiral. A nível federal, a UFF conta com a Unidade 

Avançada José Veríssimo, em Oriximiná, no Estado do Pará. 

      Como sua área de atuação concentra-se em grande parte na região Sudeste, 

aonde o grau de urbanização chega a 90% e existe a maior densidade demográfica 

do país, pode-se avaliar a importância da existência de uma universidade federal 

para a geração do conhecimento necessário ao crescimento científico e social desta 

região. 

      Na cidade Niterói, a presença da UFF na comunidade é amplamente 

reconhecida não só através de seus cursos, mas também pela sua vida cultural – 

cinema, teatro, galeria de artes, Orquestra Sinfônica Nacional, Conjunto de Música 

Antiga, editora e livraria. Além disso, suas pesquisas e parcerias com outras 

instituições de ensino superior, com organizações não governamentais, com o 

Estado e com a Prefeitura também merecem destaque. 

      A figura 16 apresenta o organograma simplificado da estrutura da universidade, 

composta por Conselhos Superiores, Órgão Central Executivo, Órgãos de 

Assessoramento, Órgãos Executivos, Órgãos Suplementares e Órgãos de Ensino. 
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Figura 16: Estrutura organizacional da Universidade Federal Fluminense. 

Fonte: Adaptado pela autora com as informações do site da UFF. 
 

      O desdobramento desta estrutura organizacional da UFF compreende: 

• Órgãos colegiados superiores : o Conselho de Curadores, o Conselho 

de Ensino e Pesquisa e o Conselho Universitário; 

• Órgão Central Executivo : a Reitoria; 
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• Órgãos de assessoramento  ao Reitor: o Gabinete do Reitor, a Comissão 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD), a Comissão Permanente de 

Pessoal Técnico-Administrativo (CPPTA), a Comissão Permanente de 

Avaliação Institucional (CPAIUFF), o Núcleo de Comunicação Social 

(NUCS), a Procuradoria Geral (PROGER) e a Comissão Permanente de 

Concurso para o Magistério Superior e Médio (COPEMAG).  

• Órgãos executivos : as Pró-Reitorias de Planejamento (PROPLAN), de 

Assuntos Acadêmicos (PROAC), de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), 

de Extensão (PROEX) e as Superintendências de Administração e de 

Recursos Humanos. 

• Órgãos Suplementares : a Editora da UFF (EDUFF), o Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI), o Núcleo de Documentação (NDC) e a 

Imprensa Universitária (NIU).  

• Órgãos de Ensino : os quatro Centros Universitários – Estudos Gerais, 

Estudos Sociais Aplicados, Ciências Médicas e Tecnológico foram 

recentemente extintos da estrutura da UFF, o que faz com que as 26 

Unidades de Ensino fiquem vinculadas diretamente aos órgãos executivos. 

A Escola de Engenharia , objeto desta pesquisa é uma destas Unidades 

de Ensino ou Unidades Acadêmicas. 

      A estrutura da Universidade conta ainda com: uma Biblioteca Central e 23 

Bibliotecas setoriais (ligadas ao NDC), Hospital Universitário, Laboratório 

Universitário, Farmácia Universitária, Centro de Assistência Jurídica, Clínica 

Veterinária e Serviço de Psicologia Aplicada. Com base nestas informações, 

percebe-se claramente a importância da Universidade para a cidade de Niterói, 

marcando presença na vida de seus habitantes com diversas atividades culturais, de 

pesquisa e extensão, bem como nas áreas de saúde e assistencial. 

Acrescente-se a isso o reconhecimento por parte da comunidade, em nível regional, 

da qualidade do ensino que ministra, bem como as avaliações bastante positivas por 

parte dos mecanismos oficiais. 

 

4.1.3 Quantitativos da universidade 

      A instituição oferece 69 cursos de graduação (dados de 2007), 43 Programas de 
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Pós Graduação Stricto Sensu (dados de 2005), 161 cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, 115 cursos de extensão (dados de 2004) e 2 cursos de Ensino à Distância 

(dados de 2007). Além disso, conta com dois Colégios Agrícolas: o Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha e o Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges. 

      Seu corpo docente, segundo dados de 2006 disponíveis no site da Instituição, é 

de 2287 professores no quadro permanente, sendo que aproximadamente 84,7% 

destes são mestres ou doutores. 

      O quadro de funcionários técnico-administrativos, também segundo dados de 

2006, conta com 4.064 servidores em seu quadro permanente, sendo 1.253 de nível 

superior, 2.499 de nível médio e 312 de apoio. 

     Os dados disponíveis na página da UFF com relação ao corpo discente, de 2006, 

mostram que este é formado por 23.697 alunos de graduação, 3445 de pós-

graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e mestrado profissional), 1.544 alunos 

de ensino à distância (EAD) e 608 alunos nos colégios agrícolas. 

      Cabe destacar, ainda, a quantidade de computadores disponíveis na instituição: 

4.107 (segundo dados de 2005) com 98,4 % com acesso à internet. Com estas 

informações, pode-se observar que praticamente todos os docentes da instituição, 

contam com computadores e acesso à internet. 

      Quanto ao aspecto da pesquisa, segundo dados da PROPP de 2.003, a 

universidade conta com 342 grupos de pesquisa, sendo estes relacionados a 1.017 

linhas de pesquisa. 

4.2 A Escola de Engenharia 

4.2.1 Histórico 

      A Escola Fluminense de Engenharia (EFE) foi criada através da Lei nº 1741, de 

31 de outubro de 1952, com projeto de criação idealizado pelo engenheiro Octávio 

Reis de Catanhede Almeida, professor e ex-diretor da Escola Nacional de 

Engenharia. Sua criação foi anterior à criação da própria universidade, que ocorreu, 

conforme já citado, em 1960, quando a esta foi incorporada. 

      Alguns dos norteadores estabelecidos para a criação e instalação da EFE foram: 

a composição de um quadro docente de qualidade e respeitabilidade, uma estrutura 

curricular ajustada aos princípios da formação de profissionais capazes e adequados 
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às necessidades do desenvolvimento nacional, e a intenção de dotá-la de uma 

estrutura dinâmica, flexível e ágil para se constituir em um campo experimental de 

pesquisas, visando a permitir aperfeiçoamentos significativos de métodos e sistemas 

do ensino de engenharia. 

      A Escola Fluminense de Engenharia dispunha de autonomia didática, financeira 

e disciplinar e tinha como características principais: 

• Cursos de formação em quatro anos ou oito períodos letivos; 

• Ciclo básico de dois anos; 

• Matrículas por disciplina (primeira escola de engenharia do Brasil neste 

procedimento); 

• Inexistência de seriação rígida, havendo somente as indicações de 

requisitos para matrícula nas cadeiras; 

• Representação do corpo discente nos órgãos dirigentes; 

• Direção colegiada, com três diretores: Geral, de Ensino e 

Administrativo. 

• Entrosamento entre as diversas cadeiras e disciplinas; 

• Assistência efetiva ao estudante, proporcionando-lhes além do ensino, 

amparo econômico e técnico. 

      O primeiro curso criado pela EFE foi o de Engenharia Civil. Dois anos após, em 

1955, teve início o Curso de Graduação em Engenharia Elétrica. Em seguida, o 

Curso de Engenharia Mecânica e, posteriormente, os outros cursos de graduação e 

de pós-graduação. 

      Em fins de 1959, a Escola Fluminense de Engenharia resolveu estruturar os 

cursos a serem realizados no setor da engenharia industrial, com o objetivo de 

formar engenheiros capazes de dirigir indústrias ou setores industriais. Foram então 

criados os cursos de Engenharia Industrial Mecânica e de Engenharia Industrial 

Metalúrgica, este com sede em Volta Redonda, para atender aos esforços do 

desenvolvimento do Parque Industrial do Estado do Rio de Janeiro. 

      Já naquela época, na orientação impressa à Escola, destacava-se a sua íntima 

ligação com a Indústria para melhor aprimoramento de seus técnicos e mais efetiva 

participação no processo de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de 

Janeiro e do País. 
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      Quando da criação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UFERJ), em 18 de dezembro de 1960, a partir da aglutinação de diversas 

instituições de ensino já existentes, a Escola Fluminense de Engenharia foi uma 

destas instituições. 

      Em 1965, através do Decreto nº 4.759, a UFERJ passou a denominar-se 

Universidade Federal Fluminense - UFF. Desde então, a Escola Fluminense de 

Engenharia passou a ser denominada Escola de Engenharia.  

 

4.2.2 Situação atual 

      Na antiga estrutura acadêmica da UFF, a Escola de Engenharia  integrava o 

Centro Tecnológico, composto também pela Escola de Engenharia Industrial 

Metalúrgica de Volta Redonda, pela Escola de Arquitetura e Urbanismo e pelo 

Instituto de Computação. Em 2007 os Centros Universitários foram extintos e 

passaram suas atividades para as Unidades de Ensino. 

      A Escola de Engenharia está estruturada em Departamentos de Ensino que 

oferecem disciplinas para os diversos cursos de Engenharia, bem como Arquitetura 

e Urbanismo, Química Industrial, Informática, entre outros.  

      Cabem aos Departamentos as funções diretamente ligadas ao ensino, como 

elaboração dos programas das disciplinas, alocação dos professores, lançamento de 

notas e registros de freqüência às aulas, a administração dos laboratórios e o 

oferecimento de cursos de extensão acadêmica. Os departamentos existentes na 

Escola de Engenharia são oito: 

• Departamento de Desenho Técnico (TDT) 

• Departamento de Engenharia Civil (TEC) 

• Departamento de Engenharia Elétrica (TEE) 

• Departamento de Engenharia Mecânica (TEM) 

• Departamento de Engenharia de Produção (TEP) 

• Departamento de Engenharia Química e de Petróleo (TEQ) 

• Departamento de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente (TER) 

• Departamento de Engenharia de Telecomunicação (TET) 
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       A Escola de Engenharia oferece os seguintes cursos de graduação : 

• Engenharia Agrícola 

• Engenharia Civil 

• Engenharia Elétrica 

• Engenharia Mecânica 

• Engenharia de Produção 

• Engenharia Química 

• Engenharia de Telecomunicações 

• Engenharia de Petróleo 

• Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 

      Com relação à pós-graduação, são oferecidos vários cursos de pós-graduação 

Lato Sensu e de extensão, além dos seguintes cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu: 

• Mestrado e Doutorado em Engenharia Civil; 

• Mestrado e Doutorado em Engenharia Mecânica; 

• Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção; 

• Mestrado em Engenharia de Telecomunicações; 

• Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão. 

 

     Recentemente, o Conselho Universitário da UFF, em modificação de seu 

Estatuto, aprovou a vinculação dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação e suas respectivas coordenações à unidade universitária em que se 

localize a área de conhecimento do curso ou programa, revogando a vinculação 

anterior aos Centros Universitários. Assim, ficarão vinculadas à Escola de 

Engenharia as Coordenações dos cursos de Engenharia Agrícola, Civil, Elétrica, 

Mecânica, de Produção, Química, de Telecomunicações, de Petróleo e de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente, bem como as coordenações dos programas de Pós-

Graduação. 

       A Escola de Engenharia também conta com a Biblioteca da Escola de 

Engenharia (BEE),  a qual atende também ao Instituto da Computação. O acervo é 

composto de 15.970 títulos e 73.644 volumes, segundo dados de 2005, abrangendo 
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livros, periódicos, multimídia, teses, projetos finais e normas técnicas, que se 

constitui num enorme repositório de conhecimento. 

      Cerca de 50% do acervo já se encontra catalogado em meio eletrônico e o 

restante está sendo incluído na base de dados. A partir de 2001, as obras que 

deram entrada no acervo estão sendo catalogadas diretamente na base de dados 

eletrônica do sistema de bibliotecas da UFF. 

     O quadro 8 a seguir apresenta os Laboratórios vinculados os Departamentos já 

mencionados e retrata o grande potencial da Unidade para realização de atividades 

práticas, de formação profissional e de pesquisas. 

Quadro 8: Quadro síntese dos Laboratórios vinculados aos Departamentos de 
Ensino da Escola de Engenharia 

 LABORATÓRIOS 

TCE • Laboratório de Computação da Engenharia (LACE). 

TEC • Laboratório de Computação Aplicada. 
• Laboratório de Geotecnologia (RESUB). 
• Laboratório de Materiais de Construção; 
• Laboratório de Mecânica dos Solos. 
• Laboratório de Hidráulica Aplicada. 
• Laboratório de Estruturas, Modelos e Argamassa (LEMA). 
• Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente (LATEC). 

TDT • Laboratório de Automação e Robótica. 
• Laboratório de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD). 
• Laboratório de Instrumentação Gráfica. 
• Laboratório de Projeto Assistido por Computador (LABCAD). 

TEE • Laboratório de Medidas Elétricas. 
• Laboratório de Máquinas Elétricas. 
• Laboratório de Materiais Elétricos. 
• Laboratório de Informática. 
• Laboratório de Energia Alternativa. 
• Laboratório de Estudos de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (LETD). 
• Grupo de Modelagem e Simulação Computacional (GMSE). 
• Laboratório de Luminotécnica. 
• Laboratório de Geração Distribuída/Biodiesel (LABGED). 

TEM • Laboratório de Metrologia Dimensional e Computacional (LMDC). 
• Laboratório de Reologia (LARE). 
• Laboratório de Termociências (LATERMO). 
• Laboratório de Mecânica Aplicada. 
• Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT). 
• Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM). 
• Laboratório de Mecânica Teórica e Aplicada (LMTA). 
• Laboratório de Engenharia da Mobilidade - MINI–BAJA e Aerodesign. 
• Laboratório de Vibrações e Automação. 
• Laboratório de Tecnologia Mecânica (LTM). 
• Laboratório de Montagem Industrial e Soldagem (LAMIS). 
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TEP • Núcleo de Competitividade, Estratégia e Organizações (LABCEO). 
• Núcleo de Logística Aplicada e Sistemas (LOGIS). 
• Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho (NEICT). 
• Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente (LATEC). 

TEQ • Laboratório de Corrosão e Meio Ambiente. 
• Laboratório de Biotecnologia e Meio Ambiente (BIOTEC). 
• Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT). 
• Laboratório de Simulação e Controle de Processos. 
• Laboratório de Meio Ambiente & Polímeros. 

TET • Laboratório de Comunicações Ópticas. 
• Laboratório de Microondas. 
• Laboratório de Processamento de Sinais. 
• Laboratório de Eletrônica Linear e Técnicas Digitais. 
• Laboratório de Rede Externa e de Acesso. 
• Laboratório de Rede Telecom. 
• Laboratório MídiaCom. 

TER • Utiliza os laboratórios do TEC e TEQ 

 
Fonte: Criado pela autora a partir das informações contidas no Mapeamento das condições de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola de Engenharia da UFF, elaborado em janeiro de 2005, pela 
Meta Consultoria, uma Empresa Júnior de Engenharia da UFF, bem como informações atualizadas 
levantadas junto à Secretaria da Escola de Engenharia. 
 
 

4.2.3. Inserção da Escola de Engenharia em seu ambiente externo 
 

      Ao longo das últimas décadas, gradualmente a Escola de Engenharia vem 

procurando atuar mais ativamente no cenário regional em que está situada, 

contribuindo na qualificação de profissionais através de seus cursos de graduação, e 

pós-graduação, incluindo aí as especializações e os MBAs mais focados em atender 

às demandas do mercado produtivo regional.  

      Muitos de seus departamentos já oferecem há alguns anos cursos de 

especialização para atender a estas demandas, tais como o Departamento de 

Telecomunicações, o Departamento de Engenharia Civil e o Laboratório de 

Tecnologia, Gestão de Negócios & Meio Ambiente (LATEC), vinculado ao 

Departamento de Engenharia de Produção e ao Departamento de Engenharia CIvil. 

Este último promove, desde 1994, diversos cursos de especialização (MBAs) 

voltados para as necessidades do setor produtivo, tais como Gestão da Qualidade 

Total, Gestão de Negócios Sustentáveis, Gestão Estratégica da Produção e 

Manutenção, entre outros. O LATEC oferece também o Mestrado Profissional em 

Sistemas de Gestão, o primeiro mestrado profissional da UFF e um dos primeiros do 

Brasil, o qual já formou vários mestres. 
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      Posteriormente, buscando atender ao reaquecimento do setor naval e offshore, o 

Departamento de Engenharia Mecânica criou o curso de “Montagem Industrial e 

Fabricação Mecânica”, cujo currículo é pioneiro no Estado do Rio de Janeiro. Mais 

recentemente, também em função da crescente solicitação de profissionais 

qualificados, o Departamento de Engenharia Química criou o curso de 

especialização em “Engenharia de Petróleo e Gás” e o Departamento de Engenharia 

Mecânica criou o curso de “Engenharia de Dutos”. 

      Também foi recentemente implantado o curso de graduação em Engenharia de 

Petróleo, ligado ao Departamento de Engenharia Química e de Petróleo. 

     A atuação da Escola de Engenharia, não se restringe, porém, apenas às 

atividades de ensino. A Instituição também vem se inserindo no contexto sócio-

econômico regional através de atividades extensionistas, como a Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica e a Empresa Júnior Meta Consultoria. 

      Além disso, também no âmbito da pesquisa, a Escola de Engenharia vem 

procurando estabelecer parcerias visando o incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico, através de um sistema de cooperação entre esta, outras instituições de 

pesquisa, a iniciativa privada e o estado. 

      Entre estes convênios merece destaque a participação da Escola de Engenharia 

no NITERÓI POLOTEC, convênio de cooperação entre nove entidades, entre elas a 

UFF, visando a criação de um sistema local de inovação a partir da identificação e 

apresentação de soluções para a problemática dos gargalos tecnológicos locais. 

      Também merece destaque o comportamento pró-ativo da Direção da Unidade, 

que, para antecipar-se e monitorar tendências e demandas da área tecnológica, 

criou  recentemente duas novas Assessorias: a Assessoria de Projetos Científicos e 

Tecnológicos e a Assessoria para Implantação da Sub-sede de Projetos Industriais 

da Escola de Engenharia. 

      A seguir serão apresentadas informações mais detalhadas a respeito de 

algumas destas iniciativas. 

 

4.2.3.1 O LATEC 

      Entre os vários laboratórios vinculados à Escola de Engenharia merece destaque 

o Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios & Meio Ambiente, o LATEC, pela 
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sua relevante atuação na qualificação profissional e na formação e atualização de 

líderes para as organizações brasileiras, públicas e privadas. 

      O responsável por sua criação, em 1993, foi o Prof. Osvaldo Luís Gonçalves 

Quelhas, sendo que seus cursos de pós-graduação são apoiados pelo CNPq e pela 

CAPES. Além disso, é constituído por pesquisadores e professores ligados à UFF e 

a outros centros de pesquisa, e por profissionais de diversas áreas do 

conhecimento. 

      Trata-se de um núcleo de pesquisa avançada de caráter multidisciplinar e supra-

institucional ligado vinculado à Escola de Engenharia e aos Departamentos de 

Engenharia Civil e de Produção, cujo objetivo geral é: 

• A disseminação do saber retido na Universidade; 

• Tornar a UFF um centro de excelência através da extensão 

universitária (ensino continuado e assessorias técnicas) e do estudo e 

pesquisa dos diversos aspectos ligados à Qualidade, Segurança, 

Produtividade, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade 

Corporativa; 

• Especializar indivíduos plenos em nível de Pós-Graduação e 

Extensão; 

• Fomentar a pesquisa básica e aplicada; 

• Ser um agente de mudanças em níveis tecnológico, econômico e 

social; 

• Inserir-se no contexto sócio-econômico através de atividades 

extensionistas.  

      Este núcleo de estudos desenvolve e difunde tecnologias de gestão 

organizacional a partir dos conceitos de qualidade, meio ambiente, segurança do 

trabalho, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, além de ser um 

centro de referência em formação gerencial, com orientação à pós-graduação 

atualizada com ênfase adequada na cultura administrativa brasileira, com uma visão 

humanista e com verdadeiro caráter da “universalidade do conhecimento”. 

      Entre suas atividades, destacam-se: 

• Curso de Pós-Graduação  Stricto Sensu : 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão. 
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• Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu : 

MBA – Gestão pela Qualidade Total; 

MBA – Engenharia Econômica e Financeira; 

MBA – Gestão de Negócios Sustentáveis; 

MBA – Gestão Estratégica da Produção e Manutenção; 

MBA – Gerenciamento de Projetos; 

Engenharia de Segurança do Trabalho. 

• Consultorias em implantação de programas de: 

Qualidade Total; 

Segurança no trabalho; 

Meio Ambiente; 

Qualidade de vida no trabalho; 

Gerência de riscos; 

Responsabilidade social coorporativa. 

 

4.2.3.2 A Incubadora de Empresas 

 
      A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFF foi criada em 30 de 

abril de 1999, sob a coordenação acadêmica do Professor Emmanuel Paiva de 

Andrade, como um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Seu 

objetivo era estimular a criação e o desenvolvimento de novos empreendimentos 

baseados em tecnologias inovadoras.  

      Atualmente, com o nome de ”Initiä” e o slogan “inovação para o desenvolvimento 

sustentável”, a incubadora de empresas é coordenada pelo Prof. Sérgio Mecena, e 

seu foco é a inovação voltada para o desenvolvimento sustentável incutindo nos 

empreendedores uma visão ética, social e tributariamente responsável.  

      Além de facilitar o acesso do empreendedor ao conhecimento existente, a 

incubadora da UFF tem como propósito também criar conhecimento novo na forma 

de livros, artigos científicos, comunicados em congressos, relatórios de pesquisa e 

de gestão e compilações de melhores práticas que possam retornar à Universidade 

e compor um corpo teórico que, por sua vez, possa ser aproveitado por outros 

empreendedores, reduzindo o seu esforço e, eventualmente, o seu tempo de 

maturação.  
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       No momento, a incubadora da UFF se divide em quatro segmentos que, embora 

distintos, foram concebidos para interagir entre si, trocando experiências e formando 

parcerias. Os segmentos são a original de base tecnológica, fundada em 1999, a de 

tecnologias limpas e sustentabilidade, a de economia solidária e a de indústrias 

criativas.  

 

4.3.2.3 A empresa júnior 
 

      As empresas juniores são entidades civis, sem fins lucrativos, constituídas por 

alunos de graduação, que realizam estudos e elaboram diagnósticos para empresas 

e para a sociedade em geral, sob a orientação de professores especializados, nas 

suas respectivas áreas de atuação. Na Escola de Engenharia existe a Empresa 

Júnior Meta Consultoria. 

      A Empresa Júnior Meta Consultoria é formada essencialmente por alunos da 

Graduação da UFF e possui um sistema altamente qualificado para a realização de 

estudos nas áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica, de produção e de 

telecomunicações. Uma vez que seus projetos são orientados por profissionais 

extremamente gabaritados, mestres e doutores da UFF e por se tratar de uma 

instituição civil sem fins lucrativos, pode oferecer a seus clientes a oportunidade de 

ter acesso a um serviço de consultoria de qualidade, com preços abaixo dos 

praticados no mercado. 

      No ano de 2004, a Meta Consultoria foi contemplada com três prêmios, o Top of 

Mind para empresas juniores, o Top Empresarial na categoria serviços e o Diploma 

Bronze no Prêmio de Qualidade Rio, o que vem a confirmar os esforços da empresa 

no sentido do melhoramento contínuo e de melhores práticas de gestão. Dando 

continuidade aos resultados iniciados em 2004 e 2005, a Meta Consultoria 

demonstrou grande desenvolvimento, alcançando a categoria prata em 2006.  

Em 2007, foi premiada com o diploma ouro, fato que comprova a qualidade do 

trabalho que vem realizando. 

    Merece destaque, ainda, a constante busca da empresa por parcerias sólidas com 

empresas e instituições que apóiam o movimento júnior e que vêem a empresa 

como impulsionadora de seus negócios. Tais parcerias objetivam o benefício 

bilateral, sendo fundamentais para o desenvolvimento da empresa e de seus 

consultores.  
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4.2.3.4 A participação no NITEROI POLOTEC 
 
      Inaugurado em dezembro de 2003, o Pólo Tecnológico de Niterói e Municípios 

vizinhos, chamado de NITERÓI POLOTEC, é sustentado por uma hélice tripla, isto 

é, um sistema de cooperação entre universidades e institutos de pesquisa, iniciativa 

privada e o estado, buscando uma sinergia entre estes diferentes atores. Seu 

objetivo principal é promover o desenvolvimento local, aproveitando a localização 

privilegiada e estratégica da região, além do seu potencial tecnológico disponível. 

      Com isso, promove a integração da infra-estrutura acadêmica composta por 

centros de excelência acadêmica como a Universidade Federal Fluminense e a 

Unilasalle com a iniciativa privada, representada pela Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro (FIRJAN), o SEBRAE-RJ, o BNDES, o Sindicato Nacional das 

Indústrias de Construção Naval (SINAVAL) e a Associação Comercial do estado do 

Rio de Janeiro. 

      O NITERÓI POLOTEC conta, ainda, com a participação do governo do estado 

do Rio de Janeiro e da prefeitura do município de Niterói, sendo esta última 

fundamental para a criação e regulamentação do Fundo Municipal de Ciência e 

Inovação Tecnológica (Fumcitec), bem como do organismo responsável pela gestão 

do mesmo, o Conselho Municipal de Ciência e Inovação Tecnológica (Comcitec).  

      A lei da criação destes mecanismos foi publicada em 5 de janeiro de 2005 e 

prevê que o Fumcitec seja constituído por recursos provenientes do orçamento anual 

do município e também de outras fontes, podendo receber doações de pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Além disso, 

prevê o repasse, pelo governo do estado do Rio do equivalente a 6% do ICMS. 

      Tais recursos serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento de projetos 

de base científica e tecnológica, podendo auxiliar tanto pesquisas voltadas à 

Indústria naval e Offshore, como subsidiar eventos, seminários, feiras e exposições. 

Em especial, esta lei prevê ainda o apoio à realização de projetos relacionados ao 

NITERÓI POLOTEC. 

      Um dos primeiros projetos já colocados em prática foi a “Primeira Conferência 

Internacional” sobre os rumos do desenvolvimento naval e offshore do Brasil e do 

mundo, que aconteceu em setembro de 2005, em paralelo à “Fenashore”, feira cujo 
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objetivo maior é a promoção do encontro entre compradores e vendedores, através 

da exposição de produtos, serviços, equipamentos, palestras e debates.  

      O principal objetivo da Fenashore é o de identificar oportunidades de negócios 

para pequenas e médias empresas de base tecnológica, além de incentivar o 

intercâmbio tecnológico entre estas e as universidades. 

     Em setembro de 2007 foi realizada a 2ª Fenashore, e a Escola de Engenharia 

teve uma participação bastante expressiva no evento, com um stand que 

apresentava todas as suas potencilidades. 

      Outro projeto central ao desenvolvimento do pólo, organizado pela Escola de 

Engenharia e coordenado pela Prof. Fabiana Rodrigues Leta é o da “Plataforma 

Tecnológica” , que tem como objetivo realizar o mapeamento do setor produtivo 

Pólo Tecnológico de Niterói e municípios vizinhos (NITEROI POLOTEC), envolvendo 

as esferas produtivas, governamentais e acadêmicas, de forma a disponibilizar uma 

plataforma que permita a gestão da cadeia produtiva do setor Naval e Offshore em 

Niterói e municípios vizinhos. 

 

4.2.3.5 A participação no PROMINP 
 

       O PROMINP é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e 

Gás Natural, instituído pelo Governo Federal com o objetivo de maximizar a 

participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas e 

sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no 

exterior. Este programa conta com a coordenação geral do Ministério de Minas e 

Energia e com a coordenação executiva da Petrobras 

      O Plano Nacional de Qualificação Profissional do PROMINP é um grande projeto 

de qualificação profissional que visa capacitar, gratuitamente, milhares de 

profissionais em 175 categorias profissionais consideradas críticas para o setor de 

petróleo e gás, ou seja, categorias com disponibilidade de mão-de-obra bem inferior 

à demanda do setor.  

      A pretensão é de treinar, até o final de 2009, cerca de 112 mil profissionais nos 

níveis básico, médio, técnico e superior, em 17 Estados do Brasil onde deverão 

ocorrer os projetos de investimentos planejados para o setor de petróleo e gás. Para 

tal, estão previstos cerca de 900 cursos diferentes e 6.400 turmas, envolvendo 

aproximadamente 80 instituições de ensino, nos vários níveis.  
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      E a Universidade Federal Fluminense, através da Escola de Engenharia, é a 

responsável pela coordenação e execução de sete cursos no estado do Rio de 

Janeiro, nos níveis técnico e superior. 
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5 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE   

5.1 Análise das Dimensões da Gestão do Conhecimento  

      Para analisar as iniciativas de gestão do conhecimento na Escola de Engenharia 

da UFF, é preciso entender o contexto em que a Universidade se encontra, através 

de uma visão sistêmica de sua situação atual, considerando sua estrutura 

organizacional, seus valores e cultura, o estágio em que se encontra a gestão da 

informação e a gestão dos recursos humanos, bem como os recursos financeiros 

disponíveis, que são aspectos relevantes no que diz respeito à gestão do 

conhecimento. 

      Especialmente nas universidades federais, a despeito do fato de representarem 

a excelência acadêmica nacional, as dificuldades e barreiras a serem vencidas são 

muito grandes, pois alguns setores de sua estrutura são ainda burocráticos e 

retrógrados, e sua cultura, crenças, e valores são balizados em um modelo gerencial 

hierárquico, com departamentos estanques, onde a estabilidade tende a adormecer 

a sede de pensar para inovar. Tudo isso dificulta a pró-atividade tão necessária ao 

desenvolvimento de competências para se adequar ao cenário atual.  

      A Universidade Federal Fluminense, além de ter uma estrutura organizacional 

bastante complexa, ainda tem a fragmentação física em diversos campi, o que 

potencializa o problema da circulação interna dos documentos e processos, gerando 

lentidão na distribuição de sua grande massa documental. 

      A seguir, procede-se análise das dimensões citadas no item 2.3 do presente 

trabalho, considerando separadamente, quando possível e pertinente, as atividades-

fim e as atividades de apoio da Instituição.  

      Tal separação deve-se ao fato de que as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, por sua própria natureza, são mais favoráveis a difusão do conhecimento, 

e estimuladoras da criação do conhecimento. Já as demais atividades, as atividades 

meio ou de apoio são mais burocráticas e ainda muito vinculadas a uma “cultura do 

serviço público” que não privilegia a eficiência em seus processos. 

 
5.1.1 Estratégia e Alta Administração 
 
      As iniciativas de gestão do conhecimento da UFF exigem atenção constante e 

comprometimento da Alta Direção, visando desenvolver a cultura organizacional e 
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um contexto capacitante que possibilite descobrir meios para identificar, 

desenvolver, adquirir, compartilhar, utilizar, reter e medir o conhecimento que possa 

contribuir para o reposicionamento do papel institucional da Universidade. Para 

tanto, a alta direção deve incentivar seus subordinados a embarcar na jornada do 

aprendizado, ou seja, cabe ao gestor a iniciativa de instilar o conhecimento entre os 

funcionários. 

      Nesse sentido, ganha destaque o princípio da gestão democrática que vem 

sendo implementado na UFF através do seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e que revela as exigências de transparência e participação que devem nortear 

o diálogo e a deliberação coletiva. Tal princípio visa assegurar a participação de 

todos os segmentos da comunidade universitária, construída em cima de uma lógica 

de respeito e tolerância e, sobretudo, incentivadora de práticas cidadãs e da 

formação do conhecimento. 

      A despeito do fato de se tratar de um planejamento imposto por Lei Federal para 

as Universidades, o plano de desenvolvimento elaborado para a Universidade 

Federal Fluminense é apresentado como “um conjunto coerente de grandes 

prioridades e decisões que orientam o desenvolvimento e a (re)construção da 

Instituição, em um horizonte de longo prazo e, na maioria das vezes, sob condições 

de incerteza”. 

      O processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), teve 

seu início oficializado pela Portaria nº 29.394, de 26 de outubro de 2001, que 

nomeou uma Comissão com a atribuição de elaborar uma proposta para discussão 

na comunidade. 

      A proposta de redação final do PDI foi aprovada em reunião plenária, no Teatro 

da UFF, no dia 11 de novembro de 2003, após ampla discussão com a comunidade 

universitária. Esta proposta foi também aprovada pelo Conselho Universitário (CUV) 

e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CEP), em janeiro de 2004. 

      Em março de 2004, através de uma comissão com representantes dos diversos 

fóruns da Universidade, dos Centros, das Pró-Reitorias e das Superintendências 

começaram a ser elaboradas as metas para as diversas ações constantes no PDI. 

      Em abril de 2005 foram aprovados os Eixos Centrais e prioridades 2005, 

contendo os programas propostos pela comissão para a utilização dos recursos 

destinados ao PDI em 2005. 
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      O PDI aprovado para o periodo de 2005 a 2008 destaca que uma Instituição 

atualizada e moderna é aquela que estimula a pensar, criar, ousar, buscar e 

compreender criticamente os avanços científicos e tecnológicos. Neste sentido, o 

referido documento estabelece entre seus objetivos a orientação da atuação de 

todas as instâncias universitárias a serviço de fins institucionais, integrando as 

atividades de apoio ou de caráter complementar e as  de ordem acadêmica. 

Além disso, propõe também a institucionalização de procedimentos de avaliação que 

sirvam como referencial dinâmico para ampliar a capacidade de auto-

aprimoramento , o que já reflete sua preocupação com a constante atualização e 

troca do conhecimento. 

      Sua proposta básica é orientar suas ações segundo três eixos fundamentais e, 

obviamente, nestes três aspectos o “conhecimento” é o condutor principal, como 

pode ser observado a seguir: 

• “Ser uma Universidade cuja excelência do desenvolvimento científico, 

tecnológico, artístico, cultural e de formação profissional contribua para 

a solução das questões que a humanidade enfrenta”; 

• “Ser uma Universidade capaz de traduzir o conhecimento  produzido 

em prol da construção de uma sociedade solidária, mais justa, 

desenvolvida economicamente e soberana no contexto das nações”; 

• “Ser uma Universidade moderna, cuja produção de conhecimento 

acompanhe criticamente as transformações da sociedade”. 

      Desta forma, o PDI indica uma forma de estruturação, tal como: área 

responsável, parcerias, público-alvo, custos, objetivos e metas a serem alcançados 

que apontam para grau de formalização da Gestão do Conhecimento na 

organização.  

      Entre as áreas que concentram a responsabilidade do referido documento, 

destacam-se as diferentes instâncias institucionais (PROPLAN, PROAC, PROPP, 

PROEX, SRH, SDA, Conselhos de Centros Universitários, Fóruns de Coordenadores 

de Cursos de Graduação, Pós-graduação stricto e lato sensu e Diretores de 

Unidade).  

      Entre os mecanismos utilizados para definição da política ou estratégia, percebe-

se uma forte tendência de concentração dos compromissos ser assumida também 

pela equipe de Tecnologia da Informação da UFF, o NTI.   
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      O envolvimento de diferentes áreas tende a facilitar o processo de 

implementação da gestão do conhecimento na Escola de Engenharia uma vez que 

essas áreas podem viabilizar os seguintes pontos da maior importância para 

implementação do processo em questão: 

• Alta prioridade dada à iniciativa pelo nível mais alto da hierarquia. 

• Ampliação da compreensão sobre gestão do conhecimento na 

organização. 

• Desenvolvimento de cultura organizacional não resistente à 

mudanças. 

• Implementação em momento adequado, em função das condições 

internas e externas à organização. 

• Identificação de base de conhecimento organizacional relevante à 

instituição. 

• Ter acesso a consultores especializados. 

• Infra-estrutura computacional, redes, servidores etc. voltada para 

facilitação de aprendizado e colaboração. 

• Programa de capacitação, com vistas à minimização das deficiências 

de capacitação do pessoal. 

• Recursos bibliográficos impressos e eletrônicos sobre o tema. 

• Viabilização de mecanismos que possam capturar o conhecimento 

não-documentado. 

• Estímulo a parcerias com outras universidades, à criação de grupos 

de pesquisas interdisciplinares, ao intercâmbio científico, etc, 

objetivando uma maior troca de conhecimento no ambiente externo. 

• Disponibilização de tempo, de recursos e incentivo para compartilhar 

conhecimento concretamente na rotina diária. 

• Elaboração de indicadores. 

      O Plano de Desenvolvimento Institucional apresenta, em maior ou menor grau de 

desenvolvimento: iniciativas voltadas à infra-estrutura de ensino de graduação e pós-

graduação; correção de áreas edificadas críticas; equipamento dos cursos de 

graduação com laboratórios de informática; aquisição de bibliografia básica; apoio à 

participação do aluno em eventos acadêmicos e científicos; fomento à conexão dos 

saberes com temáticas interdisciplinares; valorização das licenciaturas (programa 
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integrado UFF/Escolas da Rede Pública); aplicação de novas tecnologias e 

comunicação; estímulo à inovação com impacto social; programas de fomento à 

pesquisa; auxílio publicação; programa de qualificação da UFF, bolsas UFF de 

;iniciação científica e extensão; programa editorial da EDUFF; sistema integrado de 

informações; programa de avaliação institucional e infra-estrutura de apoio a SDA. 

      Embora represente uma experiência recente da UFF e que ensaia seus 

primeiros passos, o PDI já permitiu evidenciar as vantagens de um sistema mais 

aberto e participativo da gestão pública, oferecendo caminhos de aplicação que 

respondam às demandas represadas e crescentes da comunidade universitária. 

      A Escola de Engenharia, objeto do presente estudo, também fez seu 

planejamento estratégico, elaborando o documento intitulado “Projeto de 

DesenvolvImento Institucional, Acadêmico, Estrutura l e Organizacional da 

Escola de Engenharia”  desenvolvido em consonância com os eixos centrais do 

PDI, no final do ano de 2005. 

      Neste projeto, observa-se a orientação da Direção da Unidade para a 

priorização, de modo institucional e planejado, das ações capazes de potencializar o 

seu desenvolvimento, buscando maior eficiência em seus processos e criando 

mecanismos para melhor gerenciá-los, de modo a atingir qualidade e eficiência para 

a instituição.  

      Ao assumir tal compromisso de redefinir suas ações baseadas neste Plano de 

Desenvolvimento, a Escola de Engenharia  assume que é fundamental que se 

compreenda as grandes questões do mundo contemporâneo, no âmbito das 

relações econômicas, políticas, sociais e culturais, para que a Universidade possa 

inserir-se em seu tempo, com as respostas, críticas e proposições aos desafios 

socialmente presentes. 

      Entretanto, apesar da importância estratégica dada ao PDI e da elevada 

percepção da alta administração da Escola de Engenharia sobre a importância do 

mesmo como meio de potencializar o desenvolvimento dentro da organização, sua 

disseminação ainda não atinge a base da organização, embora haja a preocupação 

efetiva em disponibilizá-lo à comunidade.   
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5.1.2 Ambiente externo 
 
       Na prática, cada uma das dimensões da gestão do conhecimento que neste 

trabalho são analisadas separadamente, se inter-relacionam. Assim, quando se 

pretende falar sobre o posicionamento da Instituição em seu ambiente externo, não 

se pode deixar de considerar as estratégias traçadas pela alta direção para tal 

posicionamento. 

      Cabe também ressaltar que as universidades possuem uma particularidade 

quanto à sua inserção no ambiente externo, uma vez que sua participação no 

mesmo se dá não apenas para obter conhecimento externo de forma a utilizá-lo 

internamente em seus processos de gestão do conhecimento, mas também, e 

principalmente, como Instituição responsável por transmitir o conhecimento que os 

profissionais e as empresas da sociedade atual vêm demandando. Desta forma, a 

análise desta dimensão assume maior relevância quando se trata de uma 

universidade federal. 

       Pode-se constatar que a Universidade Federal Fluminense , de forma geral, 

vêm participando ativamente de processos de intercâmbio de conhecimento em seu 

ambiente externo ao considerar as seguintes ações: 

• Estímulo à participação dos docentes em Congressos, simpósios, 

seminários objetivando a troca de conhecimento, fazendo, assim, uso 

de mecanismos formais para que aprendizado ocorra além das 

fronteiras da instituição; 

• Estímulo às parcerias com outras universidades para a criação e o 

desenvolvimento de redes de pesquisas e núcleos de pesquisas 

interdisciplinares; 

• Estímulo à participação em programas de Pós-Doutorado, visitas de 

intercâmbio científico e convênios; 

• Estímulo ao desenvolvimento de programas e projetos integrados aos 

interesses sociais, no sentido de prospectar parcerias com órgãos 

governamentais, agências de fomento e empresas públicas; 

• Atuação no desenvolvimento de cursos para qualificação e a 

especialização de profissionais e serviços de melhoria de produtos e 

projetos em parcerias com as indústrias, buscando intervir 

positivamente no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da 
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comunidade onde se insere. Trata-se aqui de uma relação simbiótica 

entre Instituição de ensino que alimenta a empresa e a empresa 

adentrando a escola, disponibilizando recursos para melhorar a 

qualidade.  

• Estímulo à participação institucional nos fóruns de gestão, programas, 

opções e políticas governamentais; 

• Divulgação externa da produção científica e cultural da Universidade, 

no sentido de disponibilizar seus conhecimentos e dar à sociedade a 

visibilidade dos benefícios gerados pela Instituição e 

• Estímulo à cooperação internacional nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, através da Assessoria para Assuntos 

Internacionais (AAI). 

      A análise da atuação específica da Escola de Engenharia  mostra que a mesma 

vem se posicionando com bastante habilidade em seu ambiente externo, 

identificando as necessidades externas e disponibilizando todo seu conhecimento e 

a estrutura de seus vários laboratórios, na busca de parcerias com empresas e 

indústrias. 

      Apesar de não existir um programa formalizado de gestão do conhecimento 

voltado para o ambiente externo, já existem algumas iniciativas como, por exemplo, 

o mapeamento encomendado pela direção da Unidade à empresa Junior Meta 

Consultoria visando levantar suas condições de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem 

como descrever referências relativas ao corpo docente da mesma, de forma a 

mapear todo potencial de conhecimento desta Unidade. 

      Tal iniciativa, além de oferecer informações internas estratégicas a respeito da 

Escola de Engenharia, o que proporciona aos gestores da Unidade informações 

relevantes sobre todo o conhecimento disponível, também se constitui num eficiente 

mecanismo de divulgação externa do potencial de conhecimento desta Unidade. 

      È importante lembrar que a Direção da Escola de Engenharia vem investindo em 

iniciativas direcionadas à disseminação do seu conhecimento, voltadas para sua 

inserção no contexto sócio-econômico. Tais iniciativas ficam evidenciadas através 

da: 

• Criação da Assessoria de Projetos Científicos Tecnológicos e da 

Assessoria para Implantação da Sub-rede de Projetos Industriais da UFF, 
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que mostra o posicionamento pró-ativo da Instituição para o 

monitoramento e atendimento das demandas locais. 

• Participação da UFF no NITERÓI POLOTEC e participação de destaque 

da Escola de Engenharia nas Fenashore realizadas em 2005 e 2007. 

 

      Além disso, através dos diversos cursos de pós-graduação Lato Sensu 

vinculados aos seus Departamentos de Ensino, em especial os ministrados pelo 

LATEC há mais de dez anos, a Escola de Engenharia vem se posicionando de 

maneira pró-ativa no atendimento das demandas de capacitação e de qualificação 

profissional da região onde está inserida. 

      Também merece destaque a atuação da Escola de Engenharia como pólo 

irradiador de tecnologia no atendimento às necessidades regionais, atuando como 

agente de desenvolvimento, por meio de parcerias, consultorias e atividades de 

extensão. 

 

5.1.3 Estrutura e Processos organizacionais 

 
      A análise da estrutura organizacional da Universidade Federal Fluminense  

aponta para uma estrutura ainda muito burocrática e hierárquica nas suas atividades 

de apoio, em função de todas as especificidades já citadas para esse tipo de 

Instituição. 

Sua estrutura superior , já demonstrada no capítulo 4, é composta pela Reitoria, 

que é o órgão executivo máximo e pelos: Conselho Universitário (CUV), Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP) e Conselho de Curadores (CUR), todos órgãos 

com funções normativas, deliberativas e de fiscalização e supervisão, sendo o 

Conselho Universitário o órgão máximo entre eles. 

Sua estrutura executiva  é composta pelas Pró-Reitorias: Acadêmica, de 

Extensão, de Planejamento e de Pesquisa e Pós-Graduação, que são órgãos de 

apoio e assessoramento ao Reitor, de caráter consultivo, executivo e propositivo em 

suas áreas específicas de atuação. Além das pró-reitorias, existem ainda as 

superintendências de Administração e de Recursos Humanos. 

      Cada Pró-Reitoria é composta por coordenações, departamentos e 

eventualmente comissões. 

      Os Órgãos de Ensino  são compostos pelas Unidades de Ensino . 
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      Cada Unidade de Ensino  tem um Diretor e um Vice-Diretor e congrega os 

Departamentos Acadêmicos e as Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação. Além disso, dispõem de um órgão colegiado, com funções normativas, 

deliberativas e formulador das políticas no âmbito da própria Unidade.  

      Os departamentos acadêmicos  constituem a menor fração da estrutura 

universitária e têm um Chefe e um Sub-Chefe. Cada Departamento tem também um 

órgão colegiado, com função deliberativa. 

      È importante ressaltar que as instâncias superiores às Unidades de Ensino não 

executam propriamente as atividades-fim da Instituição, que são o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Estes órgãos gerenciam a Instituição, formulam suas 

políticas e executam seu planejamento futuro, seguindo a hierarquia e as atribuições 

contidas no Estatuto da Universidade.  

      Fica claro ao se observar esta complexa estrutura organizacional que o trâmite 

de processos entre as várias instâncias deliberativas e executivas citadas acaba 

causando pouca agilidade operacional.  

      Ao se analisar os processos organizacionais, pode-se efetivamente comprovar 

esta lentidão. Por exemplo: cada nova turma aberta de um curso já existente de pós-

graduação Lato Sensu vinculado a um departamento de ensino gera um “processo” 

(aqui com a conotação do instrumento usado pelo serviço público) contendo o plano 

de aplicação do curso, que deve ser aprovado na plenária departamental a qual este 

pertence. Posteriormente, é despachado para a Unidade de Ensino a qual o 

Departamento está subordinado, para aprovação na reunião mensal do seu 

Colegiado. Segue, então para aprovação na reunião do Colegiado do Centro 

Universitário, também realizada mensalmente, para a partir daí ser encaminhado à 

Pró-reitoria pertinente. 

      Não se questiona aqui a pertinência de todo este procedimento, o qual 

efetivamente deve obedecer aos encaminhamentos legais, porém é inegável o 

tempo de, no mínimo, três meses que este processo leva para retornar à Unidade, 

devidamente aprovado. O que se pretende demonstrar é que esta relativa 

morosidade em seus trâmites processuais acaba tirando da Universidade a pró-

atividade tão necessária ao seu melhor posicionamento  para as demandas atuais. 

     Além disso, a “massa documental” gerada dentro da Universidade é muito 

grande. É necessário que haja um gerenciamento mais eficiente e eficaz de toda 

essa informação de forma a permitir não apenas o acesso do maior número de 
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pessoas a todo esse conhecimento, mas, também, para racionalizar e agilizar a 

própria estrutura administrativa da UFF. 

      Em função da distribuição em diversos campi, a Instituição tem ainda o problema 

da circulação interna dos documentos e processos, sendo que muito tempo é 

perdido na distribuição da documentação de um centro para o outro ou destes para 

a Reitoria, onde ficam centralizadas todas as informações administrativas. Em 

algumas situações, um processo que sai da Escola de Engenharia pode levar uma 

semana para chegar ao local de destino na Reitoria. Evidentemente, tal situação 

acentua ainda mais a já comprometida agilidade operacional. 

      Porém, conforme já mencionado ao se realizar a análise das estratégias da 

Instituição verifica-se, que esta já vem buscando, nas formulações do seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), maior eficiência em seus processos, criando 

mecanismos para melhor gerenciá-los.  

      A Recente extinção dos Centros Universitários, já acena para uma preocupação 

na redução de pelo menos uma “camada” na estrutura hierárquica da Instituição. 

      Passando à análise específica da situação da Escola de Engenharia , que é 

uma Unidade de Ensino , observa-se que seus principais processos constituem-se 

na atividade-fim da Instituição, ou seja: ensino, pesquisa e extensão. 

      Com relação a estas atividades, pode-se considerar que, embora não exista uma 

prática formalizada de gestão do conhecimento por parte da direção da Unidade, já 

existem algumas ações de gerenciamento do mesmo em seus principais processos, 

através da identificação do conhecimento a ser transmitido, contido nas ementas e 

currículo dos cursos de graduação e pós-graduação; da disseminação do mesmo 

aos alunos, entre os docentes e para a sociedade; da criação e/ou do 

desenvolvimento do mesmo através das pesquisas; da preservação deste na 

biblioteca da Escola de Engenharia ou no banco de dissertações disponível na 

internet. 

      Com relação às suas atividades de apoio, os processos administrativos da 

Escola de Engenharia esbarram nas dificuldades inerentes à Universidade como um 

todo, ou seja, a presença de burocracia e morosidade em seus encaminhamentos.  

      A Universidade Federal Fluminense, como instituição pública, e mais ainda, cuja 

atividade fundamental é a produção e transmissão do conhecimento, deve procurar 

utilizar intensamente a gestão do mesmo, de forma a estar sempre apta a atender 
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com qualidade, agilidade e credibilidade às demandas que o seu público-alvo, a 

sociedade, espera de uma universidade pública.  

      O mapeamento do conhecimento e sua associação com os processos 

corporativos poderiam se constituir na base do sistema de gestão do conhecimento. 

 

5.1.4 Cultura organizacional 
 
      Com relação à cultura organizacional, ainda prevalece, em muitos setores da 

Universidade, especialmente em suas atividades de apoio, a cultura do “serviço 

público” como sinônimo de lentidão e ineficiência e tal percepção acaba sendo 

disseminada em grande parte da sociedade, bem como entre os próprios 

funcionários, já tão desmotivados e acomodados devido à estabilidade que o serviço 

público lhes confere.  

      A mudança cultural é, sem dúvida, um dos principais objetivos da 

institucionalização da gestão do conhecimento nas organizações. Porém, 

implementá-la e medi-la não é tarefa fácil. 

      Essa cultura voltada ao conhecimento está intimamente relacionada aos 

seguintes pontos: 

• Tempo e energia que o quadro de colaboradores dedica ao 

compartilhamento de conhecimento e informação, 

• A percepção dos servidores sobre a importância do compartilhamento 

de conhecimento para sua ascensão profissional, 

• A mudança do papel dos gestores em decorrência da necessidade de 

maior fluxo horizontal de informação, 

• A maneira como as organizações recompensam os colaboradores 

que compartilham conhecimentos. 

      Dentre os fatores que estão previstos no PDI e podem contribuir para criação 

desta cultura organizacional necessária ao compartilhamento do conhecimento, 

destacam-se: 

• Otimização e ampliação de área edificada; 

• Política de incentivo à pesquisa e à qualificação e/ou capacitação de 

docentes e técnico-administrativos; 
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• Ampliação, atualização e inovação da infra-estrutura necessária às 

atividades didáticas (equipamentos, salas de aula, bibliotecas) por 

meio de editais financiados, tanto com recursos da UFF como com 

recursos extra-orçamentários; 

• Intensificação dos processos de avaliação institucional; 

• Melhoria do Sistema de Informações; 

• Desenvolvimento da política de Comunicação Institucional; 

• Consolidação dos instrumentos de circulação de notícias no âmbito da 

UFF, através de todas as mídias sob responsabilidade do NUCS e do 

NTI com participação do IACS; 

• Promoção da visibilidade das atividades e produtos da UFF e ampliar 

o acesso da comunidade interna e externa às notícias de interesse; 

• Criação de condições (infra-estrutura e recursos humanos) para o 

desenvolvimento das atividades do Canal Universitário, inclusive no 

que diz respeito à participação da comunidade da UFF na 

programação; 

• Incremento e modernização dos meios de publicação da UFF. 

      O Plano de Desenvolvimento mostra também uma tendência positiva no papel 

dos gestores, à medida que estes já se preocupam em utilizar os escalões inferiores 

como parceiros no alcance das metas propostas, de forma que possam ajudar a 

viabilizar o melhor fluxo de informações e compartilhamento de conhecimento, ou 

seja, os gestores estão delegando responsabilidades à diferentes setores para 

atingir  um objetivo comum, o que conseqüentemente tende a resultar em 

compartilhamento de conhecimento horizontalmente.  

      Sem dúvida isso provém do fato de que os gestores da Instituição cada vez mais 

têm consciência de que gerenciam pessoas que sabem tanto ou mais do que eles 

sobre políticas que eles implementam ou planejam.  

      Além disso, fica clara, através das priorizações que constam no Plano de 

Desenvolvimento, a preocupação de minimizar as iniciativas isoladas, a ausência de 

comunicação e a preocupação em intensificar o compartilhamento de informações 

internamente e entre as organizações, bem como intensificar a disseminação do 

tema entre membros da Instituição demonstrando assim, a intenção de utilizar 
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algumas práticas de Gestão do Conhecimento, mesmo sem que esta apareça 

intencionalmente formalizada. 

     Sabendo-se que para tanto, uma política adequada faz-se necessária, o 

documento prevê a elaboração de uma proposta orçamentária adequada à realidade 

da Universidade, e conseqüentemente da Escola de Engenharia, espelhando suas 

necessidades conjunturais e desenhando uma política institucional que é apenas o 

primeiro passo para a criação de uma nova cultura de gestão que permitirá o 

rompimento, de forma definitiva e consistente, com uma visão tradicional de 

planejamento.  

      A gestão dos recursos humanos desempenha papel muito importante neste 

processo de mudança cultural, e está intrinsecamente ligada a questão 

administrativa e a gestão do conhecimento, pois este é gerado, produzido e 

transmitido por pessoas. 

      O fato de terem seus empregos assegurados pela estabilidade e a remuneração 

vinculada à política salarial estabelecida pelo governo também dificulta a instilação 

da cultura voltada ao conhecimento, onde a recompensa pela partilha do mesmo e 

pelo valor agregado pela pessoa ou pela equipe, independentemente do cargo que 

ocupa deve existir como forma de incentivo e reconhecimento. 

      Ao se analisar a cultura organizacional da Escola de Engenharia , observa-se 

que, embora existam servidores que ainda mantêm a cultura do “serviço público” e 

da acomodação, já se pode observar certa renovação em seus quadros, com muitos 

funcionários realizando cursos de capacitação ou qualificação e através da 

constante preocupação docente de se atualizar em congressos, seminários, etc. 

      Entretanto, entre os funcionários da Escola de Engenharia nem todos 

compartilham conhecimento de forma espontânea, embora essas mudanças sejam 

cruciais para organizações públicas, que são locais de trabalho onde o 

compartilhamento do conhecimento ocorre de maneira incipiente devido à falta de 

sensibilização dos servidores quanto à importância deste processo para o 

desenvolvimento da instituição. 

 
5.1.5 Gestão de pessoas 

 

      A gestão de pessoas adquire importância capital nos processos de gestão do 

conhecimento de qualquer empresa uma vez que o conhecimento, em termos 
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restritos, só é criado por pessoas. Uma organização não pode criar conhecimento 

sem a participação de seus funcionários. Assim, ela deve apoiar indivíduos criativos 

ou proporcionar contextos para a criação do conhecimento, que aí pode ser 

ampliado, tornando-se parte da rede de conhecimentos da organização.  

      No caso das universidades federais esta afirmativa é ainda mais pertinente, 

pelo fato do ensino ser essencialmente ministrado por pessoas. Assim, nenhuma 

outra atividade depende tanto de mão-de-obra especializada quanto à educação. 

Nesse sentido, a qualidade institucional de uma universidade federal é, 

basicamente, um reflexo da qualidade do seu corpo docente e de seus servidores. 

      A análise da gestão de pessoas nestas Instituições deve levar em consideração 

separadamente o seu corpo docente e os seus servidores técnico-administrativos, 

pois existem políticas e planos de carreira diferenciados para os mesmos, além da 

óbvia diferença de atuação nas atividades-fim e nas atividades de apoio na 

Instituição. 

      Com relação à carreira docente, até o ano de 2004 os professores recebiam 

uma “gratificação de estímulo à docência” denominada GED, que utilizava a 

avaliação de desempenho docente para definir os valores a serem concedidos na 

gratificação.  Em tal avaliação eram considerados: atividades de ensino, produção 

científica (publicações), atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

qualificação, participação em avaliação qualitativa das atividades de ensino e outras 

atividades de orientação e supervisão. 

      O objetivo desta gratificação era incentivar a produtividade dos docentes e 

estimular a docência, especialmente na graduação. Porém, no final de 2004, por 

determinação do MEC todos os docentes receberam a gratificação integral.  

      Quanto à categoria dos servidores técnico-administrativos , merece destaque 

a estreita relação entre a cultura organizacional da Instituição e as ações na sua 

gestão. Assim, conforme já abordado na análise da cultura organizacional da UFF, 

embora existam funcionários competentes e motivados em vários setores, observa-

se em muitos a desmotivação e falta de envolvimento com a qualidade e a agilidade 

do serviço, o que acaba por comprometer o funcionamento da organização como um 

todo.   

     Tal acomodação contribui para que o servidor tenha um perfil reativo, esperando 

que lhes seja fornecido pela Instituição, todas as ferramentas e condições 

necessárias para a realização do seu trabalho. Conclui-se, assim, que tais 
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funcionários não se adequaram à realidade atual, onde o empenho pelo auto-

desenvolvimento compete a cada indivíduo, não cabendo exclusivamente ao 

empregador a responsabilidade pelo seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

      De qualquer forma, é fundamental que haja a valorização dos servidores, de 

forma a auxiliá-los a vencer suas resistências iniciais e conseguir seu envolvimento 

com a qualidade dos serviços que prestam. Somente assim, tanto a Instituição como 

seus funcionários poderiam abandonar o cunho burocrático “passivo”, para adotar 

padrões de comportamento mais pró-ativos e voltados para o desenvolvimento 

contínuo de novas habilidades e talentos, de forma a se adequar às demandas da 

sociedade atual e contribuir para o sucesso da Instituição. 

      Com base nos objetivos traçados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional 

pode-se afirmar que a administração mais eficiente dos recursos humanos tem sido 

um dos objetos da gestão estratégica da Universidade Federal Fluminense, que 

propõe diversas ações no sentido de valorizar, capacitar e qualificar seus servidores. 

      No final do ano de 2004 a Superintendência de Recursos Humanos da UFF, em 

atendimento ao preconizado no PDI, realizou o “CENSO UFF – 2004”, cujo objetivo 

era conhecer a atual dimensão, potencial e aproveitamento da força de trabalho de 

seu quadro de pessoal técnico-administrativo, de forma que a Instituição possa, ao 

administrar melhor o comportamento organizacional, atender aos objetivos 

institucionais propostos no PDI.  

      Através deste censo a Universidade conseguiu realizar um mapeamento 

completo de sua força de trabalho, atualizando as informações sobre a formação 

escolar dos funcionários, as qualificações profissionais adquiridas, bem como as 

atividades que desenvolve. 

      È evidente que tal iniciativa, embora não diretamente vinculada a um processo 

de gestão do conhecimento por parte da Instituição, acaba por se assemelhar a um 

Banco de competências individuais, também conhecido como Páginas Amarelas, 

que é bastante disseminado em diversos tipos de organizações. Trata-se de um 

repositório de informações sobre a capacidade técnica e científica, que pode conter 

um perfil 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. 
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      Infelizmente, porém, os resultados deste mapeamento não foram divulgados 

para os servidores, não contribuindo, desta forma, para a identificação dos 

especialistas da área. 

    Pode-se observar também que o pensamento gerencial da Instituição considera 

as pessoas como seu patrimônio mais importante, em função do incentivo à 

permanente qualificação de seus servidores, visando a incorporação de novas 

competências. 

      Como exemplo, pode ser destacada a oportunidade de capacitação oferecida 

aos servidores, possibilitando sua participação gratuitamente nos cursos de pós-

graduação Lato Sensu (cursos autofinanciáveis) oferecidos pela Universidade, em 

especial os ministrados pelo LATEC, na Escola de Engenharia, que contam com 

grande reconhecimento, o que serve de estímulo à educação continuada. A única 

ressalva é que tais capacitações devem ser bem orientadas para as reais 

necessidades da Instituição, de forma que o funcionário capacitado possa 

efetivamente aplicar em seu setor de trabalho todo conhecimento adquirido, bem 

como disseminá-lo, atuando assim como um multiplicador deste conhecimento. 

      Existem também os cursos de capacitação promovidos pela Divisão de 

Treinamento e Aperfeiçoamento (DTA), que representam boas iniciativas, porém 

nem sempre agregam valor profissional aos servidores, uma vez que nem sempre 

são focados em suas reais necessidades. Neste aspecto, acreditamos que cada 

Unidade deveria ministrar treinamentos e cursos de capacitação voltados para as 

efetivas necessidades dos seus servidores, o que além de servir para uma maior 

integração entre os servidores, poderia também propiciar uma maior troca de 

conhecimento tácito. 

      A análise da situação da Universidade Federal Fluminense, quanto ao aspecto 

da gestão de seus servidores técnico-administrativos deve considerar também as 

legislações e diretrizes do MEC e do Governo Federal, uma vez que se trata de 

universidade federal. 

      Os servidores técnico-administrativos pertencentes às universidades federais 

vinculadas ao MEC tiveram seu Plano de Carreira sancionado no Diário Oficial da 

União de 14 de janeiro de 2005, através da Lei nº 11.091, com seus efeitos iniciando 

a partir de 1º de março de 2005.  

      Este Plano de Carreira contempla um conjunto de princípios, diretrizes e normas 

para regular o desenvolvimento profissional dos servidores, constituindo-se em 
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Instrumento de gestão da entidade e regulamentando questões como ingresso nos 

cargos, remuneração, etc. Determina, ainda, que o PDI de cada instituição 

contemple um plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira, 

contendo um dimensionamento das necessidades institucionais, um programa de 

capacitação e aperfeiçoamento e um programa de avaliação de desempenho. 

      Além disso, o Plano de Carreira prevê a progressão do servidor por capacitação 

funcional, que é a mudança de nível de capacitação decorrente da obtenção de 

certificação em Programa de capacitação, o que caracteriza a preocupação e o 

incentivo ao treinamento do servidor. Há também a previsão de acréscimos 

percentuais de incentivo à qualificação (no caso de cursos de graduação, 

especialização ou mestrado). 

      Tal política de remuneração serve de estímulo à adoção de um maior 

comprometimento do funcionário com o seu aprendizado e com a própria Instituição. 

      A análise da gestão de pessoas especificamente para a Escola de Engenharia , 

objeto do presente estudo de caso, não difere muito do que foi apresentado para a 

universidade como um todo, uma vez que deve seguir as legislações já 

mencionadas e as determinações da Superintendência de Recursos Humanos 

(SRH) da UFF.  

      No entanto, alguns aspectos relacionados ao capital humano na área 

administrativa da Escola de Engenharia merecem ser comentados: 

      Existe a troca de conhecimento tácito entre os servidores, porém este aspecto de 

socialização do conhecimento acontece por iniciativa individual de cada servidor, 

sem que exista qualquer diretriz por parte da Direção da Unidade, no sentido de 

integrar informações, possibilitar trocas e difundir o conhecimento entre os 

funcionários. Na prática, o que acontece é que os funcionários tendem a procurar 

uns aos outros quando tem algum tipo de dificuldade com algum processo, ou com 

alguma rotina de trabalho, ou mesmo com algum programa de informática; 

      Um outro dado observado é que ainda existem funcionários com conhecimentos 

de informática insuficientes para usá-la em toda potencialidade, incluindo a internet, 

o que pode dificultar a transferência, a disseminação e o compartilhamento de 

informações e conhecimento, uma vez que a tecnologia é o suporte para muitos dos 

mecanismos da gestão do conhecimento. 
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5.1.6  Infra-estrutura de Tecnologia da Informação 

 
Sabendo-se que parte do conhecimento existente nas empresas sejam elas 

públicas ou privadas, encontra-se na mente dos funcionários (Capital Humano) e 

devem ser transformados em Capital Estrutural, cuja propriedade permanente é da 

instituição, é preciso que seja implantada uma infra-estrutura de tecnologia de 

informação de fácil utilização que sirva como alicerce a tal propósito, ou seja, que 

possa facilitar o processo de gestão do conhecimento.  

A Universidade Federal Fluminense encontra-se praticamente toda interligada em 

rede, uma vez que quase todos seus computadores têm acesso à internet, o que 

representou um grande avanço para a Instituição e o que constitui a infra-estrutura 

básica que pode dar suporte a qualquer prática de Gestão do Conhecimento que 

venha a ser implantada. 

Mais recentemente, com o novo sistema de telefonia ligado também à rede (num 

sistema de voz sobre IP), foi possível a interligação de todos os setores da 

Universidade através de ramais, resultando em ganhos em comunicação e na 

integração dos diversos setores.  

Entretanto, apesar desta rede ampla e abrangente, ela ainda é pouco explorada 

para uso interno, no sentido de dar agilidade à transmissão de informações entre os 

setores, bem como para a própria formação de técnicos. 

Existem iniciativas bem sucedidas como, por exemplo, o sistema de monitoria da 

PROAC, implantado há pelo menos três anos, que permite o controle da monitoria  

on line diretamente na página da UFF, por todos os departamentos de ensino.  

      Para gerenciar todas as informações relativas às atividades acadêmicas, 

administrativas e de pós-graduação, a UFF utilizou, até o início de 2008, um sistema 

um pouco obsoleto: um programa denominado “QWS”. Tratava-se de um sistema 

com interface pouco amigável, bastante confuso em sua utilização e que limita o 

acesso dos funcionários apenas a atividades específicas dos seus setores de 

atuação, mediante o uso de diversas senhas internas. 

Este sistema, entretanto, não conseguia integrar as informações para todos os 

setores da Universidade, limitando, com isso, o acesso e a conseqüente troca de 

informações e conhecimento tanto entre os docentes quanto entre funcionários. 

Recentemente, em abril de 2008 foi lançado o “Portal UFF”, para organizar e 

gerenciar o acesso às atividades acadêmicas, de recursos humanos e atividades 
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administrativas (controle de processos), o que representou um grande avanço no 

gerenciamento da informação por parte da universidade. 

As Pró-Reitorias também disponibilizam em suas páginas todos os formulários 

pertinentes aos seus processos, de forma que qualquer funcionário pode facilmente 

obter o que precisa acessando a página da UFF pela Internet. 

A homepage da Universidade, não é de fácil navegação, nem tampouco é 

completa, pois não contempla as informações de todos os setores da Universidade.       

Além disso, não existe uma padronização entre as páginas que podem ser 

acessadas, pois cada setor tem autonomia para construir a sua página. 

Um ponto positivo que deve ser destacado é o canal de comunicação criado pelo 

Núcleo de Comunicação Social (NUCS) da UFF, que prepara boletins diários, 

atualizados com boa freqüência, contendo as informações mais relevantes sobre 

todas as diversas instâncias da Instituição e disponibiliza-os diretamente no site da 

UFF, de modo que qualquer docente ou servidor possa se atualizar sobre o que está 

acontecendo. Tais boletins são também enviados por e-mail para todos os 

departamentos, coordenações, secretarias, etc. 

      As considerações já feitas sobre o site da UFF na internet, são válidas também 

para o caso de possíveis iniciativas de gestão do capital de relacionamento da 

Instituição, pois poderiam se constituir numa importante ferramenta de 

relacionamento com os clientes. Porém, nem sempre o cliente externo, seja aluno ou 

mesmo um pesquisador, consegue navegar com facilidade e obter as informações 

que necessita. 

      A homepage da Escola de Engenharia , atualmente também não disponibiliza 

informações completas sobre os departamentos que a compõem, nem sobre as 

atividades de pesquisa que vêm sendo realizadas, o que a torna bastante limitada. 

Entretanto, no final de 2007 a mesma começou a ser reconstruída, faltando apenas 

a atualização completa de seus dados. 

      Ainda com relação à análise da Escola de Engenharia, existem algumas 

desigualdades entre os departamentos com relação aos equipamentos e 

computadores disponíveis. Alguns setores dispõem de várias unidades, modelos 

novos, enquanto outros setores dispõem apenas de poucos computadores mais 

obsoletos, o que também contribui para dificultar uma possível transferência de 

conhecimento entre estes setores, bem como o próprio acesso às informações 

administrativas; 



 138 

      Cabe também destacar que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

evidencia a preocupação em criar uma estrutura de apoio aos processos de gestão 

do conhecimento na medida em que busca disponibilizar para seus servidores 

ferramentas que sirvam como apoio para a transferência de conhecimento e 

compartilhamento de informação e que possam facilitar o processo de transformação 

do Capital Humano em Capital Estrutural, apoiar iniciativas voltadas à inovação e 

possibilitar melhor interação com o cliente. 

      Dentre as prioridades referentes à infra-estrutura de tecnologia de informação, o 

PDI destaca: 

• A implementação de Sistema Integrado de Informações, que tem 

como objetivo dotar a UFF de um Sistema de Informações visando 

à gestão acadêmica, científica e cultural e administrativa, tento 

como público-alvo toda a comunidade interna e externa, 

• Expansão e melhoria da rede, inclusive no que diz respeito à 

segurança, 

• Desenvolvimento da política de Comunicação Institucional. 

 

      Observa-se, assim, que a Instituição vem avançando no sentido de cumprir estas 

metas estabelecidas para o período de 2005 a 2008. A recente implantação do 

Portal da UFF é um bom exemplo disso. 

      Quando se considera a infra-estrutura de tecnologia da informação como 

facilitadora para a aquisição do conhecimento, merece grande destaque o fato de a 

Universidade ter acesso imediato à produção científica mundial atualizada através 

do acesso ao portal dos periódicos da CAPES . 

     Trata-se de um portal onde os professores, estudantes e funcionários das 

instituições participantes têm acesso livre e gratuito às coleções e aos serviços 

disponíveis através de terminais ligados à internet localizados nas instituições ou por 

elas autorizados. Este portal, segundo informação da CAPES, oferece textos 

completos de artigos de mais de 12.365 revistas internacionais, nacionais e 

estrangeiras, e mais de 126 bases de dados com resumos de documentos em todas 

as áreas do conhecimento, incluindo também uma seleção de importantes fontes de 

informação acadêmica com acesso gratuito na Internet.  
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      São evidentes, assim, os ganhos em qualidade, produtividade e competitividade 

dos programas de pós-graduação, de pesquisa e de graduação da UFF, através da 

utilização desta poderosa ferramenta.  

      Diante do exposto, verifica-se que a UFF, e conseqüentemente, a Escola de 

Engenharia, está avançando, cada vez mais, no que diz respeito à adoção de infra-

estrutura e práticas que possam dar suporte à qualquer inciativa de gestão do 

conhecimento que venha a adotar. 

 
5.1.7 Mensuração dos Resultados 

 
      A mensuração de resultados em uma universidade federal não pode ocorrer da 

mesma maneira que em outros tipos de organizações, uma vez que sua gestão, 

possui particularidades que a distingue dos demais tipos de empresas e a 

sociedade, seu principal cliente, espera que a educação e a pesquisa nelas 

produzidas gerem como resultados  ações que contribuam para o desenvolvimento 

sócio-econômico e tecnológico. 

      Embora não exista um programa de gestão do conhecimento formalmente 

implantado pela Universidade Federal Fluminense, nos anos de 2005 e 2006 a UFF 

vivenciou o processo de Avaliação Institucional , o que certamente contribuiu para 

um maior conhecimento de sua situação em termos qualitativo e quantitativo, bem 

como para uma sensibilização de toda a comunidade acadêmica sobre a importância 

da atividade de avaliação dos resultados e das transformações que podem advir do 

processo. 

      A metodologia da avaliação proposta para a UFF buscou atender à multiplicidade 

de interesses em questão, respeitando as especificidades de cada unidade 

universitária e será pautada por quatro princípios: 

• participação de todos os segmentos da comunidade; 

• transparência em todas as suas atividades; 

• globalidade de resultados, com seus resultados concentrando-se 

na totalidade da instituição; 

• gradualidade expressa em uma prática construída sob a lógica do 

tempo diferido. 

A análise institucional foi feita a partir de quatro dimensões: organização e gestão 

institucional, recursos humanos, projeto acadêmico e infra-estrutura, utilizando dois 
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olhares distintos: um interno e outro externo, sendo feita por cada Unidade de 

Ensino.  

Com o desenvolvimento das atividades de avaliação institucional espera-se, 

mesmo que indiretamente, que a Universidade possa estabelecer mecanismos mais 

regulares para monitoramento da gestão do conhecimento, afinal, este é a matéria –

prima principal de seu processo produtivo. Evidentemente o ideal seria a adoção de 

indicadores específicos para tal fim.  

     Também merece destaque o fato de que em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional a UFF já prevê alguns mecanismos de monitoramento de seus 

resultados, propondo o estabelecimento de um sistema de controle dos mesmos 

para os setores acadêmicos e administrativos, bem como um sistema de avaliação 

de desempenho das Unidades Acadêmicas. Todas estas ações, embora não 

caracterizem propriamente ações voltadas diretamente para a gestão do 

conhecimento, já refletem a preocupação da Instituição quanto ao acompanhamento 

de seu sistema de gestão e da eficácia de suas ações no âmbito do ensino, 

pesquisa e extensão. 

Davenport e Prusak (1998), afirmam que em função da dificuldade de quantificar 

retornos provenientes do conhecimento, precisamos nos basear em indicadores 

mais gerais de sucesso. Assim, segundo esses autores, os indicadores de sucesso 

de projetos da gestão do conhecimento não são tão diferentes dos critérios que as 

empresas usam para medir o sucesso de outros tipos de projetos de mudança 

corporativa. 

Os indicadores dos resultados de uma universidade devem esboçar uma 

evolução em nível qualitativo e quantitativo, baseados em fatores como: eficiência, 

eficácia, qualidade e produtividade envolvendo as áreas de ensino, pesquisa, 

extensão e também sua área administrativa. 

Especificamente quanto à Escola de Engenharia , a mesma vivenciou 

intensamente o processo de Avaliação Institucional da Unidade nos anos de 2005 e 

2006 e tal avaliação pode assumir grande relevância no monitoramento do 

conhecimento existente em toda a Unidade, possibilitando aos gestores desta 

Unidade de Ensino executar ações no sentido da melhoria contínua e de melhores 

práticas de gestão para que possam estar sempre alinhados aos valores prescritos 

em seu PDI. 
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      É pertinente ainda destacar que, embora não como atividade diretamente ligada 

à gestão do conhecimento, mas sim como monitoramento de sua atividade-fim, a 

Universidade é constantemente avaliada quanto à efetiva transmissão de 

conhecimento (ensino) que realiza, através de mecanismos de controle do MEC, que 

consideram fatores como organização didático-pedagógica, corpo docente e infra-

estrutura. Da mesma forma, a UFF é avaliada quanto ao desenvolvimento de 

conhecimento (produção através da pesquisa), através dos conceitos de avaliação 

da CAPES.  

      Segundo informações obtidas na CAPES, os principais indicadores utilizados 

para a avaliação dos cursos são: 

• Publicações em periódicos internacionais (com comitê revisor) por 

docente; 

• Publicações em periódicos nacionais (com comitê revisor) por 

docente; 

• Publicações de trabalhos completos em anais de eventos nacionais 

por docente; 

• Publicações de trabalhos completos em anais de eventos 

internacionais por docente; 

• Total de publicações por docente; 

• Número de Dissertações de Mestrado defendidas por docente; 

• Número de Teses de Doutorado defendidas por docente; 

• Tempo médio de titulação no Mestrado; 

• Tempo médio de titulação dos alunos bolsistas no Mestrado; 

• Tempo médio de titulação no Doutorado; 

• Tempo médio de titulação dos alunos bolsistas no Doutorado; 

• Número de horas-aula em cursos de graduação e pós-graduação; 

 

      Todos estes índices podem oferecer à instituição importantes referenciais para 

uma mensuração dos resultados da gestão do conhecimento em suas atividades-

fim. 
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5.2 Análise dos elementos construtivos da gestão do  conhecimento na escola 

de engenharia  

      Serão utilizadas as questões-chave propostas por Probst, Raub e Romhardt 

(2002) pertinentes para a análise específica da Instituição objeto do presente estudo. 

Ao final da análise de todos os elementos, será apresentado um quadro-síntese 

contendo sugestões de melhorias propostas para a Escola de Engenharia com 

relação ao elemento analisado. 

 

5.2.1 Identificação do conhecimento 
 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

1 - IDENTIFICAÇÃO  1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 
1.5 

 
1.6 

Conhecer os especialistas internos de sua organização e contatá-los 
facilmente 
Existência de lacunas do conhecimento 
Conhecimento dos projetos em andamento de sua organização 
Decisão sobre quem tem permissão para saber e ocultar informações 
por motivos de segurança ou sigilo excessivo 
Disponibilidade de sistemas na busca de informações e uso de 
instrumentos como mapas de conhecimento 
Existência de estratégia de busca na internet ou pessoas que possam 
ajudar a procurar 

 

 
• Você conhece os especialistas internos de sua empre sa e 

consegue contatá-los facilmente? 

Para as atividades-fim, existe o documento “Mapeamento das 

Condições de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense”, desenvolvido no final de 2005, 

direcionado a identificação  do conhecimento existente na Instituição, 

que teve por objetivos centralizar em um único documento 

informações a respeito dos setores da Escola de Engenharia que 

contribuem com o ensino, pesquisa e extensão e descrever 

referências relativas ao corpo docente da mesma, o que pode ser 

considerado um “mapa do conhecimento” desta Unidade. Entretanto, 

este mapeamento não foi mais atualizado nem tampouco foi 

disponibilizado para a comunidade acadêmica. 



 143 

Para as atividades de apoio, o referido documento não contempla 

informações que auxiliem na identificação de especialistas na área 

administrativa.  

Portanto, a localização das possíveis necessidades ocorre através da 

homepage da UFF, de difícil navegação e incompleta, por telefone, ou 

através de consulta aos colegas, o que pode demandar mais tempo. 

No caso da homepage, há que se considerar ainda o pouco preparo 

de alguns funcionários na execução de tal busca. 

O “CENSO UFF – 2004” realizado pela SRH da UFF no final de 2004, 

com o objetivo de atualizar e conhecer a dimensão, potencial e 

aproveitamento da força de trabalho de seu quadro de pessoal 

técnico-administrativo, não teve seus resultados divulgados para os 

servidores, não contribuindo, assim, para a identificação dos 

especialistas da área. 

 

• Você freqüentemente encontra lacunas de conheciment o? Com 

que freqüência o conhecimento necessário para tomar  decisões 

importantes estava teoricamente disponível, mas não  era 

conhecido ou não foi obtido quando necessário? 

Para as atividades-fim percebe-se que os docentes são incentivados 

a participar de congressos, seminários, etc., o que promove a 

constante atualização de seus conhecimentos. Além disso, os 

mesmos têm acesso ao Portal de Periódicos CAPES, o que lhes 

permite pesquisar e solucionar lacunas de conhecimento existente. 

No entanto, é preciso ressaltar que uma maior integração entre o 

corpo docente seria valiosa, pois facilitaria a troca de conhecimento e 

experiências, possibilitando assim, a minimização de lacunas e a 

tomada de decisões. 

Para as atividades de apoio, pode-se considerar que 

esporadicamente os funcionários administrativos necessitam de 

algum tipo de informação ou mesmo algum modelo de formulário que 

está disponível na própria página da Universidade, porém não têm 
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conhecimento da existência do mesmo na página da UFF ou têm 

dificuldade para localizá-lo, pois a mesma não é de fácil navegação. 

Existe um “Manual de Atos e Comunicações Oficiais” disponível no 

site da UFF para consulta, porém este não contempla todos os 

processos e formulários, apenas fornece modelos de documentos que 

são utilizados pela área administrativa. 

 

• Você sabe quais os projetos que estão em andamento em sua 

empresa no momento? 

 

Para as atividades-fim, os projetos em andamento são divulgados aos 

chefes de Departamento nas reuniões de Colegiado, com 

periodicidade mensal. Além disso, podem ser realizadas reuniões 

extraordinárias para divulgação ou aprovação de algum projeto 

específico.  

Para conseguir maior agilidade, o diretor da Escola de Engenharia 

regularmente envia e-mails aos principais segmentos da Instituição 

informando sobre novos projetos, novas demandas, etc. 

Com relação aos projetos da Universidade em geral, a divulgação é 

feita pelo Núcleo de Comunicação Social (NUCS), através de boletins 

atualizados regularmente e encaminhados a todos os setores da 

Instituição por e-mail, além de disponibilizados no site da UFF e dos 

boletins da PROPP e da PROEX. 

Para as atividades de apoio, não foi observada preocupação na 

divulgação das informações sobre os projetos em desenvolvimento na 

Escola de Engenharia, o que pode acarretar a falta de sinergia e de 

comprometimento dos servidores. 

Os funcionários, quando têm interesse, podem conseguir algumas 

informações sobre os projetos mais relevantes em andamento na 

Universidade através dos boletins do NUCS no site da UFF. 

 

• Como você decide quem tem permissão para saber, e a té que 

ponto? Se as informações forem ocultadas, é por mot ivos de 

segurança ou devido a sigilo excessivo? 
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Em função de se tratar de universidade federal, que, portanto, não 

visa o lucro e sim o atendimento às demandas da sociedade, não 

existe efetivamente a preocupação com sigilo ou segurança de 

qualquer conhecimento. Pelo contrário, a função maior da instituição é 

disponibilizar ao máximo seu conhecimento. Assim, na Escola de 

Engenharia não são observadas, em geral, restrições para o acesso 

aos projetos em desenvolvimento para qualquer docente ou 

funcionário administrativo.  

Convém também ressaltar que, o fato de serem concursados, leva a 

inexistência da rotatividade e instabilidade, o que deveria ser um 

facilitador, mas não fator determinante para que a transparência do 

conhecimento ocorra. No entanto, o cuidado com a “perda de 

prestígio” é algo ainda presente na instituição e influencia na 

segurança do conhecimento. Tal confronto político está muito 

presente na instituição. 

 

• Que sistemas estão disponíveis para apoiá-lo em sua  busca de 

informações? Instrumentos como mapas de conheciment o estão 

em uso? 

• Você tem uma estratégia de busca na Internet ou pes soas que 

possam ajudá-lo a procurar? 

Com relação às atividades-fim, O documento “Mapeamento das 

Condições de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense” , elaborado em 

2005, que identificou o conhecimento existente na Instituição, 

realizando um mapeamento a respeito dos setores da Escola de 

Engenharia que contribuem com o ensino, pesquisa e extensão, pode 

ser considerado um “mapa do conhecimento” desta Unidade de 

Ensino. Tal documento está disponibilizado em CD-Rom, não estando 

disponível na página da Escola de Engenharia. 

Praticamente toda a Instituição tem seus computadores interligados 

na internet, o que facilita na busca de informações em qualquer banco 

de dados disponível. 
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Além disso, como já citado também, os docentes podem contar com o 

portal de periódicos CAPES para a busca de informações sobre 

qualquer área de conhecimento. 

Não existe, porém, uma intranet (rede interna utilizando a internet) 

eficiente implantada que possa apoiar na busca de informações 

internas da Unidade. O Plano de Desenvolvimento Institucional 

proposto para a Escola de Engenharia já previa a sua implantação, 

prevista para 2006, mas não foi executada. 

Para as atividades de apoio, os funcionários também dispõem do 

acesso a Internet para a busca de informações, entretanto nem todos 

possuem conhecimentos sobre informática para utilizar todo o 

potencial deste sistema. Também é pertinente aqui a colocação sobre 

a falta de intranet, que poderia facilitar as atividades administrativas. 

Não existe uma estratégia de busca na Internet pré-determinada pela 

Unidade. Com relação à ajuda, efetivamente o que acontece é a 

solicitação informal a algum colega que possua maior conhecimento 

ou experiência sobre determinado assunto. 

O documento “Mapeamento das Condições de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense” não foi disponibilizado aos servidores administrativos, 

nem tampouco o “CENSO UFF – 2004”, promovido pelo SRH para 

mapear a força de trabalho da UFF. 

 

5.2.2 Aquisição do conhecimento 
 
 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

2 - AQUISIÇÃO 2.1 
 

2.2 
2.3 

Verificação da aquisição de conhecimento externo, antes de iniciar um 
projeto de desenvolvimento 
Identificação das principais maneiras de adquirir conhecimento 
Fracassos na integração do conhecimento externo 

 
 
• Antes de iniciar um projeto de desenvolvimento, voc ê verifica se 

poderia adquirir esse conhecimento externamente?  

• Quais são as principais maneiras de adquirir conhec imento? 
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Quais canais usa freqüentemente, quais usa muito po uco e por 

quê?  

 

Para as atividades-fim, como as atividades de ensino e pesquisa são  

essencialmente realizados por professores mestres e doutores, a 

aquisição  do conhecimento por parte da Universidade se dá em 

grande parte no momento da contratação de seus docentes, que são 

selecionados através de concursos públicos criteriosos. 

Na maioria das vezes a aquisição externa de conhecimento para o 

desenvolvimento de um projeto não se aplica no caso da 

universidade.  Ao contrário, a Instituição é que deve procurar 

monitorar as demandas externas de forma a estar apta para 

disponibilizar o seu conhecimento às empresas, grupos ou arranjos 

produtivos que precisam recorrer a fontes externas de conhecimento 

para desenvolver seus produtos. Trata-se, assim, de um nicho  que 

vem sendo ocupado pela Escola de Engenharia: a cooperação com 

empresas através da transmissão e/ou desenvolvimento de 

conhecimento. 

A maior parte dos docentes adquire conhecimento em livros, revistas 

especializadas, artigos em periódicos e em sites na Internet. O portal 

de periódicos da CAPES é também muito utilizado. A participação em 

congressos, simpósios, seminários complementa as atividades de 

aquisição de conhecimento. 

Para as atividades de apoio, da mesma forma, a aquisição de 

conhecimento nesta instituição pode ocorrer no momento da 

contratação do funcionário, que levará para a Universidade o seu 

capital humano . Na maioria das vezes, o ingresso do funcionário se 

dá através de concurso público, o que permite a contratação e 

nomeação de pessoas com formações profissionais e culturais muito 

diferentes. A introdução de formações, abordagens e valores distintos 

na Universidade, ajudam na análise de problemas sob pontos de vista 

variados, podendo levar a uma melhor formulação de metas de 

conhecimento e solução de problemas. 
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O conhecimento externo também poderia ser adquirido através de 

benchmarking com outras universidades federais ou mesmo através 

de pesquisas realizadas com seus clientes: alunos, sociedade em 

geral, etc. 

• Como sua empresa fracassou em integrar conhecimento  externo 

– por exemplo, relatórios de consultoria, situações  – no 

passado? O que aprendeu com isso? 

Em função da particularidade da instituição analisada, uma 

organização que produz e desenvolve conhecimento, não foram 

observadas dificuldades para a integração do conhecimento externo. 

 

5.2.3 Desenvolvimento do conhecimento 
 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

3 - DESENVOLVIMENTO 3.1 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

 
3.5 

Identificar os centros de desenvolvimento de conhecimento na empresa 
Estabelecer centros de competência que focalizem o know-how 
disperso e o desenvolva 
Ligação dos centros de desenvolvimento de conhecimento às metas de 
conhecimento 
Existência de esforços para tornar o conhecimento tácito consciente e 
explícito 
Como lida com a falta de criatividade ou de capacidade para solução 
sistemática de problemas 

 

• Onde estão os centros de desenvolvimento de conheci mento em 

sua empresa? 

• Você apóia o estabelecimento de centros de competên cia através 

da empresa que focalizem o know-how disperso e o de senvolva 

mais? 

Para as atividades-fim, a Escola de Engenharia conta com grande 

quantidade de laboratórios em várias áreas do conhecimento 

tecnológico, além de inúmeros projetos de pesquisa sendo 

desenvolvidos por grande parte de seus docentes, podendo, assim, 

ser considerada ela própria um centro de desenvolvimento de 

conhecimento . 

O desenvolvimento de conhecimento é incentivado à medida que são 

estimuladas as participações dos docentes em Congressos, 
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simpósios, seminários, o que permite que o aprendizado ocorra além 

das fronteiras da instituição. Ao retornarem, o conhecimento adquirido 

é transmitido e desenvolvido em suas atividades. 

Também há o estímulo à parceria com outras universidades para a 

criação e o desenvolvimento de redes de pesquisas e núcleos de 

pesquisas interdisciplinares, bem como à participação em programas 

de Pós-Doutorado, visitas de intercâmbio científico. 

Finalmente, a participação docente em projetos de parcerias com as 

indústrias estimula o corpo docente ao desenvolvimento de 

conhecimento voltado mais diretamente para a prática (produção). 

É importante lembrar que todo esse conhecimento adquirido poderia 

ser utilizado para a atualização curricular mais ágil e que refletisse às 

necessidades do mercado, o que resultaria em ganhos para os 

clientes, instituição e sociedade. 

Para as atividades de apoio, entretanto, a situação é diferente, pois a 

área administrativa está vinculada operacionalmente aos órgãos 

superiores da Reitoria, que determinam grande parte dos 

procedimentos administrativos levando assim, ao enfrentamento de 

dificuldades inerentes à Universidade como um todo, ou seja, a 

burocracia e morosidade em seus encaminhamentos. 

Os cursos de capacitação  promovidos pela Divisão de Treinamento e 

Aperfeiçoamento (DTA), órgão vinculado à Superintendência de 

Recursos Humanos, representam significativas iniciativas de 

desenvolvimento de conhecimento, porém não atendem a 

Universidade em sua totalidade e nem sempre atendem às 

necessidades de desenvolvimento de conhecimentos específicas de 

algumas áreas. 

Através dos diversos cursos de pós-graduação Lato Sensu, em 

especial os ministrados pelo LATEC situado na Escola de Engenharia, 

é oferecida a oportunidade de qualificação  aos servidores, 

possibilitando sua participação gratuitamente nos cursos que contam 

com grande reconhecimento, o que serve de estímulo à educação 

continuada. 
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Cabe ressaltar, no entanto, que todas as capacitações e qualificações 

devem ser bem orientadas no sentido de atender às necessidades da 

Instituição, possibilitando ao funcionário capacitado aplicar em suas 

atividades o conhecimento adquirido, bem como disseminá-lo, 

atuando assim como um multiplicador deste conhecimento. 

 

• Como eles estão ligados às metas de conhecimento da  empresa? 

Para as atividades-fim, em função da particularidade da instituição 

analisada, uma organização que produz e desenvolve conhecimento, 

esta têm se posicionado de acordo com as metas estabelecidas em 

seu Plano de desenvolvimento Institucional (PDI). 

Assim o “Projeto de DesenvolvImento Institucional, Acadêmic o, 

Estrutural e Organizacional da Escola de Engenharia ” elaborado 

pela Escola de Engenharia prevê ações ligadas ao desenvolvimento 

do conhecimento, tais como: estímulo à participação da comunidade 

acadêmica nas áreas de pesquisa e incentivo à qualificação docente, 

direcionando-os de acordo com as metas da Instituição. 

Para as atividades de apoio, conforme já comentando, as 

capacitações dos funcionários não são direcionadas pela Escola de 

Engenharia, mas sim pela Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento 

(DTA), órgão vinculado à Superintendência de Recursos Humanos. 

Isto pode acarretar efetivamente uma falta de alinhamento com as 

metas traçadas pela direção da Escola de Engenharia. Já com 

relação às qualificações (cursos de graduação ou pós-graduação), a 

decisão cabe apenas aos funcionários, não havendo qualquer 

vinculação com as metas de conhecimento da Instituição. 

O “Projeto de DesenvolvImento Institucional, Acadêmic o, 

Estrutural e Organizacional da Escola de Engenharia ”, já citado 

acima contempla ações visando alinhar a capacitação dos servidores 

administrativos com suas metas de desenvolvimento, de forma a 

torná-los aptos ao exercício profissional com qualidade. 

 

• Há esforços constantes para tornar o conhecimento t ácito 
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consciente e explícito? 

Tanto para as atividades-fim como para as atividades de apoio não 

são realizados esforços constantes para tornar o conhecimento tácito 

consciente e explícito. 

 

• Você carece de criatividade ou de capacidade para a  solução 

sistemática de problemas? O que está fazendo sobre isso?  

Como já constatado, uma vez que não existem procedimentos 

formalmente direcionados para a gestão do conhecimento na Escola 

de Engenharia, até o momento não existem iniciativas no sentido de 

aumentar a criatividade e a capacidade para soluções sistemáticas 

dos docentes e funcionários da Instituição. 

 

5.2.4 Distribuição do conhecimento 
 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

4 - DISTRIBUIÇÃO 4.1 
 

4.2 
4.3 

 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 

 
4.8 

 
4.9 

 

Identificação das tecnologias de informação e das comunicações 
utilizadas para compartilhar e distribuir informações e conhecimento  
Fornecimento de estímulo para o uso de tecnologias  
Utilização de todas as formas disponíveis de comunicar conhecimento 
a seus funcionários 
Troca de informações e conhecimento sistematicamente com outras 
partes da empresa 
Existência de infra-estruturas paralelas que oferecem acesso interno 
rápido e não burocrático ao conhecimento  
Funcionamento da infra-estrutura sobre uma base técnica ou sobre 
uma base interpessoal. Vantagens ou problemas da solução atual 
Compartilhamento do conhecimento pelos funcionários quando 
solicitado 
Existência de quadro de melhores práticas para os processos 
essenciais 
Exploração de todas as formas possíveis de aumento da eficiência por 
meio da transferência de melhores práticas 

 
 
• Que tecnologias da informação e das comunicações sã o usadas 

atualmente para compartilhar e distribuir informaçõ es e 

conhecimento em seu ambiente de trabalho? 

Para as atividades-fim e para as atividades de apoio, uma vez que a 

Universidade encontra-se praticamente toda interligada em rede, já se 

dispõe da infra-estrutura básica para dar suporte a qualquer prática de 

compartilhamento e distribuição de informações e conhecimento, 
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embora haja diferença na qualidade dos equipamentos utilizados nos 

diferentes departamentos. Alguns setores dispõem de várias 

unidades, modelos novos, enquanto outros setores dispõem apenas 

de poucos computadores mais obsoletos, o que também contribui 

para dificultar uma possível transferência de conhecimento entre 

estes setores, bem como o próprio acesso às informações 

administrativas. 

 Entretanto, a Internet ainda é pouco explorada para uso interno, e a 

homepage da UFF na Internet na maioria das vezes compartilha 

apenas informação, não compartilhando conhecimento. Da mesma 

forma, existem os boletins eletrônicos do Núcleo de Comunicação 

Social (NUCS), que tratam da divulgação atualizada das atividades 

que estão sendo realizadas, não transmitindo, entretanto, 

conhecimento propriamente. O site do Núcleo de Documentação da 

UFF (NDC) e a página do LATEC, laboratório vinculado à Escola de 

Engenharia já estão disponibilizando um “Banco de Teses”, iniciativa 

que efetivamente pode distribuir conhecimento não apenas para toda 

a comunidade universidade, mas também para o todo o público 

externo. 

É importante destacar o recém-lançado “Portal UFF”, criado para 

centralizar, organizar e gerenciar o acesso às atividades acadêmicas, 

de recursos humanos e atividades administrativas (controle de 

processos), o que representou um grande avanço no gerenciamento 

da informação pela universidade, possibilitando, inclusive, a geração 

de alguns relatórios gerenciais. 

Também não deve ser esquecida a oportunidade do acesso ao Portal 

de Periódicos CAPES, o que permite aos docentes e alunos da 

instituição pesquisar sobre qualquer área de conhecimento existente, 

constituindo-se, assim, numa poderosa ferramenta de transmissão de 

conhecimento.  

Para comunicação, a UFF dispõe de um moderno sistema de telefonia 

ligado também à sua rede (num sistema de voz sobre IP), que 

possibilitou a interligação de todos os setores da Universidade através 

de ramais, resultando em ganhos em comunicação e na integração 
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dos diversos setores. 

  
• Quem fornece o estímulo para o uso dessas tecnologi as? Existiu 

um amplo acordo entre funcionários sobre os objetiv os por que 

elas deveriam ser usadas, ou se permite que a tecno logia em si 

desenvolva uma dinâmica própria não controlada? 

Tanto para as atividades-fim, quanto para as atividades de apoio, não 

existe estímulo específico nem nenhum acordo feito a respeito da 

utilização dessas tecnologias, ficando a cargo de cada docente ou 

funcionário a opção por sua utilização. Para os docentes, em função 

da constante necessidade de pesquisa, é usual e comum a sua 

utilização. Para os funcionários já não existe uma padronização 

quanto ao seu uso efetivo, havendo variação entre os setores, o que 

caracteriza uma dinâmica não controlada. Entretanto, em função do 

próprio avanço mundial da Internet como meio de comunicação, pode-

se perceber a cada dia a crescente adoção destas tecnologias por 

parte dos mesmos. 

 

• Você usa todas as formas disponíveis de comunicar 

conhecimento de interesse geral pronta e amplamente  a seus 

funcionários? 

Para as atividades-fim, as informações  de interesse geral da Escola 

de Engenharia são divulgadas e disponibilizadas aos chefes de 

Departamento nas reuniões de Colegiado, com periodicidade mensal. 

Além disso, podem ser realizadas reuniões extraordinárias para 

divulgação de algum assunto específico. 

Também para conseguir maior agilidade, o diretor da Escola de 

Engenharia regularmente envia e-mails aos principais segmentos da 

Instituição distribuindo informações sobre novos projetos, novas 

demandas, etc. 

Além disso, todos têm acesso aos boletins do NUCS para se atualizar 

sobre os projetos em andamento na Universidade, além dos boletins 

da PROEX e da PROPP encaminhados para os e-mails para todos os 

departamentos de ensino. Assim, a utilização das formas disponíveis 
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para comunicar o conhecimento foi considerada satisfatória para essa 

área analisada. 

Para as atividades de apoio, os funcionários, da mesma forma têm 

acesso aos boletins do NUCS para se atualizar sobre os projetos em 

andamento na Universidade, além dos boletins da PROEX e da 

PROPP encaminhados para os e-mails. 

Especificamente no âmbito da Escola de Engenharia, nem todos têm 

informações regulares sobre os projetos em desenvolvimento, a não 

ser que tenham interesse em procurar por tais informações.  

Deste modo, considera-se necessário disponibilizar aos funcionários 

as informações relevantes sobre os projetos em andamento na Escola 

de Engenharia, de forma a motivá-los e comprometê-los para que 

colaborem na busca destas metas traçadas pela Instituição. 

 

• Você troca informações e conhecimento sistematicame nte com 

outras partes da empresa ou com outras áreas funcio nais? 

Para as atividades-fim, como já mencionado, as informações  de 

interesse geral da Escola de Engenharia são divulgadas e 

disponibilizadas aos chefes de Departamento nas reuniões de 

Colegiado, com periodicidade mensal, onde são trocadas as 

informações entre todos os Departamentos de Ensino que a compõem. 

Para as atividades de apoio, uma única iniciativa informal foi adotada 

há uns dois anos atrás e hoje não ocorre mais. Eram reuniões 

periódicas realizadas na Secretaria da Escola de Engenharia, que 

contava com a participação das secretárias de todos os 

departamentos, de forma a possibilitar a troca de experiências e 

sugestões dos funcionários (conhecimento tácito) para a melhoria dos 

processos de trabalho. Essas reuniões já resultaram em algumas 

pequenas ações de melhorias. 

 

• Se você desejar ter acesso interno ao conhecimento,  precisa 

passar pela hierarquia ou existem infra-estruturas paralelas que 

oferecem acesso rápido e não burocrático?  
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Tanto para as atividades-fim quanto para as atividades de apoio, de 

forma geral não existem hierarquias ou barreiras para acessar o 

conhecimento, até porque todos podem ter acesso à homepage da 

UFF na Internet, aos boletins do NUCS, etc, o que torna o acesso 

rápido e não burocrático. Entretanto, o maior problema observado é o 

conhecimento que ainda não se encontra estruturado, codificado 

explicitamente, o que torna impossível sua disponibilização para 

acesso através das tecnologias de informação. 

Especificamente para as áreas administrativas observa-se, ainda, que 

nem sempre as chefias dos Departamentos transmitem aos seus 

funcionários as informações relevantes sobre os projetos em 

andamento na Escola de Engenharia, o que pode representar, em 

certos casos, uma barreira hierárquica. 

 

• Essas infra-estruturas funcionam principalmente sob re uma base 

técnica ou sobre uma base interpessoal? Quais são a s vantagens 

da solução atual, e onde você vê problemas? 

Para as atividades-fim, acredita-se que sobre uma base técnica. A 

maior vantagem é a disponibilização do conhecimento a qualquer hora 

e local para consulta por parte dos docentes e o maior problema é a 

dificuldade de se capturar o conhecimento tácito através destes 

sistemas. 

Já para as atividades de apoio, certamente as infra-estruturas 

funcionam mais sobre uma base interpessoal, pois dependem das 

conversas e comentários dos colegas, fornecendo indicações e 

sugestões para acessos e buscas na Internet e nas páginas da UFF. 

Ao contrário da solução técnica, a vantagem desta base é justamente 

de capturar a experiência pessoal de cada usuário, compartilhando 

assim, o conhecimento tácito dos mesmos.  A desvantagem é a 

dependência maior do intercâmbio entre os servidores para ter o 

acesso ao conhecimento, bem como a qualidade duvidosa de 

aproveitamento de um conhecimento tácito trocado. 

• Você acha que os funcionários de sua organização es tariam 
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dispostos a compartilhar seu conhecimento se fosse pedido? Em 

caso negativo, por que acha isso?  

Para as atividades-fim, apesar de ter sido considerado em resposta 

anterior que não existem barreiras à transmissão das informações 

sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos na Unidade, existe uma 

preocupação maior quanto à proteção da propriedade intelectual, o que 

pode levar alguns docentes a não compartilhar todo seu conhecimento 

disponível.  

Já com relação às atividades de apoio, uma vez que já existe a troca 

esporádica de conhecimento tácito entre os servidores por iniciativa 

individual de alguns, sem que exista qualquer diretriz por parte da 

Direção da Unidade, acredita-se que os funcionários estejam dispostos 

a compartilhar conhecimento. Além do mais, como os funcionários 

públicos têm estabilidade em suas carreiras, a transferência de 

conhecimento tende a ser facilitada em função da inexistência de 

rotatividade e de instabilidade. 

 

• Você tem um quadro geral das melhores práticas para  os 

processos essenciais em sua empresa? Que providênci as 

poderiam ser tomadas para aumentar a transparência nessa área? 

Para as atividades-fim, O documento “Mapeamento das Condições de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal Fluminense”, centralizou as informações a 

respeito dos setores da Escola de Engenharia que contribuem com o 

ensino, pesquisa e extensão , descrevendo referências relativas ao 

corpo docente da mesma, porém não faz o mapeamento destes 

processos essenciais. 

Para as atividades de apoio, este tipo de mapeamento não existe, 

embora seja considerado muito útil por muitos funcionários ouvidos na 

fase de coleta de informações desta pesquisa. 

 

• Você está explorando totalmente todas as formas pos síveis de 

aumentar a eficiência através da transferência das melhores 

práticas? Que obstáculos específicos você percebeu em sua 
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empresa?  

Tanto para as atividades-fim quanto para as atividades de apoio, muito 

pouco está sendo explorado com relação a possíveis aumentos de 

eficiência organizacional através da transferência das melhores 

práticas. Entre os obstáculos observados destacam-se: a falta de 

sistematização nos processos de transferência; dificuldade em fazer 

com que as pessoas busquem as melhores práticas nestas formas de 

transferência; dificuldade de mensurar os resultados obtidos; 

dificuldade em manter a tecnologia de suporte para esta transferência 

atualizada. 

 

5.2.5 Utilização do conhecimento 
 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

5 - UTILIZAÇÃO 5.1 
 

5.2 
 

5.3 
 

5.4 
 

5.5 
 

5.6 

Solicitação de conhecimento de outras áreas funcionais e unidades 
organizacionais para posterior uso 
Estruturação das fontes de informações técnicas de forma favorável 
para o usuário reunir diferentes fontes de conhecimento  
Localização das informações e conhecimentos necessários próximos à 
área de trabalho 
Estímulo ao uso do conhecimento relevante diariamente por meio das 
estações de trabalho 
Existência de área com tópicos de interesse documentados ou exibidos, 
onde as pessoas podem desenvolver conhecimento em conjunto 
Recebimento de documentos com padrão favorável e feedback sobre o 
assunto 

 
• Em sua organização ou departamento, é possível ques tionar o 

conteúdo do trabalho? O conhecimento é solicitado d e outras 

áreas funcionais ou de outras unidades organizacion ais e então é 

usado? Ou, em geral, os pedidos são feitos somente dentro do 

departamento? 

Para as atividades-fim, a solicitação de conhecimento de outras áreas 

funcionais pode se dar durante o desenvolvimento de algum tipo de 

pesquisa que necessite de conhecimento multidisciplinar. Assim, não é 

incomum o desenvolvimento de grupos de pesquisa constituídos por 

professores de mais de um departamento de ensino. Entretanto, o mais 

comum é a troca de conhecimento entre membros de um mesmo 

departamento. 
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Para as atividades de apoio, é mais comum a solicitação de 

informações ou conhecimento para outra área ou mesmo unidade, uma 

vez que a dependência dos processos administrativos com os órgãos 

ligados à Reitoria é muito maior. Em geral as solicitações são feitas 

pessoalmente, quando se trata de alguma informação que possa ser 

obtida na própria unidade ou então por telefone, quando a consulta é 

dirigida a órgãos da Reitoria. 

 

• Suas fontes de informações técnicas preferidas (com o banco de 

dados, sistemas de informação da gerência) estão es truturadas de 

forma favorável ao usuário? Ao buscá-las você conse gue 

combinar diferentes fontes de conhecimento (documen tos 

internos e externos, pessoas que trabalham no proje to, 

especialistas) ou esses tipos de informações são ma ntidas 

separadamente? 

Tanto para as atividades-fim, quanto para as atividades de apoio, não 

existe um banco de dados estruturado nem tampouco sistemas de 

informação da gerência. 

As informações sobre os especialistas e as pessoas que trabalham nos 

projetos em desenvolvimento estão contidas no documento 

“Mapeamento das Condições de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense”, que está 

disponível em CD-Rom, mas não é atualizado periodicamente. Este 

relatório representou uma importante iniciativa de mapeamento dos 

recursos de conhecimento existentes na Escola de Engenharia, porém 

é necessária a sua constante atualização, sob o risco de perder a 

atualidade das informações acerca dos projetos em desenvolvimento.  

Especificamente com relação à área administrativa, não existem 

processos administrativos mapeados, nem tampouco a indicação de 

especialistas. Existe um “Manual de Atos e Comunicações Oficiais” 

disponível na página da UFF para consulta, porém este não contempla 

todos os processos e formulários, apenas fornece modelos de 

documentos que são utilizados pela área administrativa.  
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Uma vez que a quantidade de documentos gerados dentro da 

Universidade é muito grande, é necessário que haja um gerenciamento 

mais eficiente e eficaz de toda essa informação de forma a permitir não 

apenas o acesso do maior número de pessoas a todo esse 

conhecimento, mas, também, para racionalizar e agilizar a própria 

estrutura administrativa da UFF. Neste sentido, iniciativas voltadas ao 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) seriam benéficas não 

apenas para a gestão do conhecimento, mas para agilizar todos os 

processos administrativos da Instituição. 

 

• As informações e o conhecimento de que precisa pode m ser 

encontrados perto de sua área de trabalho ou precis a andar muito 

para encontrá-los? 

Tanto para as atividades-fim, quanto para as atividades de apoio, a 

maior parte das informações pode ser conseguida na própria área de 

trabalho, através de busca na internet (conhecimento explícito) ou por 

telefone (prioritariamente conhecimento tácito). 

 

• Sua estação de trabalho está equipada e disposta pa ra estimulá-lo 

a usar conhecimento relevante diariamente? 

Da mesma forma, tanto para as atividades-fim, quanto para as 

atividades de apoio, a maioria dos docentes e dos funcionários da área 

administrativa dispõe de computador e telefone em seu posto de 

trabalho, o que facilita o acesso ao conhecimento, desde que este 

esteja disponibilizado através das tecnologias de informação, o que 

nem sempre acontece.  

É importante lembrar que os equipamentos utilizados pelos diferentes 

departamentos diferem em qualidade, o que representa um 

complicador para utilização do conhecimento. 

 

• Existe uma área em seu departamento em que os tópic os de 

interesse atual estão documentados ou são exibidos 

graficamente, em que a informação “se cristaliza” e  onde as 

pessoas podem desenvolver conhecimento em conjunto?  
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De forma geral não existem relatórios únicos que consolidem 

informações para desenvolvimento de conhecimento em conjunto em 

cada departamento de ensino, nem áreas específicas para exibição 

dos mesmos. 

Para as atividades-fim, as informações sobre a produção científica, e 

atividades acadêmicas e participação em congressos dos docentes de 

cada departamento são consolidadas em um “Relatório anual sobre as 

atividades docentes”, denominado RADOC, que congrega, dessa forma 

toda a produção de cada departamento de ensino. Entretanto, tal 

relatório não contém o conhecimento em si, apenas a indicação de sua 

existência. Além disso, normalmente não são consultados pelos 

docentes, que preferem a troca informal deste tipo de informação. 

Para as atividades de apoio, toda a documentação recebida e enviada, 

seja na forma de memorandos internos, seja correspondências 

externas são arquivados nas secretarias de cada departamento, 

coordenação ou secretaria da própria unidade, ficando, portanto, 

disponível para consulta quando necessário. Da mesma forma, as atas 

de reuniões departamentais são arquivadas e podem ser consultadas 

no caso de dúvidas quanto a alguma deliberação. 

Aqui deve ser lembrado também o novo “Portal UFF” que permite a 

solicitação de alguns relatórios gerenciais que podem, mesmo que 

indiretamente, fornecer informações relevantes sobre o desempenho 

de algum curso de graduação, de alguma disciplina, etc. 

 

• Os documentos que recebe diariamente têm um padrão favorável 

ao usuário? Em caso negativo, como dá feedback às p essoas que 

os apresentam?  

De uma forma geral, embora não exista uma padronização única para 

a Escola de Engenharia, os documentos recebidos, tanto para as 

atividades-fim, quanto para as atividades de apoio, têm um padrão 

favorável ao usuário, atendendo a sua finalidade de comunicação. 

Assim, normalmente não são necessários feedbacks quanto ao 

assunto. 
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5.2.6 Preservação do conhecimento 
 

ELEMENTOS 
CONSTRUTIVOS 

QUESTÕES 

6 - PRESERVAÇÃO 6.1 
 

6.2 
 

6.3 
6.4 

Identificação da área de perda de conhecimento organizacional e ação 
a esse respeito 
Registro do conhecimento adquirido e desenvolvido, tornando-o 
acessível e recuperável 
Transferência de conhecimento de um funcionário para o seu sucessor 
Existência de memória eletrônica que dê acesso a eventos, projetos e 
documentos importantes da organização. 

 
• Em que áreas você normalmente perde conhecimento 

organizacional? O que está fazendo a esse respeito?  

• Quando o conhecimento é adquirido e desenvolvido, e le é 

registrado cuidadosamente e se torna acessível e re cuperável 

“para sempre” ? 

Para as atividades-fim, percebe-se que todos os projetos de pesquisa 

desenvolvidos são documentados e registrados nas instâncias 

reguladores cabíveis. No entanto, não foram encontrados registros de 

erros em pesquisa, o que é um indício de perda de conhecimento. 

Quanto à produção de monografias, dissertações e teses realizadas 

nos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Engenharia, 

todos ficam arquivados em seus respectivos Departamentos e na 

Biblioteca da Escola de Engenharia, para consulta de qualquer 

interessado.  

Já existe também a iniciativa do Latec, laboratório vinculado a Escola 

de Engenharia, que além de ter sua própria biblioteca, onde arquiva 

todos os trabalhos realizados em seus cursos de pós-graduação, 

disponibiliza-os também em sua página na internet. 

Para as atividades de apoio, em geral não são feitos registros de 

conhecimentos adquiridos. Uma vez que não existe um mapeamento 

dos processos administrativos, as maiores perdas de conhecimento 

organizacional se dão na medida em que não são registrados os 

conhecimentos tácitos dos funcionários no desempenho de suas 

atividades. A única parte que pode ser recuperada no caso de 

necessidade é a documentação vinda de instâncias superiores 

regulamentando algum procedimento administrativo, que permanece 
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arquivada nas secretarias dos Departamentos e da Escola de 

Engenharia. 

 

• Como o conhecimento de um funcionário que está sain do é 

transferido a seu sucessor? 

No caso das atividades-fim, normalmente não existe este tipo de 

preocupação, pois todos os docentes da Instituição passaram por 

concurso e teoricamente já detêm o conhecimento necessário para a 

realização de suas atividades. 

 Assim, no caso de saída ou aposentadoria de um professor, outro 

docente do seu Departamento de ensino assume a responsabilidade 

por suas disciplinas, o que pode representar perda de conhecimento, 

pois a experiência adquirida ao longo do tempo por tais profissionais, 

bem como seu conhecimento tácito são perdidos. Também no caso 

das pesquisas em andamento pode ocorrer perda do conhecimento 

acumulado dos docentes que se desligaram da instituição. 

Para as atividades de apoio, não existem procedimentos 

padronizados para transferência do conhecimento no caso de saída 

ou aposentadoria de um funcionário, ficando a cargo de cada 

Departamento a monitoração desta transferência. Em casos 

extremos, o sucessor é obrigado a aprender o serviço buscando 

informações junto a outros Departamentos, através da troca de 

conhecimento tácito com outros servidores.  

 

• Você dispõe de uma memória eletrônica que lhe dá ac esso a 

eventos, projetos e documentos importantes da histó ria da 

empresa? 

Não existe uma memória eletrônica desenvolvida contendo eventos, 

projetos e documentos importantes sobre a história da Instituição. O 

que existe, conforme já exposto é o arquivamento em papel de toda a 

documentação. Assim, para acessar as informações mais antigas, é 

necessário manusear pastas e arquivos antigos, que nem sempre 

estão bem conservados. Além disso, boa parte da documentação de 

toda a Universidade, depois de algum tempo, por total falta de espaço 
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físico, é encaminhada para o Arquivo Central da UFF, o que dificulta 

ainda mais a recuperação da informação. 

Recentemente, na ocasião do aniversário de 50 anos da Escola de 

Engenharia, foi organizado um Livro comemorativo contendo as 

informações mais relevantes sobre a história desta Instituição, 

intitulado: “Escola de Engenharia da UFF: meio século de históri a 

(1952/2002)”.  Embora obviamente não contenha toda a 

documentação, tal iniciativa resgatou boa parte da história da mesma, 

disponibilizando estas informações para todos os seus docentes e 

funcionários. 
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     Quadro 9: Sugestões de Melhorias para cada Elemento Construtivo da Gestão do Conhecimento na Escola de Engenharia 

SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atualizar e divulgar internamente o 
documento “Mapeamento das Condições 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Escola de Engenharia da Universidade 
Federal Fluminense”, para todos os 
departamentos de ensino e 
coordenações de graduação e pós-
graduação de forma a conscientizar a 
Unidade de suas próprias capacidades, 
bem como disponibilizá-lo no site da 
Instituição (desde 2005 não é 
atualizado). 

• Garantir sua constante atualização. 
• Reformular a página da Escola de 

Engenharia no site da UFF, de forma a 
disponibilizar aos docentes e discentes a 
maior quantidade possível de 
informações sobre os projetos em 
andamento, bem como quaisquer outras 
informações relevantes sobre a atuação 
da Unidade. 

• Desenvolver a intranet para a Escola de 
Engenharia visando ganhos em 
comunicação, agilidade operacional e 
facilidade nos mecanismos de busca de 
informações internas, bem como integrar 
eficientemente todos os setores da 

• Realizar um mapeamento dos principais 
processos administrativos e de apoio da 
Escola de Engenharia, localizando onde  
podem ser encontradas as informações, 
os manuais e formulários necessários 
para cada processo, para facilitar a 
localização deste conhecimento pelo 
funcionário administrativo. 

• Localizar os especialistas internos (da 
Escola de Engenharia) e externos (da 
Reitoria), de cada processo 
(mapeamento de competências); 

• Tornar estes especialistas 
“multiplicadores do conhecimento”  

• Divulgar internamente para todos os 
departamentos de ensino e 
coordenações de graduação e pós-
graduação este mapeamento, bem como 
promover sua constante atualização. 

• Realizar uma pesquisa junto aos 
funcionários para identificar suas 
principais lacunas de conhecimento e 
colher sugestões para minimizá-las; 

• Divulgar o resultado desta pesquisa e as 
sugestões que serão implantadas; 

• Divulgar internamente o documento 
“Mapeamento das Condições de Ensino, 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

IDENTIFICAÇÃO 
(continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade, acelerando a sua 
conectividade e socializando o acesso 
às informações, por meio de consulta on 
line, através de senha para cada 
docente ou funcionário 

• Incentivar a troca de conhecimentos 
entre os funcionários, criando espaços 
de convivência, reuniões de socialização 
programadas, de forma a descobrir 
meios de utilizar os recursos criativos 
dos funcionários. 

• Criar um mural informativo sobre os 
principais projetos em andamento da 
Escola de Engenharia, de forma a 
comprometer os funcionários 
administrativos com as metas e os 
objetivos traçados pela Escola. 

Pesquisa e Extensão da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal 
Fluminense”, de forma a conscientizar a 
Unidade de suas próprias capacidades e 
promover a sua constante atualização. 

• Reformular a página da Escola de 
Engenharia no site da UFF, de forma a 
disponibilizar a maior quantidade possível 
de informações sobre os projetos em 
andamento, bem como informações 
relevantes sobre a Unidade. 

• Desenvolver a intranet para a Escola de 
Engenharia visando ganhos em 
comunicação, agilidade operacional e 
facilidade nos mecanismos de busca de 
informações internas, e integrar 
eficientemente todos os setores da 
Unidade, socializando o acesso às 
informações, por meio de consulta on 
line, através de senha para cada docente 
ou funcionário. 

• Incentivar a troca de conhecimentos entre 
os funcionários, criando espaços de 
convivência, reuniões de socialização 
programadas, de forma a descobrir meios 
de utilizar os recursos criativos dos 
funcionários. 

• Criar um mural informativo sobre os 
principais projetos em andamento da 
Escola de Engenharia, de forma a 
comprometer os funcionários 
administrativos com as metas e os 
objetivos traçados pela Escola. 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

AQUISIÇÃO 5.2.2 • Criar mecanismos para monitoramento e 
relacionamento com o ambiente externo 
à Escola de Engenharia, de forma a 
mapear possíveis nichos de demanda 
de conhecimento que possam ser 
ocupados pela Instituição. 

• Divulgar periodicamente o resultado de 
tal monitoramento, de forma a obter a 
participação do maior número possível 
de docentes nos processos de 
cooperação com empresas. 

• Incentivar a troca com outras 
universidades federais através de 
benchmarking visando assimilar as 
melhores práticas, podendo utilizar como 
referência as Instituições premiadas no 
PQGF, o Prêmio Qualidade do Governo 
Federal. Tal ação objetiva adquirir 
conhecimento através do capital de 
relacionamento da Instituição. 

• Elaborar estratégias de registro do 
conhecimento dos clientes, incentivando 
a troca com os alunos e sociedade em 
geral, através de pesquisas ou outros 
canais de relacionamento, buscando 
extrair destes não apenas o 
conhecimento, mas também sugestões 
para melhorias. 

DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Incentivar o desenvolvimento de 
pesquisas multidisciplinares, 
estimulando a comunicação, 
transparência e integração entre os 
docentes da Escola de Engenharia. 

• Estimular a participação dos docentes 
em diversos fóruns ligados à 
Engenharia, de modo a desenvolver 
pesquisas que possam atender às 
demandas de desenvolvimento local ou 
regional. 

• Incentivar ações para tornar o 
conhecimento tácito dos funcionários em 
conhecimento explícito, de forma a usá-lo 
como contribuição para os processos de 
desenvolvimento do conhecimento ao 
nível de grupo.  Podem ser utilizadas as 
técnicas de brainstorming, ou metáforas e 
analogias, conforme proposto por 
Nonaka, etc. 

• Incentivar os trabalhos em equipes  
multidisciplinares, estimulando a 
comunicação, transparência e integração 
entre os membros. 

• Estimular uma mudança cultural  na área 
administrativa, de forma a obter o 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

DESENVOLVIMENTO 
(continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprometimento de todos para a 
melhoria contínua dos processos. 

• Criação de “comunidades de práticas” de 
vários temas de interesse, previamente 
identificados nas conversas com os 
funcionários, como: línguas estrangeiras, 
informática, internet, artes, literatura, 
cultura. Mesmo temas como auto-ajuda, 
conscientização ambiental ou trabalhos 
sociais poderiam ser desenvolvidos, pois 
estariam inseridos dentro da função 
social da universidade. Tais comunidades 
iniciariam o processo de troca de 
conhecimento, que assim poderia se 
expandir de forma natural para a área de 
trabalho de cada um; 

• “Job rotations”, que representaria a troca 
das lotações dos servidores em tempos 
programados, de forma que todos 
conheçam todas as funções, e, em 
conseqüência, entendam melhor 
complexo funcionamento da 
Universidade, além de agregar sempre 
novos conhecimentos e competências; 

• Orientar as capacitações dos funcionários 
no sentido de atender às necessidades 
da Instituição, possibilitando ao 
funcionário capacitado aplicar em suas 
atividades o conhecimento adquirido, 
bem como disseminá-lo, atuando assim 
como um multiplicador deste 
conhecimento. 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

DISTRIBUIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reformular a página da Escola de 
Engenharia de forma a disponibilizar não 
apenas informações relevantes, mas 
também possibilitar a transferência  de 
conhecimento, 

• Realizar um mapeamento dos principais 
processos de ensino, pesquisa e 
extensão da Escola de Engenharia; 

• Divulgar internamente para todos os 
departamentos de ensino e 
coordenações de graduação e pós-
graduação este mapeamento de forma a 
conscientizar a Unidade de suas 
próprias capacidades; 

• Promover constante atualização do 
mesmo; 

• Intensificar a construção de 
relacionamentos e confiança mútua 
através de reuniões face a face, 
incentivando a flexibilidade. 

• Criar tempo e locais para transferência 
do conhecimento; feiras, salas de bate-
papo, relatos de conferências, 
estimulando a aproximação não 
hierárquica do conhecimento. 

• Avaliar o desempenho e oferecer 
incentivos baseados no 
compartilhamento. 

• Reformular a página da Escola de 
Engenharia de forma a disponibilizar não 
apenas informações relevantes, mas 
também possibilitar a transferência  de 
conhecimento. 

• Criar ações para estimular o uso da 
internet, da página da UFF e da página 
da Escola de Engenharia nas atividades 
diárias dos funcionários, no sentido de 
estimular o acesso a informações 
relevantes sobre a Instituição, bem como 
aos conhecimentos necessários para sua 
atividade. 

• Elaborar um “Quadro geral das melhores 
práticas para os processos essenciais” e 
realizar um mapeamento dos principais 
processos administrativos, fluxos e 
procedimentos da Escola de Engenharia 
bem como documentá-los na forma de 
MANUAIS não só com a finalidade de 
melhorar a qualidade dos serviços 
prestados e ampliar a eficiência e 
eficácia, como também para servir de 
referência para que qualquer funcionário 
seja capaz de realizar qualquer atividade 
administrativa, apoiados por estes 
manuais (CAPITAL ESTRUTURAL / 
CAPITAL HUMANO).  

UTILIZAÇÃO 
 
 

5.2.5 
 
 

• Reformular a página da Escola de 
Engenharia no site da UFF, de forma a 
disponibilizar aos docentes e discentes a 
maior quantidade possível de 

• Reformular a página da Escola de 
Engenharia no site da UFF, de forma a 
disponibilizar aos docentes e discentes a 
maior quantidade possível de 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

UTILIZAÇÃO 
(continuação) 

5.2.5 informações sobre os projetos em 
andamento, bem como quaisquer outras 
informações relevantes sobre a atuação 
da Unidade. 

• Desenvolver a intranet para a Escola de 
Engenharia visando ganhos em 
comunicação, agilidade operacional e 
facilidade nos mecanismos de busca de 
informações internas, bem como integrar 
eficientemente todos os setores da 
Unidade, acelerando a sua 
conectividade e socializando o acesso 
às informações, por meio de consulta on 
line, através de senha para cada 
docente ou funcionário. 

• Utilizar equipamentos mais modernos. 
• Elaborar banco de dados e promover 

sua constante atualização. 
 

informações sobre os projetos em 
andamento, bem como quaisquer outras 
informações relevantes sobre a atuação 
da Unidade. 

• Desenvolver a intranet para a Escola de 
Engenharia visando ganhos em 
comunicação, agilidade operacional e 
facilidade nos mecanismos de busca de 
informações internas, bem como integrar 
eficientemente todos os setores da 
Unidade, acelerando a sua conectividade 
e socializando o acesso às informações, 
por meio de consulta on line, através de 
senha para cada docente ou funcionário. 

• Iniciativas voltadas ao Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos (GED) seriam 
benéficas não apenas para a gestão do 
conhecimento, mas para agilizar todos os 
processos administrativos da Instituição. 

• Utilizar sistema mais moderno e de fácil 
utilização. 

• Disponibilizar equipamentos modernos 
para todos os departamentos. 

• Elaborar banco de dados e promover sua 
constante atualização.  

PRESERVAÇÃO 
 
 
 
 
 

5.2.6 
 
 
 
 
 

• Desenvolver a intranet para a Escola de 
Engenharia visando ganhos em 
comunicação, agilidade operacional e 
facilidade nos mecanismos de busca de 
informações internas, bem como integrar 
eficientemente todos os setores da 
Unidade, acelerando a sua 

• Visando a elaboração de um “Quadro 
geral das melhores práticas para os 
processos essenciais”, realizar um 
mapeamento dos principais processos 
administrativos, fluxos e procedimentos 
da Escola de Engenharia bem como 
documentá-los na forma de MANUAIS 
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SUGESTÕES DE MELHORIAS ELEMENTO CONSTRUTIVO ITEM DO 
TRABALHO 

ATIVIDADES-FIM  
(Acadêmicas) 

ATIVIDADES DE APOIO 
(Administrativas) 

PRESERVAÇÃO 
(continuação) 

5.2.6 conectividade e socializando o acesso 
às informações, por meio de consulta on 
line, através de senha para cada 
docente ou funcionário. 

não só com a finalidade de melhorar a 
qualidade dos serviços prestados e 
ampliar a eficiência e eficácia, como 
também para servir de referência para 
que qualquer funcionário seja capaz de 
realizar qualquer atividade 
administrativa, apoiados por estes 
manuais (CAPITAL ESTRUTURAL / 
CAPITAL HUMANO); 

• Desenvolver a intranet para a Escola de 
Engenharia visando ganhos em 
comunicação, agilidade operacional e 
facilidade nos mecanismos de busca de 
informações internas, bem como integrar 
eficientemente todos os setores da 
Unidade, acelerando a sua conectividade 
e socializando o acesso às informações, 
por meio de consulta on line, através de 
senha para cada docente ou funcionário. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

      Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas, as quais 

respondem as perguntas desta pesquisa, a partir da análise das dimensões da 

gestão do conhecimento na Universidade como um todo, bem como dos elementos 

construtivos da gestão do conhecimento na Escola de Engenharia que permitiu, 

respectivamente, a obtenção do panorama global no qual a Universidade está 

inserida e a observação de como a administração da Unidade, instituição de ensino 

superior de base tecnológica inserida na sociedade do conhecimento, aplica os 

princípios da gestão do conhecimento. 

      Em seguida, em consonância com o objetivo geral e objetivos específicos que 

validam o estudo realizado, são apresentadas as principais conclusões e sugestões 

de melhorias que possam auxiliar a Escola de Engenharia no processo de 

implantação de ações voltadas à gestão do conhecimento na Unidade, de forma que 

representem vantagem competitiva para a mesma e possam auxiliá-la no 

atendimento das demandas da sociedade onde se insere. 

6.1 Conclusões 

      A gestão de uma universidade federal deve considerar o conhecimento como 

matéria prima, fator de produção e produto, agregando valor a cada etapa do 

desenvolvimento, o que envolve alto grau de complexidade devido à diversidade de 

idéias, informações e conhecimentos, que lhe são típicos. 

      Nestas instituições, a gestão do conhecimento deve contribuir para que o 

conhecimento existente seja revertido em produtividade, qualidade e soluções 

inovadoras e, além disso, pode contribuir para criação ou suporte de mecanismos de 

cooperação mútua entre a universidade, empresas e governo que a levem a 

posicionar-se como agente de desenvolvimento regional. 

      Mais do que em outras organizações, portanto, a gestão das universidades tem 

como desafio gerar diferencial competitivo, o que requer flexibilidade, criatividade, 

uma visão ampla do sistema e um claro entendimento de fatores que podem 

influenciar nos destinos dessas organizações. 

 Com relação aos questionamentos formulados no capítulo 1, transcritos a seguir, 

que definiram o problema da presente pesquisa: 
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      “Como a Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense vem 

utilizando os princípios da gestão do conhecimento de forma a melhorar seus 

processos e fortalecer-se como instância de referên cia na economia do 

conhecimento? A Gestão do Conhecimento por esta Ins tituição pode, de fato, 

auxiliá-la no atendimento das demandas da sociedade  onde se insere?” 

Pode-se concluir que: 

Em função da especificidade da organização analisada, uma universidade 

federal, foram identificadas mais ações no sentido de gerenciar o conhecimento em 

suas atividades-fim, uma vez que a aquisição, o desenvolvimento, a transmissão e a 

utilização do conhecimento fazem parte de suas atividades essenciais. Desta forma, 

a maioria das sugestões apresentadas para estas atividades tiveram o objetivo de 

intensificar tais ações.  

Quanto às atividades de apoio ou administrativas, as sugestões de melhoria 

foram formuladas visando a minimização das deficiências encontradas na área, já 

citadas no capítulo anterior, que dificultam o atendimento eficiente e eficaz das 

necessidades e demandas. 

Ao longo do presente estudo pôde-se identificar que a Escola de Engenharia, 

por meio de sua estrutura, possui significativa capacidade acerca de ensino, 

pesquisa e extensão, o que facilita o desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada 

à geração de produção científica que possa contribuir com o surgimento de 

inovações que atendam às necessidades da sociedade.  

Apesar de não existir um processo de gestão do conhecimento 

formalmente instituído pela direção da Escola de En genharia , foram 

identificados alguns fatores potenciais, bem como algumas ações e iniciativas que 

demonstram a predisposição da mesma para tornar-se instância de referência na 

sociedade em que se insere.  Dentre os fatores facilitadores do referido processo 

destacam-se: 

• O elevado nível técnico de seus docentes e das pesquisas que vêm 

desenvolvendo; 

• A existência de uma infra-estrutura básica de suporte, com todos os 

computadores ligados em rede e um sistema de comunicações 

integrador embora haja desigualdades entre os departamentos no que 

diz respeito aos equipamentos utilizados; 

• A existência de vários Laboratórios vinculados aos seus 
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Departamentos de Ensino, que podem dar suporte não apenas ao 

ensino prático, mas também à execução de experimentos e pesquisas 

para empresas externas; 

• A existência de diversos cursos de pós-graduação Lato Sensu 

visando atender à crescente demanda da sociedade por educação 

continuada;  

• A existência das bibliotecas da Escola de Engenharia e do Latec, 

além da disponibilização das dissertações desenvolvidas num Banco 

de Teses na internet, que representam um enorme repositório de 

conhecimento disponível para a comunidade interna e externa;  

• O comprometimento da Direção da Escola de Engenharia, através 

das metas traçadas em seu “Projeto de Desenvolvimento Institucional, 

Acadêmico, Estrutural e Organizacional da Escola de Engenharia”, 

com o desenvolvimento de ações visando à profissionalização da 

gestão da Instituição, bem como a capacitação dos funcionários;  

• A atitude pró-ativa no sentido de se antecipar às demandas externas, 

estabelecendo diversas parcerias com empresas e através da criação 

da Assessoria de Projetos Científicos e Tecnológios, com o intuito de 

definir e organizar políticas para atender às demandas de 

capacitação, projeto, consultoria e pesquisa do Setor Petróleo e Gás e 

de Construção Naval e Off-shore, vocação natural da região onde 

está inserida. 

• A participação representativa da Escola de Engenharia no NITERÓI 

POLOTEC e nas duas edições da Fenashore.  

 

      No entanto, durante as etapas de coleta de dados e informações e de análise 

dos resultados foi observado que este potencial não vem sendo utilizado em toda 

sua plenitude, o que evidencia a importância de uma política de gestão do 

conhecimento para sua efetiva institucionalização na Universidade. 

      Observou-se também, alguns entraves na comunicação e compartilhamento de 

informações interna e externamente, bem como o desconhecimento por parte dos 

funcionários sobre as iniciativas e esforços que vêm sendo empreendidos. 
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A julgar pela relativa dificuldade encontrada para a elaboração do levantamento 

da situação atual da Universidade, e da Escola de Engenharia em especial, 

confirma-se a necessidade de centralização das informações da Instituição em um 

mesmo sistema, visando ganhos em qualidade, produtividade e um controle mais 

eficiente das relações internas e externas da Instituição. 

Para atingir tais objetivos, a direção da Escola de Engenharia, com uma visão 

ampla da complexidade que envolve a gestão nas universidades federais e um 

entendimento de fatores que podem influenciar nos destinos dessas organizações, 

vem buscando a reestruturação da Unidade no sentido de torná-la mais ágil e 

enxuta, além de buscar iniciativas e soluções inovadoras, que possam representar 

ganhos, tanto operacionais quanto financeiros e a otimização dos seus processos.  

Essas iniciativas, certamente podem vir a representar impacto positivo nos 

processos de identificação, aquisição, desenvolvimento, distribuição e utilização do 

conhecimento.  

     O estudo desenvolvido possibilitou, ainda, a constatação de que a Alta Direção 

vem priorizando ações que estejam alinhadas com as estratégias de 

desenvolvimento propostas pelo seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

que podem auxiliar na reavaliação e mensuração da sua memória institucional, e da 

potencialidade de seus projetos e pesquisas. 

Também merece destaque a importância atribuída pela direção da Instituição na 

divulgação e operacionalização de soluções para possíveis empresas parceiras ou 

clientes de forma a atingir um melhor posicionamento e participação junto ao 

desenvolvimento da região onde está inserida. 

 6.2 Recomendações 

      Esta seção apresenta as principais recomendações, extraídas da pesquisa, que 

certamente podem contribuir para a melhoria contínua da gestão da Escola de 

Engenharia, bem como fornecer elementos para ajudá-la na adoção de qualquer 

iniciativa voltada para a gestão do seu conhecimento. 

      Tendo em vista que gestão do conhecimento , conforme já amplamente 

discutido no presente trabalho, significa agregação de projetos, metodologias e 

ferramentas; compromisso com a transparência; foco nos processos em vez da 

hierarquia; uso e reuso eficaz de informações, conhecimentos, boas práticas de 
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gestão e expertises; visão integradora; uso eficaz das Tecnologias de Informação e 

Comunicação; e, principalmente, foco nas necessidades dos cidadãos, concluí-se 

que a Escola de Engenharia já dispõe de muitos destes requisitos, estando, 

portanto, pronta para desenvolver um “Projeto Piloto” de implantação da gestão do 

conhecimento em sua administração, que pode ter início a partir de ações simples 

como as enumeradas nos quadros-síntese já apresentados. Tal experiência poderia, 

no futuro, servir de modelo para implantação da gestão do conhecimento e m 

toda a Universidade. 

      Todas as ações listadas a seguir foram apontadas durante a análise realizada no 

capítulo 5. Conforme já demonstrado ao longo do referido capítulo, tanto as 

dimensões analisadas pelo modelo proposto por Terra (2001), quanto os elementos 

construtivos propostos por Probst, Raub e Romhardt (2002), foram interpretados 

separadamente apenas para facilitar o trabalho, porém todos são interdependentes.      

Com isso, muitas sugestões de melhorias apresentadas para algum elemento 

construtivo, por exemplo, pode também ter sido apresentada em outros. 

      Assim, procurou-se, agrupá-las agora de forma mais objetiva, classificando-as 

em ações de âmbito geral , aplicáveis a todas as atividades da Universidade, tanto 

as atividades-fim quanto as de apoio; ações de âmbito administrativo;  ações 

direcionadas às atividades-fim e, finalmente, ações direcionadas ao ambiente 

externo , com objetivo de auxiliar a Alta Direção no posicionamento da Instituição 

para o atendimento das demandas tecnológicas de seu entorno.  

 

6.2.1 Ações de âmbito geral 
 

• Atualizar e divulgar internamente o documento “Mapeamento das 

Condições de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense”, para todos os departamentos 

de ensino e coordenações de graduação e pós-graduação, de forma a 

identificar e conscientizar a Unidade de suas próprias capacidades, 

bem como promover sua atualização periódica e disponibilizá-lo no 

site da Instituição para melhor utilização; 

• Reformular a página da Escola de Engenharia no site da UFF, de 

forma a disponibilizar aos docentes e discentes a maior quantidade 
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possível de informações sobre os projetos em andamento, bem como 

todas  as informações relevantes sobre a atuação da Unidade; 

• Desenvolver a intranet para a Escola de Engenharia, visando ganhos 

em comunicação, agilidade operacional e facilidade nos mecanismos 

de busca de informações internas, bem como integrar eficientemente 

todos os setores da Unidade, acelerando a sua conectividade e 

socializando o acesso às informações, por meio de consulta on line, 

através de senha para cada docente ou funcionário; 

• Implantar serviços de gerenciamento eletrônico de documentos (GED) 

que permitam a recuperação rápida e segura de documentos; 

• Implantar sistemas de indicadores de desempenho, para mensurar e 

acompanhar os processos chave implementados; 

• Criar um ambiente de trabalho com credibilidade e motivação, 

socializando informações, incentivando a troca de conhecimentos 

entre os servidores administrativos, buscando descobrir mecanismos 

de utilizar os recursos criativos dos mesmos, de forma a comprometer 

os funcionários com as metas de desenvolvimento traçadas pela 

Instituição, visando desta forma a criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento, distribuição e compartilhamento de conhecimento 

para sua posterior utilização; 

• Elaborar estratégias de registro do conhecimento dos clientes, 

incentivando a troca com os alunos e sociedade em geral, através de 

pesquisas ou outros canais de relacionamento, buscando extrair 

destes não apenas o conhecimento, mas também sugestões para 

melhorias; 

 

6.2.2 Ações de âmbito administrativo 
 

• Localizar os especialistas internos (da Escola de Engenharia) e, se for 

o caso, externos (da Reitoria), de cada processo (mapeamento de 

competências) e tornar estes especialistas “multiplicadores do 

conhecimento” da Unidade. 

• Realizar mapeamento de processos administrativos e elaborar um 

manual contendo as melhores práticas para os processos essenciais, 



 177 

localizando também onde podem ser encontradas as informações, os 

manuais e formulários necessários para execução de cada processo. 

Isso possibilitaria melhorar a qualidade dos serviços prestados e 

ampliar a eficiência e eficácia, como também poderia servir de 

referência para que qualquer funcionário seja capaz de realizar 

qualquer atividade administrativa, apoiados por estes manuais. Isto, 

sem dúvida, auxiliaria principalmente os processos de identificação, 

utilização e preservação do conhecimento; 

• Divulgar internamente para todos os departamentos de ensino e 

coordenações de graduação e pós-graduação este mapeamento, bem 

como assegurar sua constante atualização por equipe administrativa 

multi-departamental. 

• Realizar uma pesquisa junto aos funcionários para identificar suas 

principais lacunas de conhecimento e colher sugestões para 

minimizá-las, divulgando o resultado desta pesquisa e as sugestões 

que serão implantadas, se possível também no site da Escola de 

Engenharia. 

• Orientar as capacitações dos funcionários no sentido de atender às 

necessidades da Instituição, possibilitando ao funcionário capacitado 

aplicar em suas atividades o conhecimento adquirido, bem como 

disseminá-lo, atuando assim como um multiplicador deste 

conhecimento. 

• Incentivar ações para tornar o conhecimento tácito dos funcionários 

em conhecimento explícito, de forma a usá-lo como contribuição para 

os processos de desenvolvimento do conhecimento ao nível de grupo. 

Incentivar a troca de conhecimentos entre os funcionários, criando 

espaços de convivência, reuniões de socialização programadas, de 

forma a descobrir meios de utilizar os recursos criativos dos 

funcionários, podendo ser utilizadas as técnicas de brainstorming, ou 

metáforas e analogias, conforme proposto por Nonaka, etc. 

• Criar “comunidades de práticas” de vários temas de interesse, 

previamente identificados nas conversas com os funcionários, 

podendo ser: línguas estrangeiras, informática, internet, artes, 

literatura, cultura. Tais comunidades iniciariam o processo de troca de 



 178 

conhecimento, que assim poderia se expandir de forma natural para a 

área de trabalho de cada um; 

• Implantar o sistema de “Job rotations”, que representaria a troca das 

lotações dos servidores em tempos programados, de forma que todos 

conheçam todas as funções, e, em conseqüência, entendam melhor 

complexo funcionamento da Universidade, além de agregar sempre 

novos conhecimentos e competências; 

• Criar um mural informativo sobre os principais projetos em andamento 

da Escola de Engenharia, de forma a comprometer os funcionários 

administrativos com as metas e os objetivos traçados pela Escola. 

 

6.2.3 Ações direcionadas às atividades-fim 
 

• Incentivar o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares, 

estimulando a comunicação, transparência e integração entre os 

docentes da Escola de Engenharia. 

• Estimular a participação dos docentes em diversos fóruns ligados à 

Engenharia, visando o desenvolvimento de pesquisas que possam 

atender às demandas de desenvolvimento local ou regional. 

• Incentivar os trabalhos em equipes multidisciplinares, estimulando 

a comunicação, transparência e integração entre seus membros. 

• Criar “comunidades de práticas” proporcionando o 

compartilhamento de conhecimento entre os pesquisadores da 

Unidade. 

 

6.2.4 Ações direcionadas ao ambiente externo 
 

• Criar mecanismos para monitoramento e relacionamento com o 

ambiente externo à Escola de Engenharia, de forma a mapear 

possíveis nichos de demanda de conhecimento que possam ser 

ocupados pela Instituição; 

• Divulgar periodicamente o resultado de tal monitoramento, de forma a 

obter a participação do maior número possível de docentes nos 

processos de cooperação com empresas; 
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• Incentivar a troca com outras universidades através de benchmarking 

visando assimilar as melhores práticas, podendo utilizar como 

referência as Instituições premiadas no PQGF, o Prêmio Qualidade do 

Governo Federal. Tal ação objetiva adquirir conhecimento através do 

capital de relacionamento da Instituição; 

• Desenvolver projetos de pesquisa em conjunto com outras 

universidades, de forma a agregar aprendizado e conhecimento; 

• Elaborar estratégias de registro do conhecimento dos clientes, 

incentivando a troca com os alunos e sociedade em geral, através de 

pesquisas ou outros canais de relacionamento, buscando extrair 

destes não apenas o conhecimento, mas também sugestões para 

melhorias.  

 6.3 Reapresentação dos objetivos 

      Reapresenta-se a seguir o objetivo geral proposto por esta pesquisa:  
 
      Analisar as possíveis ações de Gestão do Conhecimen to sob a ótica dos 

elementos construtivos propostos por Probst, Raub e  Romhardt (2002), 

considerando ainda, as sete dimensões da Gestão do Conhecimento descritas 

por Terra (2001), em um ambiente de pesquisa, espec ificamente a Escola de 

Engenharia da Universidade Federal Fluminense .  

      A análise conseguiu comprovar que as ações identificadas, mesmo que não 

intencionalmente formalizadas e definidas como um mecanismo de gestão do 

conhecimento formalmente instituído pela direção da Escola de Engenharia, estão 

ligadas à estratégia institucional e repercutem no aperfeiçoamento de seus 

processos e no desenvolvimento de competências organizacionais, fortalecendo a 

Instituição para que esta obtenha diferencial competitivo sustentável. 

      Com relação aos objetivos específicos, apresentados no item 1.3.2 deste 

trabalho, considera-se que foram atingidos, pois: 

• A administração da Instituição, objeto do presente estudo, foi devidamente 

caracterizada e analisada nos capítulos 4 e 5, respectivamente. 

• A revisão de literatura, que pretendia levantar informações sobre os 

princípios da gestão do conhecimento como estratégia na organização, 
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dando destaque à aplicação destes princípios pelas universidades, foi 

realizada no capítulo 2.  

• O instrumento de diagnóstico a ser disponibilizado aos gestores da 

instituição com informações que permitam agregar valor a futuras 

iniciativas voltadas à gestão do conhecimento na Escola de Engenharia, 

foi realizado no capítulo 5 e consolidado no capítulo 6.  

• A avaliação das ações da Escola de Engenharia no que diz respeito ao 

reposicionamento de seu papel institucional na sociedade do 

conhecimento também foi feita ao longo do capítulo 5 e consolidada no 

capítulo 6. 

 

      Com o intuito de auxiliar as universidades federais, este estudo espera ter 

contribuído para a inserção das mesmas na sociedade do conhecimento, de forma a 

atuar mais efetivamente como agente pró-ativo de desenvolvimento local e regional. 

6.4 Recomendações para futuros estudos  

     Pela dimensão do estudo, pelas conclusões e proposições apresentadas, 

permite-se sugerir futuros estudos: 

 

• Onde sejam realizadas análises comparativas das principais universidades 

federais do país, especialmente em Escolas de Engenharia, utilizando a 

metodologia adotada no presente estudo. 

• Onde sejam desenvolvidos mapeamentos dos processos internos e 

externos de instituições de ensino superior ou universidades, como 

ferramenta de análise para facilitar a aplicação dos princípios e 

ferramentas de gestão do conhecimento pelas mesmas. 

• Onde sejam aprofundadas as metodologias específicas para a gestão do 

conhecimento científico produzido pelas universidades, dada sua 

particularidade e especificidade em relação ao conhecimento 

organizacional. 
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