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RESUMO 

 

 

O conhecimento é um recurso estratégico importante para o desenvolvimento das 

organizações que almejam sucesso no mercado. Para que a gestão desse 

conhecimento ocorra, é necessário diagnosticar a situação existente na organização. 

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar a Gestão do Conhecimento no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IFF. Os principais 

elementos da GC, bem como sua importância para organizações públicas brasileiras 

foram identificados na literatura. Para averiguar as condições existentes para 

implantação de um programa de GC utilizou-se o método Organizational Knowledge 

Assessment (OKA), desenvolvido pelo Banco Mundial. Este método foi adotado pelo 

Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica (CT-GCIE), do 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE), como ferramenta a ser utilizada 

pelas organizações públicas federais no diagnóstico da situação da GC, fornecendo 

subsídios para a elaboração de um plano de GC. Trata-se de um método abrangente, 

que enfoca os eixos Processos, Pessoas e Tecnologia, subdivididos em 14 dimensões 

específicas. Em uma análise comparativa, os resultados mostraram que o IF-

Fluminense está abaixo da média em relação a outras instituições públicas brasileiras 

em quase todas as dimensões do método. Já em relação à comparação com uma 

IES, o IF-Fluminense apresenta resultados superiores. Contudo, a análise concluiu 

que não existe um programa de GC no IF-Fluminense, e sim iniciativas isoladas de 

GC, que afetam um grande número de dimensões do conhecimento. 

 

Palavras Chaves: Gestão do Conhecimento, Método OKA, Instituição Pública de 

Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Knowledge has become an increasingly key feature that differentiates successful 

organizations in the market. For proper management of this knowledge could occurs, 

it is necessary to diagnose the situation in the organization, and from that diagnosis, 

develop action plans consistent with it. Thus, this study aims to assess the Knowledge 

Management in the Federal Institute of Education, Science and Technology 

Fluminense – IFF. The main elements of the KM, as well as its importance in Brazilian 

public organizations were identified in the literature. To ascertain the existing 

conditions for implementing a KM program was used the method Organizational 

Knowledge Assessment (OKA), developed by the World Bank. This method was 

adopted by the Technical Committee for Knowledge Management and Strategic 

Information (TC-KMSI), of the Executive Committee of Electronic Government 

(ECEG), as a tool to be used by public federal organizations in the diagnostic the 

situation of the KM, providing subsidies for the development of a plan of KM. It is a 

comprehensive method that focuses on the Process, People and Technology, divided 

into 14 specific dimensions. In a comparative analysis, the results showed that the IF-

Fluminense is below average compared to other Brazilian public institutions in almost 

all dimensions of the method. The analysis concluded that there is not a KM program 

in IF-Fluminense, but isolated KM initiatives, which affect a large number of dimensions 

of knowledge. 

 

Key words: Knowledge Management, OKA Method, Public Institution of Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Não é o desafio com que nos deparamos 

que determina quem somos e o que 

estamos nos tornando, mas a maneira com 

que respondemos ao desafio”. 

Somos combatentes, idealistas, mas 

plenamente conscientes, porque o ter 

consciência não obriga a ter teoria sobre as 

coisas. Só obriga a sermos conscientes. 

Problemas para vencer, liberdade para 

provar. 

Enquanto acreditamos em nossos sonhos 

nada será por acaso.” 

 

(Henfil) 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O conceito de Gestão do Conhecimento (GC) tem a premissa de que todo o 

conhecimento existente na empresa, no intelecto das pessoas, nos processos criados 

e nos departamentos, é parte integrante da organização. Por outro lado, os 

colaboradores devem contribuir para a geração do conhecimento, bem como usufruir 

dele (MOURA E CAMPANHOLO, 2011). 

A Gestão do Conhecimento nas organizações públicas é tema que tem 

merecido ainda pouca atenção por parte dos gestores públicos. Em âmbito 

acadêmico, o assunto é predominante na literatura que trata de estudos de casos de 

empresas que recentemente iniciaram projetos, com as principais ferramentas e 

métodos de Gestão do Conhecimento utilizados (BATISTA, 2004). 

Esse também é o entendimento de Lima & Ziviani (2013), que mencionam que 

a Gestão do Conhecimento, embora sendo um tema recorrente, ainda é um desafio 

para as organizações, principalmente para as organizações públicas, pois os estudos 

ainda são incipientes no Brasil, devido ao seu baixo grau de implementação. 

Portanto, existe a necessidade de trabalhos voltados para discutir o 

significado, bem como avaliar o impacto das práticas e dos sistemas de Gestão do 

Conhecimento sobre processos, produtos e serviços das organizações públicas. Além 

disso, há carência de pesquisas desta temática em organizações públicas de Ensino, 

principal enfoque desta dissertação. 

A principal problemática da pesquisa em tela é identificar quais elementos, 

dimensões e práticas da Gestão do Conhecimento podem ser considerados como 

áreas de interesse para as organizações públicas de ensino e para a instituição 

analisada. 
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1.2. OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Avaliar o nível de implementação de Gestão do Conhecimento no Instituto 

Federal Fluminense através do método OKA. Diante deste objetivo e à luz da 

referência bibliográfica sobre o tema de Gestão do Conhecimento, a principal questão 

a ser respondida neste estudo é: Quais iniciativas devem estar presentes para a 

implementação da Gestão do Conhecimento em organizações públicas de ensino? 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conhecer o nível de implementação da Gestão do Conhecimento no 

IF-Fluminense em relação aos seus elementos, as dimensões e 

práticas existentes; 

 Identificar as práticas e processos existentes de Gestão do 

Conhecimento que precisam ser aprimoradas na instituição; 

 Comparar o nível de implementação da Gestão do Conhecimento do 

IF-Fluminense com as organizações públicas nacionais por meio do 

método OKA; 

 Gerar um relatório de pesquisa visando subsidiar e conscientizar os 

dirigentes para a tomada de decisão acerca do uso estratégico do 

conhecimento nas organizações da Administração Pública Federal. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

O futuro uso da GC nas organizações, segundo Bose (2004, p.457) depende 

de dois fatores: da qualidade das métricas e da adição de valor tangível decorrente 

do gerenciamento dessas métricas. Desta forma, torna-se necessário entender as 

métricas padronizadas para sensibilizar gestores e interessados sobre o valor das 

iniciativas de Gestão do Conhecimento. 

McInerney (apud BOSE, 2004, p.457) entende que “os gerentes devem ser 

capazes de medir o impacto dos esforços de GC no desempenho das suas 

organizações”. 
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Neste contexto, a pesquisa foi realizada com gestores da Reitoria do Instituto 

Federal Fluminense, nas sete áreas estratégicas da organização: Pró-reitora de 

Ensino, Pró-reitora de Pesquisa, Pró-reitora de Extensão, Diretoria de Gestão de 

Pessoas, Diretoria de Tecnologia da Informação, Diretoria de Comunicação, Diretoria 

de Administração e Diretores dos Câmpus. 

 

1.4. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

O desafio da gestão das empresas que possuem como foco o conhecimento é 

entender como sua organização funciona enquanto inteligência coletiva, visando 

atingir plenamente os seus objetivos empresariais (REZENDE, 2002). Este momento 

é caracterizado pela evolução das organizações, ou seja, o saber como fazer, assim 

como o saber gerenciar o fazer, se tornou de grande importância. Com a passagem 

das rotinas para as máquinas, a inovação e o conhecimento, e seu gerenciamento, 

tornaram-se um importante diferencial competitivo (RODRIGUEZ, 2007). 

É neste cenário que, a avaliação da GC pode ser considerada relevante 

porque permite segundo Rao (2005): identificar como ocorre o fluxo do conhecimento; 

mapear os ativos intangíveis; acelerar os processos de aprendizagem na organização; 

identificar e disseminar as melhores práticas; compreender como o conhecimento 

promove os relacionamentos interpessoais e as redes sociais nas organizações; 

identificar agentes de mudanças; aumentar a inovação e as atividades de colaboração 

e uma cultura de compartilhamento do conhecimento como resultado da crescente 

consciência dos benefícios da GC; aumentar a motivação; e criar uma cultura com 

foco no desempenho. 

Para Lee et al, (2005, p.473) “a avaliação do desempenho da GC tem se 

tornado importante porque promove o aprendizado organizacional estratégico e gera 

capacitações necessárias para atingir as expectativas dos clientes”. É neste contexto 

em que as organizações necessitam medir como os resultados obtidos com a GC 

podem afetar o seu desempenho que a presente pesquisa está inserida. 

Desta forma, a avaliação da GC em uma organização pública, em especial o 

Instituto Federal Fluminense, torna-se necessária, de modo a fortalecer e promover o 

cumprimento de sua missão, pois se trata de uma organização que atua diretamente 

com a produção e disseminação do conhecimento, com atuação nas áreas de 
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educação, pesquisa, inovação tecnológica e extensão. As atividades de Gestão do 

Conhecimento (criação, armazenamento e disseminação do conhecimento) 

possibilitam atingir os objetivos explícitos da organização e são vitais para o 

desempenho da organização. 

Em razão dos inúmeros trabalhos e pesquisas produzidas e resultados 

comprovados, acredita-se que a implementação de um programa efetivo de GC seja 

também eficiente para a resolução/minimização de diferentes problemas instalados 

nas organizações (FRESNEDA & GOULART, 2006). 

 

1.7. QUESTÕES QUE NORTEARAM AS AÇÕES DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa pretende responder aos seguintes questionamentos: 

 Por ser uma instituição pública, é possível encontrar iniciativas 

favoráveis à Gestão do Conhecimento no Instituto Federal 

Fluminense? 

 Existem diferenças de níveis de implementação da Gestão do 

Conhecimento entre organizações públicas nacionais e as 

instituições de ensino?  

 Quais práticas e processos existentes de Gestão do 

Conhecimento precisam ser aprimorados na instituição? 

 

 

 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O trabalho está estruturado em 6 (seis) capítulos. O capitulo 1 apresenta a 

situação problema, os objetivos da pesquisa. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico da pesquisa divido em dois grandes 

temas: elementos importantes e a conceituação da GC, além de sua importância e 

panorama da GC nas organizações públicas. 

O capítulo 3 é reservado à metodologia da pesquisa, procedimentos adotados, 

incluindo a descrição da escolha do método. 
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O capítulo 4 apresenta o estudo caso, fazendo uma contextualização da 

instituição analisada. 

No capítulo 5 os resultados da pesquisa são apurados e analisados. 

O capítulo 6 é destinado às conclusões alcançadas com a pesquisa e 

recomendações para possíveis estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ELEMENTOS IMPORTANTES PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

2.1.1. DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

       Para avançar no entendimento do conceito de conhecimento é importante 

fazer uma distinção entre dados, informações e conhecimento. Para Davenport e 

Prusak (1998) existe uma relação hierárquica entre estes elementos. Dados são 

registros sem significado, que se transformam em informações ao adquirirem algum 

significado. 

 As informações são dados que possuem relevância e propósito e o 

conhecimento pode ser visto como o conjunto de informações reconhecidas e 

integradas pela pessoa dentro de um esquema pré-existente. Para Senge (1999), as 

informações são dados com relevância à situação do receptor, ou seja, é necessária 

a conversão de dados pelo ser humano. Já o conhecimento é gerado apenas no 

momento em que as pessoas reconhecem as informações e as aplicam em suas 

ações cotidianas para a obtenção de algo. Desta forma, a transformação da 

informação em conhecimento depende da capacidade das pessoas em interpretar as 

informações. Também é necessário gerar opções significativas de ação visando 

implementá-las para alcançar os resultados desejados. 

Carvalho& Tavares (2001) contribuem com a distinção entre dado, informação 

e conhecimento, e reconhecem que o grande diferencial está nas pessoas: 

 

[...] o conhecimento é formado a partir da informação. Entretanto, existe uma 
variável bastante sutil que, por muitas vezes, esquecemos e que dá ao 
conhecimento uma característica de fruto ou de produto de uma associação 
de informações, dentro de um determinado contexto considerado. Isso 
significa que, assim como informação não é um coletivo de dados, 
conhecimento também não é um coletivo de informações. Dados carecem de 
um contexto para se transformar em informação. Da mesma forma, 
informações carecem de contexto para gerarem conhecimento. E carecem de 
alguma coisa mais: do talento humano. Uma pessoa pode ter acesso a 
inúmeras informações, mas se não souber colocá-las em um contexto, 
interpretá-la diante do mesmo e traduzi-las em uma realidade, não estará 
gerando conhecimento (Carvalho& Tavares, 2001, p. 5). 
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Uma observação importante comentada por Davenport & Prusak (1998) se 

refere ao conhecimento como uso inteligente da informação, e sua avaliação é feita 

pela qualidade das ações ou das decisões geradas. Estes autores enfatizam que o 

conhecimento é geralmente interpretado como algo impossível de ser totalmente 

estruturado e/ou capturado, na medida em que existe na mente humana. Por isso, 

afirmam que o conhecimento somente se manifesta quando é utilizado, ou seja, 

possuem orientação para a ação (DAVENPORT & PRUSAK, 1998). 

Druker (1993) também ressalta a importância do conhecimento como um único 

recurso com significado. Os demais recursos tradicionais, como terra (recursos 

naturais), mão-de-obra e capital se tornaram secundários, pois podem ser obtidos 

mais facilmente, desde que haja conhecimento. 

Neste contexto, a produção do conhecimento dependerá diretamente da 

capacidade das pessoas em absorver, reter e projetar informações de maneira 

seletiva, criativa e pragmática, com resultados concretos. Esse conhecimento precisa 

ser gerenciado para produzir resultado esperado (SVEIBY, 1998). 

Desta forma, não basta ser uma organização composta por pessoas que 

"sabem", mas não gerenciam diretamente o conhecimento. O desafio das 

organizações é a implantação de processos que criem, gerenciem, armazenem e 

disseminem o conhecimento (STRATEGY RESEARCH CENTER, 2004). 

 

2.1.2 CONHECIMENTO TÁCITO E CONHECIMENTO EXPLÍCITO 

 

Em 1983, Polanyi (1983) apud Batista (2008) identifica conhecimento tácito 

como pessoal, ou seja, relacionado a um contexto específico e difícil de ser 

formalizado e comunicado. Representa o conhecimento produzido pela experiência 

de vida, incluindo elementos cognitivos e práticos. Observa a autora que “nós 

sabemos mais do que podemos contar”, se referindo à dificuldade de se explicitar o 

conhecimento pessoal, que envolve a personalidade de quem o detém (Polanyi, 1983 

apud                      Batista, 2008, p. 40). 

Mais tarde, dois autores japoneses, Nonaka & Takeuchi (1997) retomam 

abordagem de Polanyi (1983) e adicionaram o termo explícito. Utilizaram os conceitos 

de conhecimento tácito e explícito para formular uma teoria sobre a criação do 

conhecimento. Para eles, o conhecimento tácito é aquele que não é fácil de ver ou de 

expressar. É de natureza pessoal e difícil de documentar, comunicar e compartilhar. 
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Já o conhecimento explícito é facilmente transmitido, seja eletronicamente ou 

armazenado em banco de dados. Para os autores, é exatamente nos processos de 

conversão do conhecimento tácito para o conhecimento explícito e do conhecimento 

explícito para o tácito que ocorre a criação do conhecimento. 

Trazendo uma analise mais profunda, Nonaka & Takeuchi (1997) defendem 

que: 

[...] conhecimento tácito é um conjunto de habilidades técnicas que se 
desenvolvem no plano da dimensão cognitiva, construídas pela experiência 
e pelas experimentações pessoais, com difícil articulação por envolverem 
modelos mentais, crenças e perspectivas incorporadas na formação 
individual dos colaboradores, que moldam a percepção de mundo; já o 
conhecimento explícito pode ser formalizado, sistematizado e facilmente 
comunicável, capaz de transformar o conhecimento tácito (individualizado) 
em explícito (coletivo) (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p.7). 

 

O conhecimento tácito não é encontrado em manuais, livros, bancos de dados 

ou arquivos. É um conhecimento existente no hábito, crenças e aplicação de valores, 

sendo transmitido informalmente nos diálogos, em casos e histórias sobre 

relacionamentos com parceiros de negócios (LINS, 2003). 

O conhecimento tácito está mais relacionado à individualidade de cada um, 

às experiências adquiridas e está muito próximo dos fatores intangíveis do cotidiano. 

Esse tipo de conhecimento é muito valorizado nas organizações, já que é único e difícil 

de ser replicado (Montenegro Junior, 2012). Já o outro tipo de conhecimento, é o 

explícito, que está mais próximo do conhecimento científico. Tem grande facilidade de 

ser repassado através de um aprendizado didático. Tácito, no entanto, não significa 

conhecimento que não pode ser codificado, mas que ainda não foi explicado 

(MONTENEGRO JUNIOR, 2012). 

Desta forma, o conhecimento tácito existe somente na mente humana e não 

se transfere ou se compartilha com facilidade ou espontaneidade. “Se o conhecimento 

está na mente humana, ele precisa ser transferido e transferir conhecimento consiste 

em transformar conhecimentos individuais em conhecimentos coletivos, isto é, 

conhecimento organizacional" (ALVARENGA NETO, 2005, p. 15). 
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2.1.3 COMPARTILHAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O conhecimento organizacional tem um ciclo de vida, iniciando pela criação, 

passando pela armazenagem, localização, aquisição e, terminando com uso e 

aprendizagem pela promoção da identificação e disponibilização dos ativos de 

conhecimento. A criação do conhecimento, assim como sua aquisição estão no 

chamado processo de compartilhamento de conhecimento (TEIXEIRA, 2011). 

Em relação ao compartilhamento do conhecimento Montenegro Junior (2012) 

defende que: 

Não se deve buscar a geração de conhecimento, apenas acreditando que a 
forma de se transmitir conhecimento para os indivíduos é apenas em 
ambientes de treinamento, salas de aula ou quaisquer outras circunstâncias 
onde o aprendizado fosse viabilizado somente pela interação entre Emissor 
(aquele que detém o conhecimento) e Receptor (aquele que irá aprender) 
seria um equívoco. No âmbito das organizações de aprendizagem, a 
educação deve concorrer para a formação de um educando que participe 
efetivamente do processo de criação e comunicação de conhecimentos no 
dia a dia do seu trabalho. O foco da atenção, nesse caso, está no aprendiz, 
que assume responsabilidade compartilhada nos processos de 
aprendizagem individual e organizacional (MONTENEGRO JUNIOR 2012, p. 
4). 

 

Porém, muito conhecimento produzido, gerado, dentro das organizações não 

resulta em valor e sucesso competitivo. É porque ocorrem fatores que dificultam a 

utilização efetiva do conhecimento e impedem sua aplicação eficaz.  

Desta forma, o compartilhamento de conhecimento torna-se um dos aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento dentro de uma 

organização. Diretrizes que considerem uma preocupação adequada com criação de 

metodologias e sistemáticas que se dirijam à preparação das pessoas, ao desafio de 

gerir o conhecimento nos processos vitais da empresa, a fim de estimular e 

reconhecer o compartilhamento do conhecimento entre as pessoas (SOUZA, 2001). 

 

 

2.1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cultura organizacional é “o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por 

normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhadas por todos os membros da 

organização” (CHIAVENATO, 2010, p.172).  
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Cada organização, seja a mesma de caráter público ou privado, tem um modo 

específico de “olhar o mundo”. Para Valentim (2003, p. 2) “a visão e a forma de agir 

convencionada entre os indivíduos de uma determinada organização, denomina-se 

cultura organizacional”. Segundo a autora, se por um lado os indivíduos que integram 

a organização influem diretamente na criação dessa cultura organizacional, por outro 

lado a própria organização influencia na forma com que cada indivíduo atua no seu 

cotidiano. A cultura organizacional transcorre por toda organização, sendo sua 

essência a relação entre as pessoas, tanto no ambiente interno, quanto no ambiente 

externo à organização (VALENTIM, 2003). 

O autor observa ainda que os “indivíduos são atraídos e formam grupos, de 

maneira consciente ou inconsciente, nos quais as pessoas se agrupam quanto à 

maneira de pensar e de se comportar” (VALENTIM, 2003, p. 3). 

Para Mello (2001) a formação dos grupos está sujeita, além da participação 

de pessoas que os constroem de maneira dinâmica, a um elemento de ressalva 

característico da cultura, o tempo. A cultura de uma organização necessita de tempo 

para que seu embasamento e estrutura possam ser construídos. Em relação ao 

processo de aceitação e uso de um ‘novo’ comportamento por uma determinada 

comunidade, é necessária a existência de um período de adaptação, dando 

continuação ao processo de mudança, inclusão e exclusão de indivíduos nos grupos 

e organizações. 

A cultura organizacional em uma organização é uma das principais áreas a 

serem desenvolvidas. Representa os elementos essenciais que determinam o 

comportamento, os valores, a baixa resistência à mudança, a participação e interação 

que deve ocorrer entre os indivíduos e grupos e demais atributos da organização 

(VALENTIM, 2003). 

Segundo Senge (1999), um dos fatores de sucesso da organização é a 

manutenção de um ambiente de aprendizagem dentro de sua cultura organizacional, 

em decorrência do cenário dinâmico da atualidade. Este ambiente promove a 

necessidade em buscar condições e competências por parte das empresas visando 

reunir mudanças de seu contexto e encontrar alternativas que propiciem um ambiente 

favorável à aprendizagem, à sustentabilidade e à inovação (PEREIRA, 2010). 

 

2.1.5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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A tecnologia da Informação é um dos importantes fatores na produção de 

mudanças. Os atuais recursos de Tecnologia de informação e Comunicações (TIC) e 

o uso adequado da tecnologia se tornam estratégicos para empresa. Diante de um 

grande volume de informações dentro das organizações, surge a necessidade de 

melhorar o gerenciamento desses, no intuito de contribuir para maior aplicação do 

conhecimento dentro das organizações. Nesse contexto, torna-se oportuno aliar as 

tecnologias da informação e de gestão, de forma que as duas sejam executadas em 

paralelo (MOURA & CAMPANHOLO, 2011). A utilização de uma plataforma 

tecnológica destinada ao processamento da informação proporcionará agilidade nas 

formas de acesso à informação, e consequentemente, sua disseminação em tempo 

real. 

Contudo, não basta apenas fazer uso da tecnologia sem a integração dos 

sistemas utilizados. Porem & Guaraldo (2012) comenta que muitas organizações 

tendem pela administração fragmentada (recursos humanos, financeira, 

mercadológica, logística) e a adoção de sistemas informatizados por setores. A 

informação gerada pelos sistemas e sem conexão entre as áreas dificulta qualquer 

análise mais aprofundada sobre a realidade da organização. Esta administração 

implica em geração de maior dispêndio de tempo para elaboração de relatórios. 

 Rodriguez (2007) também corrobora com esta ideia quando afirma que 

construir uma empresa orientada ao conhecimento é mais do que desenvolver 

talentos ou implementar uma cultura orientada ao conhecimento, ou criar uma 

infraestrutura tecnológica que permita a criação e o desenvolvimento do 

conhecimento. O desafio ainda maior e fazer tudo isso funcionar com alta sinergia e 

gerando resultados econômicos, que tornem a empresa autossustentável 

(RODRIGUEZ, 2007). 

 

2.1.6 CAPITAL HUMANO 

 

No mundo contemporâneo, onde as mudanças são intensas, as organizações 

precisam superar desafios e investir em inovações, para atingir suas metas. Este 

cenário demanda investimentos no desenvolvimento do capital humano e evidencia a 

importância do conhecimento como fator de aprimoramento da empresa. 

Neste sentido, as atividades baseadas em conhecimento se tornaram as 

principais funções internas das empresas e aquelas com maior potencial de obtenção 
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de vantagem competitiva (DAVENPORT E PRUSAK, 1998). Assim, o conhecimento 

não é apenas mais um recurso ao lado dos tradicionais fatores de produção, como 

trabalho, o capital e a terra. É o único que possibilita o desenvolvimento de novas 

capacidades, a criação de novos produtos e serviços, o aperfeiçoamento dos 

existentes e a melhoria dos processos organizacionais (DRUCKER, 1994). 

A principal vantagem competitiva das empresas baseia-se no capital humano, 

ou ainda, no conhecimento existentes nos seus funcionários. Esse “é difícil de ser 

imitado, copiado e modificado. É ao mesmo tempo individual e coletivo; leva tempo 

para ser construído e, de certa maneira, é invisível, pois reside na cabeça das 

pessoas” (SOUZA et al, 2001 p.103).  

Ademais, Chiavenato (2010, p. 233) afirma que o “capital humano é o principal 

ingrediente da nova economia”, é ativo intangível que envolve habilidade, experiência, 

conhecimento, competência e informação.  

Uma observação importante de Stewart (2002) é que o único capital 

insubstituível que uma organização possui é o conhecimento e as capacidades dos 

seus recursos humanos. A produtividade desse capital depende da maneira eficaz 

com que as pessoas compartilham e usam as suas competências. 

De fato, o desenvolvimento do capital humano torna-se inevitável, pois cada 

vez mais a competitividade acirrada demanda a busca e a obtenção de resultados 

eficazes, onde a expressão “colaboradores” se torna cada vez mais comum. Além 

disso, surge a ideia de comprometimento com toda a instituição e não mais com a 

atuação técnica e isolada do processo produtivo. “As organizações funcionam por 

meio de pessoas, que delas fazem parte e que decidem e agem em seu nome” 

(CHIAVENATO, 2010, p. 23). Este mesmo autor esclarece bem que “são as pessoas 

que produzem, vendem, tomam decisões, supervisionam, conduzem, motivam, 

comunicam, gerenciam e dirigem os negócios da empresa”. 
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2.1.7 CAPITAL INTELECTUAL 

 

As empresas de sucesso possuem atuação distinta das demais quando 

valorizam o conhecimento coletivo gerado e adquirido, as habilidades criativas e 

inventivas, os valores, atitudes e motivação das pessoas que as integram e o grau de 

satisfação dos clientes. Estes são os chamados ativos intangíveis, os conhecimentos 

tácitos ou explícitos que geram valor econômico para a empresa e cuja origem está 

diretamente relacionada aos agentes criativos da empresa. (REZENDE, 2002).  

Estes chamados ativos intangíveis inerentes às pessoas têm papel muito 

importante nas empresas, tendo como premissa estarem motivadas, capacitadas e 

atuantes. É através deste capital humano, a capacidade organizacional que a 

empresa possui, que surge uma das formas do capital intelectual, presente nas 

habilidades dos funcionários, em seus conhecimentos (SANTOS et al, 2001).  

O capital intelectual pode ser entendido como um conjunto de ativos 

intangíveis representados pelo acervo de conhecimentos que geram diferencial 

competitivo e agregam valor à determinada organização (IPEA, 2011). O capital 

intelectual é a capacidade, habilidade e experiência que as pessoas detêm e que 

agregam às atividades executadas em uma instituição ou organização. 

Tapscott (2000, p. 37) conceitua o capital intelectual através de suas formas 

de conhecimento, a seguir: a) na forma de conhecimento dentro da cabeça de cada 

pessoa; b) na forma de conhecimento adicional que é gerado quando as pessoas se 

relacionam e compartilham o seu conhecimento e c) na forma de conhecimento 

armazenado em livros, revistas, jornais, fotografias, desenhos, fitas, discos, CD, CD – 

ROM, Bases de Dados, etc. 

Em uma conceituação mais abrangente, Stewart (1998, p. 14) afirma que o 

capital intelectual é a soma de três capitais:  

a) capital humano: inclui conhecimento e competências individuais dos 

funcionários (refere-se ao valor que a empresa perde quando funcionários vão 

embora);  

b) capital estrutural: inclui conhecimento ou competências coletivas, como 

processos, know-how, marcas e patentes, documentos (é o valor que fica quando 

funcionários vão embora);  

c) capital do cliente: inclui conhecimento e vantagens advindas dos clientes (é 

o valor que se ganha com relacionamentos com clientes). 
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Como resposta às mudanças, novas formas de gestão têm sido discutidas 

como alternativa ao modelo tradicional. MONTENEGRO JUNIOR (2012) salienta que 

uma destas formas é o modelo de gestão baseado no conhecimento, com o foco no 

conhecimento existente e no potencial das pessoas que as compõem. 

De acordo com Rezende (2002), uma vez reconhecido o capital intelectual 

como um dos principais geradores de riqueza das empresas, torna-se necessário 

implementar a sua gestão. Uma vez apreendido, formalizado, registrado e 

alavancado, pode-se produzir ativos ainda maiores. 

Assim, um conceito que se apresenta é o de gestão do capital intelectual. Para 

Matos & Lopes (2008), este conceito está relacionado à capacidade de cada indivíduo 

da organização de gerar benefícios para a empresa a partir do seu saber. Contudo, 

Rezende (2002, p.6), menciona que gerenciar o capital intelectual é “uma tarefa 

complexa, até porque estão inclusas neste conceito a Gestão do Conhecimento (parte 

do capital intelectual) e a gestão da informação (parte da Gestão do Conhecimento), 

exigindo, portanto, da função de administrá-lo, esforço multidisciplinar.”. 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO - GC 

 

2.2.1 CONCEITUAÇÃO 

 

A Gestão do Conhecimento pode ser entendida como a disciplina que visa 

projetar e implementar um sistema para conversão do conhecimento tácito, explícito, 

individual, interno e externo existente na empresa em conhecimento organizacional. 

Uma vez registrado, esse conhecimento pode servir para ampliar o conhecimento 

individual, utilizando-o em prol da organização (DAVENPORT & PRUSAK, 1998). 

Em um ambiente repleto de informação, como vivemos hoje, combinado com 

a necessidade de selecionar informações precisas com maior eficiência e rapidez, as 

organizações precisam estar preparadas para enfrentar este ambiente de intensa 

mudança para atingir suas metas e superar desafios. É nesse contexto que a "Gestão 

do Conhecimento se transforma em um valioso recurso estratégico para a eficiência 

da organização” (STRATEGY RESEARCH CENTER, 2004).  

Nonaka (1991) define a Gestão do Conhecimento como a criação consistente 

de conhecimento novo, sua disseminação através da organização e sua rápida 

incorporação em novas tecnologias e produtos. 
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Para Chiavenato (2010), “a Gestão do Conhecimento trata da identificação do 

que quer saber dentro das organizações, ou seja, abrange as ações como significar, 

criar, capturar, arquivar¸ organizar, sistematizar, disseminar e aplicar o conhecimento, 

informação e expertise entre colaboradores com interesses e necessidades similares 

para criar inovação e gerar retorno”. 

Para Wiig (2000, p.7.), “a ampla Gestão do Conhecimento é a sistemática e 

explícita gestão de atividades práticas, programas e políticas da organização 

relacionadas ao conhecimento”.  

Verifica-se então que adoção da Gestão do Conhecimento é a solução para 

maior utilização do capital humano, visando o aumento de competência organizacional 

(BUENO et al, 2004). O autor elucida que a empresa precisa tirar ao máximo proveito 

dos bens intangíveis. Para tanto, identifica e mapeia seus ativos intelectuais, facilita o 

acesso a informações coorporativas, compartilha experiências de tecnologia, investe 

em treinamento, incentiva a criatividade e a inovação e cria, deste modo, novos 

conhecimentos. “A utilização da Gestão do Conhecimento nas empresas pode 

desencadear melhores decisões e ações em marketing, vendas, produção, logística 

recursos humanos, entre outras áreas, que ajudarão a atingir plenamente os objetivos 

estratégicos da Organização (BUENO et al, 2004 p. 91-92).” 

Neste sentido, torna-se importante gerenciar e estimular as práticas de 

Gestão do Conhecimento. Para tanto, é necessário criar mecanismos de mensuração 

dos resultados de forma a avaliar, controlar e melhorar o desempenho organizacional, 

além de permitir uma análise do alinhamento das ações com as estratégias 

corporativas (BOSE, 2004). Afirma ainda o autor que criar métricas é necessário para 

que as iniciativas de GC sejam valorizadas e para que os esforços sejam avaliados, 

definindo assim o retorno dos investimentos destas iniciativas (BOSE, 2004).  

Fresneda et al (2009) afirmam que desenvolver a Gestão do Conhecimento 

requer mudança nos valores e na cultura organizacional, no comportamento das 

pessoas e nos modelos de trabalho e, fundamentalmente, requer que as pessoas 

tenham fácil acesso a recursos de informação importantes, para que o conhecimento 

possa ser gerado e distribuído. 

2. 2. 2.  Importância da GC no Setor Público 

 

As organizações, de modo geral, possuem muitas informações e, 

principalmente, conhecimento, que ficam na maioria das vezes dispersos 
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internamente, dificultando sua utilização e impossibilitando sua gerência eficiente. 

Sendo assim, o melhor entendimento de etapas, processos e ferramentas pode 

propiciar uma gestão eficaz de todo o contexto das informações institucionais 

(DAVENPORT, 2001). 

Por outro lado, este cenário torna-se um grande desafio para a administração 

pública, já que existe a cultura enraizada que o serviço público precisa seguir uma 

burocracia arcaica e não precisa ser eficiente, bom e rápido. No contexto das 

organizações públicas, a administração é tradicionalmente rotulada de ineficiente e 

pouco produtiva, sendo entendida como um obstáculo para o desenvolvimento 

socioeconômico do país (LEOCÁDIO e SANTOS, 2008). A necessidade de mudanças 

e a busca da eficiência estão cada vez sendo importante nas organizações públicas 

de um modo geral. 

Fresneda & Gonçalves (2007) também salientam que a administração pública 

produz conhecimento: 

 
[...] não só por meio de suas inúmeras políticas, projetos, normas e pareceres 
que, apesar de sua relevância, muitas vezes se perde na burocracia do 
Estado brasileiro ou fica apenas no conhecimento tácito de seus funcionários. 
[...] Preservar esta base do conhecimento é fundamental, caso contrário 
corre-se risco de se incorrer em um eterno recomeço sem nunca efetivamente 
consolidar as boas práticas. Para evitar que isso ocorra, devemos criar e 
instituir mecanismos que permitam às iniciativas desenvolvidas servir de 
alicerce ás novas propostas e para que a experiência encurte caminhos e 
torne as ações governamentais mais efetivas (FRESNEDA & GONÇALVES, 
2007, p.7). 
 
 

A utilização da Gestão do Conhecimento no setor público é uma estratégia 

para atingir o melhor desempenho e melhorar o relacionamento interno e externo das 

organizações. Segundo Wiig (1999), a viabilidade de qualquer sociedade depende da 

qualidade do fornecimento dos serviços públicos e os aspectos como estrutura 

governamental, responsabilidades, capacidades, informação, especialização do 

quadro de servidores e conhecimento disponível. O autor destaca o conhecimento 

como o principal elemento destes. 

Existem diferenças nos benefícios da GC nas empresas públicas e nas 

privadas. Enquanto nas empresas privadas a implantação da GC aumenta a 

satisfação dos clientes com a melhora da qualidade dos produtos e serviços, traz 

inovação, eleva a produtividade e como consequência amplia a rentabilidade e o 

desempenho em relação à concorrência (BASTISTA, 2004). Na administração pública 
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também são estimuladas a investir na GC, com aumento da capacidade de gerar, 

difundir e armazenar conhecimento, que possa facilitar a promoção de resultados 

eficazes e melhor atendimento ao cidadão (CAMÕES, 2010).  

Batista (2004) entende que o papel da GC na Administração Pública é bem 

mais amplo que no setor produtivo: “A GC na administração pública transcende a 

finalidade de melhorar o desempenho organizacional, cumprindo função importante 

na sociedade democrática e na inserção do país na economia mundial” (BATISTA, 2004, p. 

40). 

O uso das metodologias de Gestão do Conhecimento na administração 

pública proporciona vários benefícios segundo Batista (2004), tais como: 

 preparar cidadãos e organizações para atuar como parceiros do Estado 

na elaboração e na implementação de políticas públicas; 

 reduzir as desigualdades por meio de construção, manutenção e 

ampliação do capital intelectual das empresas; 

 criar uma sociedade competitiva por meio da educação dos cidadãos, 

e mediante o desenvolvimento das organizações para que estas se 

tornem competitivas em todas as áreas do conhecimento. 

Em serviços públicos de regime democrático, a GC aborda questões e 

requisitos relevantes, como competências, tempo útil e consumo mínimo de recursos, 

controle do desperdício, sustentabilidade, inclusão social, participação social visando 

enfrentar os desafios da atualidade (WIIG, 2000).  

Fresneda et al (2009) seguem esta mesma tendência em relação ao aumento 

na qualidade dos processos em serviços públicos, uma vez que apenas a eficiência 

relacionada à redução de custos não garante a qualidade do processo. Identificar e 

propagar as melhores práticas referentes à melhoria de qualidade nos processos 

organizacionais tem se revelado um grande benefício da adoção da Gestão do 

Conhecimento. 

Para citar um exemplo, Fresneda & Gonçalves (2007) comentam que 

implantar Gestão do Conhecimento na esfera pública não constitui apenas 

disponibilizar os serviços públicos on-line e melhorar sua forma de acesso, mas 

implementar um conjunto de processos, através da tecnologia, que podem modificar 

as interações, em grande escala, entre os cidadãos e o governo e entre as instituições 

das três esferas de governo: federal, estadual e municipal.  
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Além disso, o estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) 

organizado por Batista et al. (2005) afirma que deveria ser implementada uma política 

de GC na Administração Direta com direcionadores estratégicos, alocação de 

recursos específicos e treinamento nos vários níveis organizacionais, visando uma 

massificação da GC.  

Em pesquisa realizada por Fresneda et al (2009) com servidores públicos 

federais, no ano de 2006, ficou demonstrada com clareza a importância da GC para 

setor público, apontando os seguintes resultados esperados na adoção da GC       

(tabela 1): 

 

Tabela 1 – Resultados esperados com adoção da GC 

 

RESULTADOS ESPERADOS COM A ADOÇÃO DA GC 

% 

IDENTIFICAÇÕES 

Promoção da transparência na gestão pública, pelo fornecimento ao 
cidadão de acesso às informações governamentais e crescente 
capacidade para intervir diretamente nas decisões político-administrativas 
que lhe digam respeito. 
 

81% 

Melhoria da gestão e qualidade dos serviços públicos, com redução de 
custos pela gestão eficaz de processos. 
 

81% 

Desenvolvimento de uma cultura de compartilhamento desconhecimento 
entre governo e sociedade 
 

68% 

Desenvolvimento de uma cultura colaborativa entre áreas governamentais 
 68% 

Servidores públicos dotados de competências cognitivas para utilizarem, 
individual ou coletivamente, redes e equipamentos como meios de 
produção de conhecimento. 
 

62% 

Fonte: Fresneda et al, (2009). 
 

 

A mesma pesquisa identificou ainda os problemas mais relevantes, 

provocados pela ausência de Gestão do Conhecimento nas organizações públicas 

(tabela 2). 

PROBLEM 
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Tabela 2 – Problemas identificados pela ausência de GC 
AS IDENTIFICADOS PELA AUSÊNCIA DE GC 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA AUSÊNCIA DE GC 

% 

IDENTIFICAÇÕES 

Existência de grande massa de informações estratégicas não tratadas e 
não disseminadas aos tomadores de decisões governamentais 
 

81% 

Competências individuais e coletivas não exploradas 
81% 

Insuficiente colaboração intra-organizacional 
50% 

Baixa utilização de trabalho em grupo, colaborativo e virtual 
50% 

Dificuldade de promover o aprendizado coletivo, constituindo-se em 
uma barreira à capacidade de criação e inovação 
 

43% 

Fonte: Fresneda et al, (2009) 
 

 

Knight (2007) destaca que o governo federal e alguns governos estaduais têm 

buscado à adoção de políticas abrangentes de GC, bem como há uma série de casos 

isolados de implementação bem sucedida.   

Silva (2013) esclarece que o auxílio das novas tecnologias pode ajudar a 

administração pública a enfrentar variados desafios, desde que haja uma mudança 

organizacional, com o surgimento de novas práticas que visem à melhoria dos 

serviços públicos, dos processos democráticos e das políticas públicas.  

No entanto, Angelis (2013) apresenta fatores que representam uma barreira 

à capacidade na aplicação de políticas e práticas de GC tais como: ausência de 

interação estruturada entre as organizações públicas; esforços embrionários em 

divulgação de conceitos e práticas de GC; falta de diretrizes e responsabilidades 

claras na aplicação de práticas de GC; uma cultura dominante que não privilegia a 

partilha de conhecimentos e falta de métricas que possibilitem a avaliação do impacto 

da criação e partilha de conhecimento na eficácia do governo. 

Na administração pública, a maioria dos programas e projetos de GC falha 

porque a cultura organizacional não oferece suporte ao processo, bem como, contribui 

para produzir forte resistência à sua implementação bem sucedida. Segundo Angelis 

(2013): 
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A cultura organizacional influencia o ambiente de aprendizagem quando 
demonstra abertura para as ideias dos servidores públicos, cidadãos e outras 
organizações, identifica parceiros e melhora os serviços de acordo com as 
demandas do ambiente. A cultura organizacional afeta as tecnologias de 
informação e comunicação quando permite a disciplina necessária para 
organizar o conteúdo, quando melhora a utilização das tecnologias e quando 
permite que os sistemas de informações suportem a ampla disponibilidade e 
o livre fluxo de informações operacionais úteis, confiáveis e oportunas. 
(Angelis, 2013, p. 315) 

 

Afirma ainda que, para mudança do cenário, é preciso um processo de 

mudança cultural na Administração Pública onde engloba, entre outros, os seguintes 

requerimentos (Angelis, 2013): 

- Novos Programas e Políticas de Seleção, Recrutamento, Formação, 

Aprendizagem e Promoção; 

- Avaliação da Contribuição dos Servidores Públicos e aumento da 

competitividade do Setor Público; 

- Desenvolvimento do Capital Humano e Aprendizagem ao Longo da Vida; 

- Mapeamento e Criação de Novas Competências (ex. quem sabe o que? 

Onde estão os professores do governo?); 

- Transformar gestores/líderes transacionais, que trabalham em ambientes 

estáveis, em líderes transformacionais, que integram competências 

intelectuais, gerenciais, emocionais e espirituais; mudar expectativas e 

percepções. 

 

Batista (2004) acrescenta que as organizações públicas devem gerir o 

conhecimento para aumentar a efetividade da ação pública no tratamento de temas 

relevantes de maneira competente, com o mínimo de recursos e tempestividade. 

Contudo, também devem gerir o conhecimento para: 

 

(a) tratar de maneira adequada e com rapidez desafios inesperados e 

desastres; 

(b) preparar cidadãos, organizações não-governamentais e outros atores 

sociais para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na 

implementação de políticas públicas; 

(c) promover a inserção social, a redução das desigualdades sociais e um 

nível aceitável de qualidade de vida para a população por meio de construção, 
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manutenção e ampliação do capital social e do capital intelectual das 

empresas;  

(d) criar uma sociedade competitiva na economia regional e global por meio 

da educação dos cidadãos para que eles se tornem trabalhadores 

competentes do conhecimento, e mediante o desenvolvimento das 

organizações para que estas se tornem competitivas em todas as áreas do 

conhecimento.  

 

2.2. 3. A SITUAÇÃO DA GG NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 

Para verificar a situação da GC nas organizações públicas buscaram-se dois 

estudos, realizados em 2004 e 2005, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA): O primeiro foi publicado em 2004, intitulado Governo que aprende: Gestão do 

Conhecimento em organizações do Executivo Federal. (BATISTA, 2004) e o segundo 

publicado em 2005 denominado Gestão do Conhecimento na Administração Pública, 

com os resultados de uma pesquisa realizada em parceria com a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná e a empresa Terraforum Consultores (BATISTA et 

al, 2005).  

O primeiro estudo analisou as experiências das organizações consideradas 

de referência na implementação de práticas de Gestão do Conhecimento. A maioria 

das organizações do estudo são empresas públicas (Serpro, Caixa Econômica 

Federal, Embrapa, Petrobras), uma autarquia (Banco Central do Brasil) e uma 

sociedade anônima de economia mista (Banco do Brasil). Nota-se que não há 

organizações de referências da Administração Pública Direta. 

Batista et al (2004) sustentam que isso se deve pelo baixo nível de 

conscientização ainda existente entre os dirigentes sobre a importância da GC e, 

consequentemente, pela falta de priorização e alocação de recursos em projetos de 

tal natureza. Além disso, sabe-se que tais organizações operam com orçamentos bem 

reduzidos, o que limita muito a capacidade de custear despesas de treinamento e 

serviços de consultoria. Empresas públicas e sociedades de economia mista ocupam 

posição de destaque no desenvolvimento gerencial e, por isso, estão cientes da 

relevância da GC.  Tais empresas, ademais, acompanham os avanços nos métodos 

e as ferramentas de Gestão do Conhecimento e procuram introduzir práticas adotadas 

na iniciativa privada. 
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 Já o segundo estudo realizado pelo IPEA, teve por objetivo avaliar as 

mudanças que estão acontecendo na gestão pública com a implementação de 

práticas de GC em 28 órgãos da Administração Direta e em seis empresas estatais 

do Executivo Federal Brasileiro. Os resultados apontam que os esforços de GC estão 

em níveis bastante distintos na Administração Pública Federal, com maior nível de 

formalização da GC. Na maior parte dos órgãos da Administração Direta as práticas 

de GC são muito incipientes, feitas por iniciativas isoladas; ausência de comunicação 

e compartilhamento de informações interna e externamente resultado do 

desconhecimento do tema entre membros da alta administração, de chefias 

intermediárias e de servidores de uma forma geral (BATISTA, et al, 2005).  

Além disso, este estudo compara a situação do governo brasileiro com os 

governos dos países membro da organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). As grandes empresas estatais parecem se encontrar em níveis 

de formalização, implementação e obtenção de resultados semelhantes àqueles das 

organizações públicas dos países pertencentes à OCDE. O mesmo fato ocorre com 

alguns poucos ministérios avaliados: a maior parte deles, no entanto, ainda apresenta 

iniciativas e resultados muito incipientes em torno do tema (BATISTA, et al, 2005). 

Em geral, o modelo de gestão baseado no conhecimento tem provocado 

poucas iniciativas no âmbito das organizações públicas brasileiras. Nas instituições 

encontradas as práticas de GC tem recebido um tratamento indevido, tanto em termos 

de difusão de seus pressupostos e articulação de seus interlocutores, quanto em 

relação ao nível de profundidade dos temas tratados (FRESNEDA e GOULART, 

2006). 

 

2.2.4. GC EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO 

 

A educação é um processo contínuo de evolução, que proporciona, nesta era 

da informação, a utilização do conhecimento, capacitação, inovação e resultado. As 

grandes empresas sabem que a transformação do ambiente externo, turbulento e 

instável, bem como a intensificação da motivação e da competitividade do capital 

humano, somente torna-se possível graças à criação de mecanismos de treinamento 

e desenvolvimento (SIMIONI E CAMPANHOLO, 2011). 

As instituições de ensino apresentam uma organização complexa, 

especializada. Assim, executam várias tarefas e práticas organizacionais, visando à 
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busca de condições e competências para incorporarem as constantes mudanças de 

seu contexto e encontrar alternativas que possibilitem ambiente próprio à 

aprendizagem, à inovação e à sustentabilidade (PEREIRA, 2010).  

Foi realizado pelo IPEA um estudo com 45 Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES)1, intitulado “O Desafio da Gestão do Conhecimento nas Áreas de 

Administração e Planejamento das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)”, 

com o intuito de compreender como as Instituições Federais de Ensino tratam o tema 

Gestão do Conhecimento e a implantação de práticas de Gestão do Conhecimento 

nas áreas de administração e de planejamento (BATISTA, 2006).  

Os resultados desta pesquisa mostram que a implantação de práticas de 

gestão encontra-se no estágio inicial nas três categorias analisadas, sendo elas: 

aspectos da gestão de recursos humanos, estruturação de processos organizacionais 

e base tecnológica. A comparação dos resultados desta pesquisa com os de estudo 

anterior, publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), demonstra 

que tais áreas apresentam índices de implantação inferiores aos dos órgãos e 

entidades da Administração Direta Federal na maioria das práticas de GC (BATISTA, 

2006).  

Além disso, o estudo indicou que a clara identificação e priorização das ações 

de GC é uma realidade em apenas um grupo reduzido das áreas de administração e 

de planejamento das IFES, e poucas instituições pesquisadas apresentaram objetivos 

específicos de GC (BATISTA, 2006). 

No tocante à alocação de recursos, a grande maioria das áreas de 

administração e de planejamento das IFES não possui orçamento efetivo para tratar 

                                                           
1 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG); Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Maranhão (Cefet/MA); Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet/PR); Escola de Farmácia e 
Odontologia de Alfenas (Efoa); Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM); Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); Fundação Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); Fundação 
Universidade Federal de Rio Grande (Furg); Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir); Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal da Bahia (UFBA); 
Universidade Federal de Alagoas (Ufal); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Itajubá 
(Unifei); Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal de Lavras (Ufla); Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT); Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop); Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ); 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal de 
Tocantins (UFT); Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade 
Federal do Acre (UFAC); Universidade Federal do Amapá (Unifap); Universidade Federal do Amazonas (Ufam); 
Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes); Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal do Pará 
(UFPA); Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal do Piauí (UFPI); Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra); 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
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GC de maneira adequada com os objetivos elencados, e a quase totalidade de tais 

áreas não tem setor específico de Gestão do Conhecimento e da informação 

(BATISTA, 2006). 

Em estudo realizado por Albano (2012) na Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), o objetivo foi verificar qual a percepção dos servidores sobre a GC e 

quais as condições existentes para a implantação de um programa de Gestão do 

Conhecimento. Neste estudo os servidores reconhecem que a organização não tem 

formalmente um programa/sistema de GC, embora reconheçam a importância e 

benefícios que a implementação de um sistema de GC, possa trazer para a 

organização, em especial, para as atividades do setor. Os servidores identificam as 

deficiências da organização (setor), com relação a fatores organizacionais críticos 

para uma eficiente implementação de GC, com relação a processos e liderança. 

Entretanto detectam um eficiente uso de diversos recursos das tecnologias de TIC 

que oferecem suporte a atividades de GC, bem como identificam uma cultura 

organizacional estimuladora de atividades relacionadas à GC. 

Outro estudo realizado por Martins & Miranda, (2011) no Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT-UNB) demonstrou 

que não se aplica efetivamente os processos inerentes à Gestão do Conhecimento 

estratégico. Os autores sugerem a adoção de mecanismos que minimizem a fuga 

excessiva de conhecimento gerado em seus projetos e atividades (MARTINS & 

MIRANDA, 2011). 

O estudo realizado por Rossetti (2009) em unidades de pesquisa da Embrapa 

permitiu concluir-se que: a) a Gestão do Conhecimento em instituições de pesquisa 

agropecuária, mesmo que o conhecimento seja o seu negócio, ainda não é praticado 

como estratégia corporativa; b) os pesquisadores da empresa onde foi realizada a 

pesquisa de campo almejam um modelo de Gestão do Conhecimento que considere 

a complexidade dos problemas da pesquisa agropecuária; c) a comunicação deve ser 

intensificada como instrumento de transferência de tecnologia; d) os maiores 

obstáculos à pesquisa interdisciplinar na empresa pesquisada são problemas 

culturais, a formação monodisciplinar (de especialista) dos pesquisadores, a 

excessiva competição entre pesquisadores estimulada pelo sistema de avaliação; e) 

o sistema de avaliação de desempenho, que prioriza o individualismo em detrimento 

do trabalho colaborativo; f) a própria estrutura organizacional hierarquizada dificulta a 

pesquisa interdisciplinar. 
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Nos Institutos Federais (IFs), poucas ações têm sido desenvolvidas no âmbito 

da Gestão do Conhecimento. Silva (2010) realizou uma pesquisa no IF-Bahia e não 

encontrou nenhum exemplo de aplicação da Gestão do Conhecimento. O autor 

acrescentou que este quadro é similar em outros IFs, pela natureza emergente de sua 

criação. Em contrapartida, IF-Santa Catarina - IFSC, já existe uma Diretoria de Gestão 

de Conhecimento, inserida na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, que tem 

desenvolvidos ações importantes como, por exemplo, o planejamento estratégico da 

instituição (IF-Santa Catarina). 

No IF-Sertão de Pernambuco também a GC encontra-se instituída. Existe uma 

Coordenação de Gestão do Conhecimento subordinado a Diretoria de Planejamento 

que tem como principal função desenvolver mecanismo e técnicas de disseminação 

das boas práticas de gestão entre os Campi e Reitoria (IF-Sertão de Pernambuco, 

2011). 

Em pesquisa no IF-Paraíba– IFPB realizada por Montenegro Junior (2012) 

constatou-se que a implementação da Gestão do Conhecimento ainda não é uma 

realidade, sendo necessário que alguns fatores sejam trabalhados profundamente 

para a implementação deste modelo.  Percebe-se a necessidade de efetivamente 

existirem programas formais para alcançar os objetivos propostos pelos modelos de 

Gestão do Conhecimento. A informalidade garante a iniciativa, mas não sustenta e 

tão pouco permite a geração de diferencial competitivo balizado no conhecimento 

(MONTENEGRO JUNIOR, 2012).  

Outro estudo no IF-Maranhão - IFMA feito por Lima & Ziviani (2013) 

demonstrou a necessidade de os servidores perceberem a importância da Gestão do 

Conhecimento para o sucesso da instituição, necessitando, para esse fim, de adoção 

de atitudes que envolvam tomadas de decisão para a criação de um ambiente propício 

ao armazenamento, à criação e ao compartilhamento do conhecimento. Neste 

trabalho também se identificou a necessidade de pensar em algumas práticas, como: 

mudança na cultura organizacional; utilização de meios para divulgar e resgatar a 

participação de todos os envolvidos nas ações implementadas pela instituição. 

Desse ponto de vista, conclui-se que um modelo de Gestão do Conhecimento, 

independente da atividade da organização, envolve, principalmente, três fatores: o 

humano, o ambiente e a tecnologia; que a gestão dessas organizações será tão eficaz 

quanto as ações gerenciais articularem e conseguirem a integração desses fatores. 

Consequentemente, cultura, estrutura/infraestrutura organizacionais, ambientes e 
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relacionamentos são considerados chave para o sucesso de qualquer projeto de 

Gestão do Conhecimento, cuja promoção depende de políticas e ações gerenciais 

que não percam de vista esses elementos (ROSSETTI, 2009). 

 

 

2.2.5. MÉTODO DE AVALIAÇÃO - OKA 

 

O método OKA foi elaborado pelo World Bank Institute (WBI), do Banco 

Mundial, com a participação de organizações internacionais e de universidades. A 

necessidade de uma avaliação organizacional e financeira iniciou a busca de método 

com parâmetros quantitativos que mensurassem aspectos qualitativos da preparação 

das empresas com relação ao conhecimento. O método faz parte do programa de 

treinamentos em GC do WBI e contou com a colaboração de organizações 

internacionais (TORRES, et al, 2009). 

O Banco Mundial afirma que o conhecimento se tornou essencial para o 

sucesso econômico, dos países e organizações, e a Gestão do Conhecimento nas 

organizações se tornou indispensável para auxiliar esse sucesso em longo prazo 

(World Bank Institute, 2008). Os governos estão trabalhando para a criação de 

estratégias que sustentem a competitividade na nova economia baseada no 

conhecimento. Algumas organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos estão 

identificando o papel importante que o conhecimento desempenha na melhoria da 

efetividade, e investem não apenas nos recursos tecnológicos e humanos, mas 

também no conhecimento tácito e explícito existente nessas organizações (WORLD 

BANK INSTITUTE, 2008). 

O método OKA passou por vários testes realizados nos anos 2006 a 2008, 

por estudantes da University of Maryland e University College, nos Estados Unidos. 

Estes testes foram submetidos a várias sugestões de modificações e novas versões 

da ferramenta, resultando em um questionário composto por 205 questões. Um dos 

resultados constatou a necessidade de uma versão para empresas de pequeno porte 

(FRESNEDA et al, 2009).  

Segundo Silva (2013), é uma metodologia que permite, através de uma série 

de questionamentos, obter um quadro da empresa nas suas dimensões mais 

relevantes: sistemas, pessoas e processos. Esta metodologia auxilia na tomada de 
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decisão e implementação de ações para melhorar o desempenho dos pontos fracos 

da organização. 

No Brasil, em função da inevitável necessidade de se criar um Plano de GC 

para as organizações públicas do governo federal, com objetivo de elaborar 

instrumentos e diretrizes para implantação da GC, o Comitê Técnico de Gestão do 

Conhecimento e da Informação Estratégica (CT-GCIE), órgão do Comitê Executivo do 

Governo Eletrônico (CEGE), verificou a importância e necessidade de tratar o 

conhecimento no setor público e de formular uma política efetiva. 

Neste sentido, o CT-GCIE com apoio da Sociedade Brasileira de Gestão do 

Conhecimento (SBGC), está implementando ações para testar e referendar sua 

aplicação específica nas organizações públicas brasileiras, adotando-o como 

ferramenta a ser utilizada por estas organizações no diagnóstico da situação da 

Gestão do Conhecimento e no fornecimento de subsídios para a elaboração de um 

plano de GC para estas organizações. 

Fresneda& Gonçalves (2007) defendem a utilização do método OKA, pois 

trata-se de um método gratuito, de fácil acesso, e tem sido utilizado como instrumento 

útil e adequado para efetuar um diagnóstico inicial da GC em organizações brasileiras.  

Assim, o método OKA pode ser utilizado como instrumento de treinamento, 

para que as pessoas possam compreender a ampla e complexa natureza da Gestão 

do Conhecimento e de seu impacto dentro da organização (Fonseca, 2006). 

Esse também é o pensamento de Fresneda et al (2009): 

O processo de aplicação do método OKA por si só opera como um 
instrumento de capacitação em GC daqueles servidores que participaram da 
experiência de sua utilização. Este fato contribui para a disseminação do 
entendimento e da importância da GC, formando-se assim, uma cultura em 
relação ao tema nas organizações públicas e, por conseguinte, na 
Administração Pública Federal (Fresneda et al, 2009, p. 20). 
 

Outra funcionalidade é que os dados gerados pelo método OKA poderão ser 

utilizados para comparações onde estabelece uma cooperação entre as 

organizações, objetivando a troca de boas práticas e processos de  GC  implantados  

 

e que são pontos fortes indicados pelo diagrama e pelos dados aferidos (FRESNEDA, 

et al, 2009). Essa cooperação pode ser operacionalizada a partir de diagnósticos 

similares, gerados pelo mesmo método de avaliação, com o objetivo de disseminar 

práticas de gestão (BATISTA et al, 2005).  



 
 

43 
 

 
 

Fresneda (2013) elenca os benefícios potenciais que podem ser aproveitados 

com aplicação do Método OKA para organização: 

 Elaboração de um Diagnóstico e de um Plano efetivo de GC; 

 Mudança de postura e maior comprometimento dos dirigentes no sentido de 

estimular a aplicação de GC na organização; 

 Utilização efetiva de práticas de GC; 

 Aumento na qualidade dos produtos e serviços providos à sociedade; 

 Desenvolvimento de competências humanas em GC. 

 

Segundo Fresneda et al (2009), atualmente totalizam 207 o número de 

organizações que utilizaram o método OKA. Destas organizações, 68% são da área 

governamental. Os resultados indicam que, apesar de apresentarem um padrão 

semelhante às organizações privadas no que se refere a algumas dimensões, tais 

como "Liderança", há comportamentos bastante distintos com relação a dimensões 

relacionadas à disseminação e compartilhamento de informações. Organizações 

governamentais possuem menos incentivos claros para o compartilhamento do 

conhecimento e dão menos importância à geração de inovações em decorrência do 

seu uso. A percepção de que não há um "cliente" definido e a ausência de 

necessidade de lucro, contribuem para uma ausência de sistematização nos 

processos internos dos órgãos, e de um adequado contato com o usuário final, no 

caso, o cidadão. 

No Brasil sua aplicação foi cientificamente validada em inúmeras instituições 

públicas brasileiras como os Correios (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, 2008), Eletronorte (PAPA, 2008), Câmara dos Deputados 

(BOTELHO, 2009), Exército Brasileiro (CAMÕES, 2010), Prefeitura Municipal de 

Curitiba (INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2010), Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (BATISTA, 2012) e Embratur (FRESNEDA, 

2012).  

Papa (2008) ressalta que ainda existem fatores que dificultam a aplicação do 

método: tamanho do questionário, falta de um glossário de palavras/expressões 

ligadas a GC, elaboração e execução do projeto de execução do OKA, inexistência 

de uma versão WEB, debilidade de marketing do método, dificuldade na formação da 

equipe de coordenadores e poucos artigos publicados no Brasil sobre o método. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para realização desta pesquisa buscou-se realizar uma revisão bibliográfica 

dos temas de Gestão do Conhecimento na Administração Pública em diversos 

materiais bibliográficos, como teses, dissertações, periódicos e publicação de 

eventos. Além disso, foram realizados levantamentos de informações institucionais 

através da consulta a documentos e informações dos setores disponíveis na 

instituição e nos seus sistemas de informação, como a internet e as ferramentas de 

Tecnologia da Informação.  

 

3. 2. USO DO MÉTODO OKA 

 

O método OKA foi desenvolvido para realização do diagnóstico da situação 

da gestão do conhecimento em uma organização. Segundo Fonseca (2006), o método 

visa: a) avaliar a capacidade e o nível de preparação de uma organização na utilização 

de seus ativos de intelectuais; b) ser usado como passo inicial para produzir um plano 

de implantação de GC nas organizações ou para avaliação de programas específicos 

de GC; c) construção de um entendimento organizacional por meio de consenso; d) 

conscientização proporciona das pelos elementos e dimensões do modelo; e) 

realização de comparações de resultados (benchmarking) entre unidades da mesma 

organização ou organizações diferentes. 

O método OKA possui três elementos básicos: Pessoas, Processos e Sistema. 

Cada elemento inclui uma série de “Dimensões do Conhecimento”. Cada uma das 

dimensões resulta de exaustiva pesquisa na literatura e ampla discussão com grupos 

que implementam a Gestão do Conhecimento. 

São 14 (quatorze) “Dimensões do Conhecimento” que constituem o elemento–

chave do método OKA. Cada dimensão foi identificada como crítica para diagnóstico 

das práticas de Gestão do Conhecimento de uma organização e incorpora um número 

determinado de métricas (Fonseca, 2006). 
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Essas dimensões (figura 1) do método OKA incorporam uma série de métricas 

que são avaliadas a partir da aplicação de um questionário com 205 questões 

(Apêndice A),   escolhidas como resultado de entrevistas e pesquisa na área de 

Gestão do Conhecimento e da experiência derivada do Banco Mundial (ANGELIS, 

2011). 

Ressalta-se que essas dimensões foram escolhidas como resultados de 

pesquisas realizadas por Fonseca (2006) durante seus estudos de Doutorado em 

Ciência da Informação pela Universidade de Maryland, Estados Unidos. A Figura 1 

expressa visualmente os elementos e respectivas dimensões, cuja descrição 

acrescentada das métricas consta no Quadro 1. 

 
Figura 1 – Dimensões do Conhecimento Método OKA 

Fonte: Fresneda, (2013) 
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Elementos 

s
eo
i
n
D
m
i
D

 

Descrição das dimensões Métricas 

Pessoas 

In
c
e
n
ti
v
o
s
 C

u
lt
u
ra

is
 

As atitudes culturais implícitas e explícitas, as 
crenças e incentivos que existem dentro da 
organização para formar, criar e apoiar o uso dos 
ativos intelectuais (incluindo conhecimento) para 
alcançar as suas metas. 

1. O grau com que as políticas 
da organização recompensam 
as atividades ligadas ao 
conhecimento. 

2. Tolerância da organização 
com os riscos e 
comportamentos relacionados a 
ações de inovação. 

3. O grau com que a 
organização apoia e oferece 
atividades ligadas ao 
aprendizado dos colaboradores. 

4. Receptividade da 
organização a mudanças no 
trajeto profissional dos 
colaboradores (plano de 
carreira, ascensão profissional, 
mudança de área, etc.). 

5. Participação dos 
colaboradores na melhoria do 
desempenho da organização.  

6. Receptividade da empresa a 
ideias externas. 

Pessoas 

Id
e
n
ti
fi
c
a
ç
ã
o
 e

 C
ri
a
ç
ã

o
 d

o
 C

o
n
h

e
c
im

e
n
to

 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders para identificar e criar conhecimento 
(e outros ativos intelectuais), especialmente, 
aqueles que contribuem para a organização 
atingir suas metas. 

1. Receptividade da 
organização a novas 
informações que sirvam de base 
para estruturação de novo 
conhecimento. 

2. Habilidade da organização e 
de seus colaboradores em criar 
novo conhecimento. 

3. O grau com que a 
organização investe e otimiza 
seu capital humano, atraindo 
e/ou retendo colaboradores que 
detenham conhecimento 
atualizado. 

4. Os esforços e o 
comprometimento da 
organização em identificar e 
capturar informações relevantes 
ao seu negócio e aos seus 
objetivos organizacionais. 

5. Os meios de identificação e 
esclarecimento das 
oportunidades de GC 
(relacionados com a forma de 
condução do processo). 
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Pessoas 

C
o
m

p
a
rt

ilh
a

m
e
n

to
 d

o
 C

o
n
h

e
c
im

e
n
to

 

A capacidade da organização e seus 
stakeholders para compartilhar ativos intelectuais 
que permitam à organização alcançar suas 
metas. 

1. O grau com que a empresa 
possui e utiliza estruturas 
organizacionais que favoreçam 
o compartilhamento de 
conhecimento. 

2. O grau com que o 
compartilhamento de 
conhecimento é difundido 
dentro da organização. 

3. O suporte dado pela 
organização às atividades 
ligadas ao compartilhamento de 
conhecimento. 

4. O grau com que a 
organização compartilha 
conhecimento tácito. 

5. O grau com que a 
organização compartilha 
conhecimento explícito. 

6. O grau com que a org. 
converte conhecimento tácito 
em explícito. 

7. O grau com que a org. 
converte conhecimento explícito 
em tácito. 

8. O grau e a qualidade com que 
a Organização compartilha 
conhecimento com clientes, 
parceiros e vendedores. 

Pessoas 

C
o
m

u
n
id

a
d

e
 d

e
 P

rá
ti
c
a
 e

 T
im

e
s
 d

e
 

C
o
n
h

e
c
im

e
n
to

 

A existência, natureza e uso de grupos de 
pessoas que possam ser efetivamente 
mobilizados para resolver problemas e permitir 
que a organização atinja suas metas. 

1. A habilidade da organização 
em dar suporte à criação de 
vários nichos de conhecimento 
e grupos de compartilhamento 
de conhecimento dentro de sua 
área de atuação. 

2. A natureza das comunidades 
de prática existentes na 
organização. 

3. A efetividade das 
comunidades de prática. 

4. A capacidade da organização 
em catalisar a formação de 
times que utilizem o 
conhecimento para resolver 
problemas ou para dar suporte 
aos objetivos da organização. 
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Pessoas 

C
o
n
h

e
c
im

e
n
to

 e
 A

p
re

n
d
iz

a
g
e
m

 

A capacidade da organização no 
desenvolvimento de seu capital humano através 
de treinamentos e outras estruturas ou atividades 
formalmente dirigidas ao desenvolvimento do 
conhecimento. 

1. As atitudes e abordagens da 
org. para construir capital 
humano. 

2. O grau com que a 
organização oferece 
treinamentos ou 
desenvolvimentos dirigidos as 
mudanças comportamentais. 

3. O grau com que a 
organização insere processos 
de conhecimento nos seus 
processos de trabalho. 

4. O grau com que a org. utiliza 
e reutiliza conhec. e “know-
how” 

5. O grau com que a 
organização incorpora 
informação externa as suas 
atividades de aprendizado. 

Processos 

L
id

e
ra

n
ç
a
 e

 E
s
tr

a
té

g
ia

 

A utilização das técnicas de GC como modelo de 
gestão dos líderes e gerentes da organização. 

1. O grau com que a org. 
considera GC como um valor 
corporativo. 

2. O grau com que as 
lideranças atuam na gerência e 
supervisão da arquitetura 
organizacional, dos processos 
ou das políticas da empresa. 

3. O grau de patrocínio da alta 
administração ao programa de 
GC. 

4. O grau com que a alta 
administração apresenta-se 
como flexível e apto a 
mudanças em sua própria 
dinâmica e estrutura. 
 
5. A qualidade e a natureza do 
relacionamento entre a alta 
administração e o corpo 
gerencial da organização 
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Processos 
F

lu
x
o
 d

e
 C

o
n
h
e
c
im

e
n
to

 

A natureza e a capacidade do fluxo de 
conhecimento e outros ativos intelectuais na 
organização. Inclui captura, armazenamento, 
disseminação e outros aspectos de distribuição 
do conhecimento. 

1. A natureza e efetividade da 
captura do conhecimento. 

2. A natureza e efetividade do 
armazenamento do 
conhecimento. 

3. A natureza e efetividade da 
transformação do 
conhecimento. 

4. A natureza e efetividade da 
disseminação do conhecimento. 

5. A natureza e efetividade do 
fluxo do conhecimento.  

Processos 

O
p
e
ra

c
io

n
a
liz

a
ç
ã
o
 d

o
 C

o
n

h
e
c
im

e
n
to

 

A capacidade da organização em integrar e 
aplicar conhecimento dentro de seu negócio e 
processos operacionais (incluindo 
desenvolvimento de novos produtos, marketing, e 
outros). Representa o ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos processos críticos da 
organização, e consequentemente de seus 
resultados. 

1. A estrutura existente para 
viabilizar a absorção e 
integração do conhecimento 
aos processos operacionais da 
organização. 

2. O grau com que as políticas, 
procedimentos e práticas da 
organização permitem e 
favorecem mudanças 
contínuas. 

3. O grau com que os 
processos da organização 
estão documentados e 
acessíveis aos empregados. 

3. O grau com que os 
processos da organização 
estão documentados e 
acessíveis aos empregados 

4. O grau com que os 
empregados tiram proveito da 
integração e aplicação do 
conhecimento 

Processos 

A
lin

h
a
m

e
n
to

 

O grau no qual o objetivo do Programa de GC e 
seu resultado tentam satisfazer ou realizar os 
objetivos e metas da organização. 

1. O grau de aptidão da 
empresa para articular e 
concretizar objetivos. 

 

2. O grau com que a empresa 
contém conhecimento que 
suporta suas estratégias e está 
alinhado com seus objetivos. 

 

3. O grau com que o Programa 
de GC ou as iniciativas de GC 
refletem os objetivos da 
organização. 

 

4. O papel da GC para o 
atendimento dos objetivos da 
organização. 

 

5. O alinhamento entre o tipo de 
conhecimento existente e as 
necessidades da organização. 
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6. O grau de alinhamento da 
GC com os objetivos 
organizacionais impactando 
positivamente em suas 
respostas e resultados. 

Processos 

M
é
tr

ic
a
s
 e

 M
o

n
it
o
ra

m
e
n
to

 

A capacidade da organização para medir a si 
mesma quanto à gestão dos ativos intelectuais e 
a monitorar e identificar melhores práticas, 
informação externa e aprendizado que pode 
desenvolver os diversos segmentos da empresa e 
gerar valor. 

1. o grau com que a 
organização está apta a 
identificar, avaliar e aperfeiçoar 
suas operações de maneira 
sustentável. 

2. O grau com que a 
organização emprega medidas 
para avaliar benefícios 
relacionados às iniciativas e a 
programas voltados a GC. 

3. A efetividade da TI e outros 
investimentos de infraestrutura 

4. O grau com que a 
organização é capaz de 
monitorar e interagir com seus 
parceiros, vendedores e 
competidores. 

5. O grau com que a 
organização está apta a 
identificar e assimilar 
informação sobre si mesma no 
ambiente externo. 

6. O grau com que a empresa 
está organizada para medir o 
desempenho de suas pessoas  

Sistemas 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 T

e
c
n
o

ló
g
ic

a
 e

m
 G

C
 

A capacidade e existência de infraestrutura 
tecnológica que permita a gestão do 
conhecimento e o compartilhamento de melhores 
práticas. 

1. Os softwares, aplicações ou 
ambientes de comunicação 
existentes para dar suporte as 
atividades de GC. 

 2. A natureza e a capacidade 
da infraestrutura tecnológica 
para dar suporte ao fluxo e aos 
processos de conhecimento. 

 3. A Infraestrutura tecnológica 
existente para dar suporte aos 
processos da empresa 
relacionados a GC. 

  4. Medição dos resultados e 
uso da infraestrutura 
tecnológica. 

Sistemas 

A
c
e
s
s
o
 a

 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 

A capacidade e a infraestrutura existente 
permitindo o acesso e interação dos stakeholders 
com os “ativos intelectuais” da empresa (sistemas 
ou pessoas). 

1. Os softwares, aplicações ou 
ambientes de comunicação 
existentes para dar suporte as 
atividades de GC. 

2. A natureza e a capacidade 
da infraestrutura tecnológica 
para dar suporte ao fluxo e aos 
processos de conhecimento. 
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3. A Infraestrutura tecnológica 
existente para dar suporte aos 
processos da empresa 
relacionados a GC. 

4. Medição dos resultados e 
uso da infraestrutura 
tecnológica. 

Sistemas 

G
e
rê

n
c
ia

 d
o
 C

o
n
te

ú
d

o
 

O tipo de conteúdo e as ferramentas de gerência 
da informação que a organização produz e 
gerencia. 

1. O grau com que a 
organização tem informação 
sobre suas necessidades. 

2. A abrangência e tipo de 
conteúdo que a organização 
possui. 

3. A qualidade do conteúdo que 
a organização possui 

Sistemas 

S
u
p

o
rt

e
 e

 g
e
rê

n
c
ia

 d
o
 P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 G

C
 

A natureza, desenho e capacidade do Programa 
de GC, como construído dentro da organização, 
em envolver pessoas, unidades, grupos, etc. 

1. A infraestrutura do 
ambiente/programa de GC. 

2. A natureza dos papeis 
associados com a infraestrutura 
do ambiente de GC. 

3. O balanceamento entre 
aspectos formais e não formais 
da infraestrutura do ambiente 
de GC. 

4. A existência de laços de 
realimentação (feedback) e 
mecanismos de monitoração 
relacionados ao ambiente de 
GC. 

Quadro 1 – Descrição das dimensões do método OKA 
Fonte: Adaptado de Fonseca (2006) 

 

 

As respostas de cada uma das questões do questionário foram submetidas a 

um método de apuração que gera um valor para cada uma das 14 (quatorze) 

dimensões do conhecimento. As pontuações de cada dimensão são utilizadas para 

gerar um gráfico tipo “Radar” (figura 2). 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

 
 

 

Figura 2 - Resultado Método OKA 

 

Fonte: Fonseca (2006) 

 

3. 3. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

O critério de escolha da amostra foi intencional, pois os servidores convidados 

são pessoas chaves entre gestores que detinham características distintas, a saber: 

tempo de trabalho; conhecimento amplo sobre a instituição e experiência significativa 

na área de atuação. 

Procurou-se obter uma percepção das principais áreas da instituição: as Pró-

reitoras de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, Diretoria de Administração, Diretoria 

de Tecnologia da Informação, e Diretoria da Comunicação, Diretoria de Gestão de 

Pessoas, tendo como preocupação a representatividade dos setores estratégicos.  

Para obtenção de uma resposta mais completa, Camões (2010) argumenta que 

se deve trabalhar com a seguinte representatividade: alta gerência que tenha domínio 

e ampla divisão dos macros processos de negócios da organização; integrantes dos 

recursos humanos, tecnologia da informação, comunicação social, gestão de 

pessoas. 
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Para melhor representação dos setores estratégicos da instituição foram 

convidados 14 gestores, mas apenas 10 puderam participar da pesquisar.  Aqueles 

que não puderam participar alegaram falta de tempo para participar do estudo. 

Quanto ao número de entrevistas necessárias em uma pesquisa, Fraser & 

Guindem (2004, p.147) defendem que “o que importa não é quantos foram 

entrevistados, mas se os entrevistados foram capazes de trazer conteúdos 

significativos para a compreensão do tema em questão”. 

Outro ponto a ser definido é forma de aplicação do método OKA. Segundo 

Fonseca (2006) aplicação do método OKA pode ser de forma individual ou em grupo. 

Na primeira o questionário é aplicado de forma individual a um grupo de indivíduos de 

uma mesma organização, que devem representar diferentes áreas da instituição e 

estarem envolvidos no processo de Gestão do Conhecimento. Na segunda 

abordagem, os indivíduos podem ser reunidos em grupo e através de discussão e 

negociação, decidirem qual a resposta para cada uma das questões do questionário 

OKA. 

Diante disso foi escolhida a forma individual devido aos seguintes fatores: 

 Pouco tempo para execução da pesquisa; 

 Dificuldade em reunir todos os respondentes; 

 A opinião não ser do próprio respondente. 

Realizada a escolha da forma individual de aplicação do questionário, restava 

saber como seria aplicado o questionário, através do papel ou do Programa SYSOKA 

desenvolvido por um aluno UCB do programa de mestrado MCGTI, em parceria com 

CT-GCIE. Este programa está disponível no site HTTP/download.tycon.com.br.  

O formulário eletrônico não foi utilizado pelos respondentes, pois o programa 

gerou uma falha na exportação dos dados. Assim, os respondentes preencheram um 

formulário impresso e os dados foram posteriormente inseridos no SYSOKA. Foram 

tomados os devidos cuidados para manter a correspondência durante o processo de 

inserção dos dados coletados no questionário no sistema SYSOKA.  

A aplicação do questionário aconteceu entre os dias 25 de abril a 24 de maio 

de 2014. Realizou-se primeiramente um contato pessoal, mostrando a importância da 

pesquisa para o Instituto Federal Fluminense e posteriormente os questionários foram 

entregues aos gestores.  
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Para cada respondente foi solicitado que antes de responder o questionário, o 

mesmo deveria ler um material entregue contendo a explicação do método OKA com 

as descrições das dimensões, além do conceito e importância da GC (Apêndice B).  

Os resultados obtidos pelo sistema SYSOKA foram classificados segundo 

metodologia de Fresneda (2012) em: MAIS PREPARADA (pontuação superior a 2/3 

da pontuação máxima na escala de 0-50); RAZOAVELMENTE PREPARADA 

(pontuação entre 1/3 e 2/3 da pontuação máxima na escala de 0-50) e POUCO 

PREPARADA (pontuação inferior a 1/3 da pontuação máxima na escala de 0-50). Esta 

classificação visa estabelecer uma referência de avaliação das dimensões.  

 

3.4. AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS DIMENSÕES DA GC DE INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS 

 

Para comparar com outras instituições públicas foram utilizados resultados de 

outros trabalhos técnicos e científicos que utilizaram a mesma metodologia. 

Utilizaram-se os valores das dimensões de nove instituições analisadas e calculou-se 

a média dos valores encontrados para servir de referência para posterior comparação. 

Estas nove instituições são: 

-Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte (Papa, 2008); 

- Companhia Hidro Elétrica de São Francisco – CHESF (Papa, 2008); 

- Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (Fresneda, 2012); 

- Organização Militar – OM (Camões, 2010); 

- Centro Tecnológico do Exército – CTE (Neves, 2011); 

- Centro Tecnológico e Inovação  – CTI (Silva, 2013); 

- Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA (Batista, 2011); 

- Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO (Araujo, 2009); 

- Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (Papa et al.2009).  
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4. ESTUDO DE CASO - CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

4.1. HISTÓRICO 

O histórico institucional originou-se a partir do presidente da república, Nilo 

Peçanha, que criou através do decreto número 7566 de 23 de setembro de 1909, as 

Escolas de Aprendizes e Artífices com o propósito de educar e proporcionar 

oportunidades de trabalho para os jovens das classes menos favorecidas. 

Inicialmente, a ideia foi implantar as escolas nas capitais dos Estados, cidades com 

maior capacidade de absorção de mão de obra, destino certo daqueles que 

buscavam novas alternativas de empregabilidade nos espaços urbanos. 

Excepcionalmente no Estado do Rio de Janeiro, a escola não foi instalada na capital 

e sim na cidade de Campos. No dia 23 de Janeiro de 1910, a escola entrou em 

funcionamento, a nona a ser criada no Brasil com cinco cursos: alfaiataria, 

marcenaria, tornearia, sapataria e eletricidade (IF-Fluminense, 2014). 

Devido à crescente industrialização do país, tornava-se cada vez mais 

importante a formação de profissionais para suprir as demandas do mercado e em 

1922 as Escolas de Aprendizes e Artífices de nível primário são transformadas em 

Escolas Industriais e Técnicas, equiparando-se às de ensino médio e secundário. 

Em meados da década de 60, novos cursos são criados na Escola Técnica Federal 

de Campos: edificações, eletrotécnica e mecânica de máquinas e em março de 1968, 

são inauguradas as novas instalações da então Escola Técnica Federal de Campos 

(IF-Fluminense, 2014).       

Durante os anos 70, a classe média começa a procurar alternativas para a 

educação de seus filhos, já que as escolas púbicas tradicionais passam por um 

período de estagnação. Em Campos, a alternativa é a Escola Técnica Federal de 

Campos, que posteriormente, passa a oferecer também o curso de química, um 

curso técnico voltado para a indústria açucareira, uma das bases da economia da 

cidade.  No ano de 1974, a ETFC passa a oferecer apenas cursos técnicos em seu 

currículo oficial e põe fim as antigas oficinas. Neste ano, a Petrobras anuncia a 

descoberta de campos de petróleo no litoral norte do estado e a instituição inicia uma 

nova dinâmica associada a este arranjo produtivo.    

No começo da década de 90, as Escolas Técnicas Federais são 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica, porém, só em 1999, 

depois de um longo período de avaliação institucional, seis unidades da Rede 
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Federal são autorizadas a oferecer cursos em nível de terceiro grau. O Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Campos é uma delas. O desenvolvimento 

regional passou a delinear o projeto institucional do CEFET Campos, que um ano 

antes havia inaugurado a Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) em Macaé. 

  Em 2002, foi celebrado um convênio com a prefeitura de São João da Barra 

e o Núcleo Avançado de Ensino do município foi criado. Outro Núcleo Avançado 

também foi criado no município de Quissamã. Em outubro de 2004, sob decretos, 

assinados pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o CEFET passou a ser Centro 

Universitário, com todas as prerrogativas que lhe eram inerentes. Além do ensino 

médio e técnico, o CEFET Campos passa a oferecer os cursos superiores de 

Automação, Manutenção Industrial, Indústria do Petróleo e Gás, Desenvolvimento de 

Software, Design Gráfico, Geografia, Matemática, Arquitetura e Ciências da Natureza 

nas modalidades: Química, Física e Biologia, além de três pós-graduações lato sensu: 

Educação Ambiental, Produção Sistemas e Literatura, Memória Cultural Sociedade e 

um curso de mestrado em Engenharia de Meio Ambiente.   

Em 2005, o CEFET firma convênio com o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica/Controle em Automação da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e também passa a oferecer o curso de Engenharia de Controle e Automação 

Industrial e também o Mestrado Interinstitucional.  No ano de 2007, através do 

Programa de expansão da Rede Federal de Ensino Profissionalizante do Governo 

Federal, foi criada a segunda unidade descentralizada do CEFET Campos com 

autonomia educacional: a Unidade de Ensino Descentralizada do distrito de Guarus, 

em Campos onde hoje é o campus Campos-Guarus.  Em 2009, já como Instituto 

Federal Fluminense, foi inaugurado o campus Cabo Frio, na Região dos Lagos, e 

entrou em funcionamento o campus Itaperuna, no noroeste fluminense. Também 

neste ano, o Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges foi incorporado ao 

Instituto. No final do ano de 2009, o Ministério da Educação autorizou a transformação 

do núcleo avançado de Quissamã. A partir do ano de 2010, o núcleo passou a ser o 

campus avançado Quissamã. Em 2013, as unidades de Pádua e Itaboraí foram 

autorizadas a iniciar suas obras para a implantação e iniciou-se o funcionamento da 

unidade de Cambuci. Neste mesmo ano, o núcleo avançado UPEA passa a ser 

chamado de campus Paraíba do Sul. Em 2014, o campus de Pádua inicia seu 

funcionamento (Fluminense, 2014). 
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4.2. TIPO DE ORGANIZAÇÃO 

 

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, instituição criada nos termos do 

artigo 5º., inciso XXVII da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao 

Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar 

(IF-Fluminense, 2013). 

  

4.3. PORTE DA ORGANIZAÇÃO 

  

Esta instituição pública é considerada de grande porte, pois possui receita 

anual superior a quinze milhões de reais destinados a orçamento de custeio, com 

doze unidades administrativas. 

 

 

4.4. ESTRUTURA ATUAL 

 

O Instituto Federal Fluminense, possui estrutura funcional multicampi e 

abrange, os seguintes campus (figura 3): Reitoria, Campus Campos Centro; Campus 

Campos Guarus, Campus Paraíba do Sul, Campus São João da Barra, Campus 

Ildefonso Bastos Borges – Bom Jesus do Itabapoana, Campus Itaperuna; Campus 

Quissamã, Campus Macaé, Campus Cabo Frio, Campus Pádua e o Campus em 

Implantação Pádua. Algumas Unidades de Ensino Avançadas estão em estudo de 

implementação, nos municípios de Maricá e Búzios. 
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Figura 3- Área de atuação do IF-Fluminense no Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2013 IF-Fluminense 

  

  

O Instituto Federal Fluminense possui autonomia para criar e extinguir cursos, 

bem como para registrar diplomas dos cursos ofertados circunscrito ao Estado do Rio 

de Janeiro, nas mesorregiões: Noroeste Fluminense; Norte Fluminense e das 

Baixadas Litorâneas, aplicando-se, no caso da oferta de ensino a distância, legislação 

específica (IF-Fluminense, 2009). 

  

 

4.5. SETOR ONDE ATUA 

  

É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com sua prática pedagógica (Lei no 11.892 de 29 de dezembro de 2008). 

Para a regulação, avaliação e supervisão da instituição e dos cursos de 

educação superior, o Instituto Federal Fluminense é equiparado às universidades 

federais. De forma geral, os Institutos Federais têm por finalidades e características 

inerentes a necessidades do país e suas mudanças decorrentes de políticas 



 
 

60 
 

 
 

macroeconômicas e territoriais. Possuem papel distinto da Universidade Pública 

devido a sua estrutura flexível e adaptável ao atendimento de demandas regionais e 

locais, como cursos tecnológicos e técnicos integrados, de modalidade concomitante 

e subsequente e de formação Inicial continuada. Esta especificidade como sua 

natureza dinâmica, está contida no Termo de Metas e Compromissos firmados entre 

a União, a Rede Federal de Educação Tecnológica e os Institutos Federais, que 

estabelece indicadores e metas que deverão ser cumpridas em diferentes prazos 

estabelecidos (2013, 2016 e 2022), visando determinar obrigações às instituições de 

ensino. O quadro2descreve as ações que IFs deverão cumprir (SETEC/MEC, 2010): 

 

 Atuar na formação de professores e 

implementar ações em favor da melhoria da 

educação básica; 

 Estabelecer o compromisso com a justiça 

social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, 

transparência e gestão democrática; 

 Estabelecer sintonia com outras esferas do 

poder público e da sociedade, na construção 

de um projeto mais amplo para a educação 

pública; 

Atuar na verticalização do ensino e sua 

integração com a pesquisa e a extensão 

sempre em benefício da sociedade; 

 Atuar como agentes colaboradores na 

estruturação das políticas públicas para a 

região que polarizam, estabelecendo uma 

interação mais direta junto ao poder publico e 

as comunidades e representações locais e 

regionais, significado maior da articulação 

com os arranjos produtivos, sociais e 

culturais; 

 Fornecer eficácia nas respostas de 

formação profissional, a construção, a 

difusão e a democratização do 

conhecimento cientifico e tecnológico, 

suporte e interação com os arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, 

fundamentos estruturantes dos Institutos 

Federais; 

 Atuar na redução das barreiras educativas e 

com a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais especiais e 

deficiências especificas, com ampliação de 

políticas de inclusão e assistência estudantil; 

 Articular a educação profissional cientifica 

e tecnológica, a educação superior, a 

educação básica, a graduação e pós-

graduação, com ênfase na inovação e 

ciência aplicada; 

 Atuar na implantação de programas e sistemas de gestão comprometidos com a 

racionalização, a eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade dos recursos 

investidos; 

Quadro 2 - Ações do Termo de Metas 
Fonte: SETEC/MEC (2010) 
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4.6. PERFIL DOS SERVIDORES 

  

Houve um crescimento do número de servidores nos últimos 7 (sete) anos, 

devido à expansão da rede federal de ensino, passando de 708  para 1221 servidores. 

Apresenta-se com número expressivo de servidores novos que vieram contribuir com 

suas experiências e saberes (IF-Fluminense Sistema Unificado Administração 

Pública- SUAP, 2014). 

Por ser uma instituição de ensino, a maior parte dos servidores são 

professores o que representa 57% dos servidores efetivos.  Em relação ao grau de 

escolaridade dos docentes, 21% possuem doutorado, 46% são mestres e 24% têm 

especialização. Já o corpo administrativo da organização conta com 37% com nível 

de especialização, 11% possuem mestrado e 24% têm graduação (IF-Fluminense 

Sistema Unificado Administração Pública- SUAP, 2014). 

  



 
 

62 
 

 
 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 AVALIAÇÃO COMPARATIVA 

 

O diagnóstico produzido pelo método OKA, representado pelo diagrama e as 

medições resultantes, reflete o que Wiig (2000) relata como a identificação das forças 

e fraquezas dos ativos do conhecimento da organização. Valentim (2008) afirma que 

somente através de um diagnóstico é possível identificar os assuntos da GC que já 

estão consolidados e os pontos que ainda representam um desafio para as 

organizações.  

A análise dos dados do questionário do método OKA gerou um diagrama radial 

(Figura 4) com visualização do posicionamento das 14 dimensões do conhecimento 

que revela o comportamento da organização em relação à Gestão do Conhecimento.  

 
Figura 4 – Resultado do diagnóstico Método OKA  IF-Fluminense 

 

 

Fonte: A Autora 

 

Estes resultados foram comparados com aqueles referentes à média de oito 

organizações públicas nacionais já avaliadas pelo método OKA.  A comparação da 

situação da GC entre organizações, através das dimensões de conhecimento, tem por 
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finalidade a busca de uma base para auxiliar na elaboração de metas a serem 

atendidas, bem como a troca de experiências entre as organizações (FONSECA, 

2006). A Tabela 3 mostra os resultados do método OKA nas nove organizações 

públicas brasileiras e a figura 5 expressa graficamente estes resultados. 

 

Tabela 3 - Pontuação das dimensões entre as organizações públicas 

DIMENSÕJES  Eletro-
Norte 

Chesf Embr
a-tur 

Org. 
Milita 

CTE CTI IPEA Ser-
pro 

UFRJ Med.  IF-

Flumi 

Incentivos  
Culturais 

24,1 26,1 20,4 15,7 17,7 13 19,7 28 7,29 19,1 20,9 

Criação e Identif.  
 do Conhec. 

24,5 34,9 28,5 15,2 19,4 23 19,4 32 8,42 22,8 17,5 

Compartilhamento 
 do Conhec. 

14,9 30,4 13,4 8,9 10,7 15,5 14,8 29 7,57 16,1 11,5 

Comunidades Prát. 
 e Times do Conhec.  

9,8 8,3 4,4 4,9 6,4 18,5 7,4 32 3,5 10,6 7,8 

Conhecimento e 
 Aprendizagem 

34,1 45,1 28,9 20,2 28,9 28,5 30,5 41 8,08 29,5 24,7 

Liderança e 
 Estratégia 

27,2 18,4 20,5 21,2 25,9 21,5 23,9 32 4,26 21,7 24,6 

Fluxo do 
 Conhecimento 

18,8 35,6 17,5 11,2 12,5 30,5 18,5 35 5,42 20,6 16,1 

Operacionalização 
 do Conhecimento 

22,6 22,8 22,6 18,0 17,1 11 19,4 35 12,13 20,1 19, 7 

Alinhamento 19,4 13,8 13,9 14,9 14,4 15,5 11,4 24 6,38 14,9 14,7 

Métricas e 
Monitoramento 

17,3 14,8 14,4 9,9 10 6 7,5 19 4,23 11,5 8,1 

Tecnologia 14 25,8 12,6 6,4 9,1 40 12,2 20 4,5 16,1 10,2 

Infraest. de Acesso  
ao Conhecimento  

31,9 41,9 38,1 27,0 34,7 13 25,2 36 8,77 28,5 27,6 

Conteúdo do  
Conhecimento 

21,8 39,4 29,2 19,4 16,1 17,5 20,6 30 35,2 25,5 18,3 

Programa de GC 22,1 7,1 1 10,6 12,3 14 8,6 27 3,93 11,8 6,3 

Fonte: A Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Gráfico da pontuação das dimensões entre as organizações públicas 
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Fonte: A Autora 
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Os resultados apontaram que o IF-Fluminense está abaixo da média dos 

resultados obtidos das instituições públicas com exceção da dimensão Liderança 

Estratégica e Incentivos Culturais, conforme a tabela abaixo. A comparação em 

relação aos índices obtidos para cada instituição revela que o IF-Fluminense ocupa 

num ranking de nove posições, as últimas posições em seis dimensões. A dimensão 

Programa de GC e Conteúdo do Conhecimento ocupam a 8ª posição enquanto as 

demais dimensões Tecnologia, Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento, Criação e 

Identificação do Conhecimento, Conhecimento e Aprendizagem ocupam a 7ª posição. 

As organizações públicas que obtiveram maior pontuação das dimensões analisadas 

foram a CHESF e a SERPRO. As demais organizações não apresentaram nenhum 

padrão hierárquico em relação às demais.  

 

5.2 ANÁLISES DOS RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

A contribuição principal do método OKA é quantificar a capacidade da 

organização de promover o uso da informação, conhecimento, experiência e intuição 

por meio de pessoas, processos e sistemas com objetivo de atingir seus objetivos e 

gerar valor (BATISTA, 2008). 

Para uma melhor visualização, abaixo segue figura com as dimensões da 

Gestão do Conhecimento do IF-Fluminense em ordem decrescente (figura 6).  Além 

disso, utilizou-se o critério estabelecido por Fresneda (2012) relativo ao nível de 

preparação de uma organização para a Gestão do Conhecimento: segundo este 

critério, as dimensões na organização estudada foram divididas em Razoavelmente 

Preparada e Pouco Preparada, conforme tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico das Dimensões do método OKA IF-Fluminense 
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Fonte: A Autora 

 

 

Tabela 4 – Classificação das Dimensões do Método OKA 

Elemento Dimensão Pontuação 

Razoavelmente preparada - ´pontuação entre 1/3 a2/3 da pontuação máxima 

Sistemas Infraestrutura de Acesso ao Conhecimento 28 

Processos Liderança e Estratégia 24,9 

Pessoas Conhecimento e Aprendizagem 24,7 

Pessoas Incentivos Culturais 21,3 

Processos Operacionalização do Conhecimento 19,7 

Sistemas Conteúdo do Conhecimento 18,3 

Pessoas Criação e Identificação do Conhecimento 17,5 

Pouco preparada - pontuação inferior a1/3  da pontuação máxima 

Processos Fluxo do Conhecimento 16,2 

Processos Alinhamento 15 

Pessoas Compartilhamento do Conhecimento 11,5 

Sistemas Tecnologia 10,2 

Processos Métricas e Monitoramento 8,1 

Pessoas Comunidades de Prática e Times do Conhecimento 7,8 

Sistemas Programa de Gestão do Conhecimento 6,3 

Fonte: A Autora 
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5.2.1 DIMENSÕES RAZOAVELMENTE PREPARADAS 

 

5.2.1.1 Dimensões do Elemento Pessoas 

 

As dimensões com melhor avaliação da organização estudada revelam 

potencial condição de implementação de um programa de GC. O Elemento Pessoas 

destaca-se com três dimensões. Conhecimento e Aprendizagem, Incentivos Culturais 

e Criação e Identificação do Conhecimento. 

Isto pode estar relacionado às Instituições de ensino, que agregam capital 

humano, em constante aperfeiçoamento, particular as atividades de ensino, extensão, 

pesquisa e Inovação.  O IF-Fluminense possui vasto programa de capacitação e 

formação continuada aos servidores, com promoção de bolsas institucionais ao 

aperfeiçoamento, em diversos níveis (graduação, especialização, mestrado e 

doutorado), recursos destinados a participação em cursos e eventos no país e fora do 

país. Contudo, em fase incipiente, os esforços não são direcionados aos interesses 

institucionais, como as capacitações em áreas-chave, de demanda de novos cursos 

ou ao adensamento de linhas de pesquisa.   

A participação em eventos técnicos especializados é considerada uma prática 

excelente para a identificação de novos conhecimentos a serem adquiridos ou criados 

pela empresa. Nesse item a organização vem ampliando a participação dos servidores 

nas capacitações, formando um comitê que analisa e financia as capacitações 

solicitadas. 

No entendimento de Morgan (1996), as organizações voltadas para a 

aprendizagem devem ter, como um dos seus fundamentos, a flexibilidade 

organizacional de poder permitir alterações em seu processo e crescimento de seus 

colaboradores. 

Os programas institucionais desenvolvidos pelo governo federal para os 

Institutos Federais, como o Programa de Acesso ao Ensino Técnico - PRONATEC, 

Ensino a Distância, Polos de Inovação contribuem para a criação de stakeholders e 

redes de informação entre as instituições parceiras públicas e privadas, com fins de 

otimizar o capital humano em benefício da sociedade através das possibilidades de 

acesso e do maior investimento em educação. Contudo, estas diretrizes são 

formuladas em esfera nacional e possuem dificuldade na implementação devido à 
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necessidade de estruturação de um novo conhecimento organizacional e a baixa 

receptividade da organização a novas informações.  

 

5.2.1.2 Dimensões do Elemento Processos 

 

Quanto ao elemento Processos, aparecem as dimensões Liderança e 

Estratégia e Operacionalização do Conhecimento. O IF-Fluminense tem uma 

liderança que demonstra uma visão organizacional que possibilita a contribuição dos 

membros da organização. Contudo, deve ser aprimorada, pois a liderança deve operar 

como uma das iniciativas impulsionadoras, representada pelos gestores atuantes 

como visionários, educadores e promotores do desenvolvimento de pessoas e do 

conhecimento (RODRIGUEZ & HELENA, 2008). Em relação à estratégia, há 

necessidade de criação de um programa de GC e sua conexão com os objetivos e 

estratégias da organização a fim de engajar as lideranças no projeto.  

A dimensão Operacionalização do Conhecimento significa a capacidade da 

organização em integrar e aplicar o conhecimento nos seus negócios e em seus 

processos operacionais (Fonseca, 2006). A vantagem da instituição nesta dimensão 

está relacionada com o registro e a documentação acessíveis ao público, como as 

portarias institucionais, informações de cunho administrativo e acadêmico, 

fomentados pela nova legislação pertinente a transparência pública. Contudo, o 

acesso a informação institucional é, segundo a Lei 12.527, de 18 de Novembro de 

2011, um dever das organizações: 

 

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas.  

 

Assim, as práticas de registro de informações não fazem parte de um programa 

de GC, mas a uma tendência nacional de aderir à legislação vigente de divulgar ao 

público as informações institucionais básicas.  

As respostas do questionário relataram que o processo de tomada de decisões 

diárias relativas às operações finalísticas e processos de suporte em alguns casos 

ocorre com base em impressões pessoais ao invés de informações gerenciais ou 

ferramentas de análise para solução de problemas.  
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Nota-se que para se atingir ao objetivo esperado na dimensão é importante que 

a instituição possa integrar o conhecimento aos processos operacionais da 

organização, permitindo nortear mudanças contínuas em proveito, inclusive, dos 

funcionários.  

 

5.2.1.3 Dimensões do Elemento Sistemas 

 

Em relação ao Elemento Sistemas, observa-se as dimensões infraestrutura 

de Acesso ao Conhecimento e Conteúdo do Conhecimento. Esta dimensão 

infraestrutura demonstra a capacidade existente que permite que as partes 

interessadas tenham o acesso e interajam com os ativos intelectuais da empresa 

sejam eles sistemas ou pessoas (FONSECA, 2006). A dimensão infraestrutura de 

acesso é a mais bem avaliada da instituição, contudo, possui um dos piores índices 

quando comparado com as organizações públicas já supracitadas. Internamente, a 

avaliação se deve ao esforço dos gestores em criar infraestrutura para dar suporte ao 

fluxo de processos da organização.  

A dimensão Conteúdo do Conhecimento está relacionada com as ferramentas 

para gerenciar os tipos de conteúdo refletindo o conhecimento da organização 

(FONSECA, 2006). Há poucas ferramentas para gerenciar os tipos de conteúdo, como 

o site institucional, os sistemas de acesso aos protocolos e solicitação de bolsas de 

pesquisa e de extensão. Contudo, acredita-se que os gestores não identificaram as 

lacunas como a melhoria dos mecanismos de busca e identificação das informações, 

indicando a necessidade de uma estratégia para a gestão da Informação e para a 

gestão e armazenamento de conhecimento nas organizações (TERRA, 2005).  

 

5.2.2 DIMENSÕES POUCO PREPARADAS 

 

5.2.2.1 Dimensões do Elemento Pessoas 

 

As dimensões pouco preparadas revelam intensa necessidade de ações 

direcionadas para a implementação de um programa de GC. No Elemento Pessoas, 

os resultados apontaram as dimensões Compartilhamento do Conhecimento e 

Comunidade de Práticas e Times do Conhecimento. 
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A cultura de partilha de conhecimento e de suporte organizacional é a base 

fundamental da Gestão do Conhecimento (Davenport &Prusak, 1998). Existe uma 

série de atividades no IF- Fluminense de compartilhamento de informações e 

conhecimentos, na forma de reuniões, seminários, workshops dentre outros, nos quais 

ocorre a criação e o compartilhamento de conhecimento tácito. Nem sempre esses 

eventos são realizados de modo sistematizado, com objetivos, cronogramas e 

públicos definidos.  

Além disso, não foram observados registros adequados dos conhecimentos 

criados numa base de conhecimento. Assim esses conhecimentos restringem-se ao 

campo tácito, a transmissão de informações, sem que haja criação coletiva do 

conhecimento a partir das experiências dos gestores. 

Além disso, por ser uma estrutura onde existem unidades em várias cidades, 

não ser observou a existência do compartilhamento das melhores práticas 

desenvolvidas pelas unidades, por meio de reuniões periódicas de avaliação e 

apresentação de cases de sucesso. Além disso, não são realizadas reuniões anuais 

de avaliação das operações realizadas, e não há compartilhamento por todos os 

gestores, das suas experiências de sucesso e das dificuldades enfrentadas. 

Desta forma, verifica-se a necessidade dos grupos gestores do IF-Fluminense 

de criar programas e estímulos para que seus ativos intelectuais possam ser 

compartilhados com os demais interessados, principalmente fora de sua atuação mais 

direta. Há dificuldade de interação de trabalhos realizados inter-diretorias, sendo a 

atuação dos servidores, em grande parte, norteada pelo seu perfil, pelos seus hábitos 

e pelos seus interesses, em detrimento dos objetivos institucionais. 

A dimensão Comunidades de Prática e Times do Conhecimento está 

relacionada com a existência de grupos dentro da empresa que podem ser 

eficazmente acionados para resolver problemas e permitir à organização alcançar 

seus objetivos (FONSECA, 2006). No IF-Fluminense, existem reuniões de câmaras 

de pesquisa, extensão e TIC que reúnem gestores dos diversos campi visando 

gerenciar e padronizar processos internos de acordo com as políticas institucionais. 

Estes espaços de diálogo são potenciais grupos para o desenvolvimento de 

comunidades práticas. Para tanto, deverão desenvolver ambientes específicos de 

aprendizagem para resolução de problemas.  

Terra (2010) afirma que comunidades de prática oferecem um ambiente de 

aprendizado forte, com trocas de informações sincronizadas ou assíncronas, e se 
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tornam um conceito bastante atraente, tanto para os funcionários, quanto para as 

organizações, para o desenvolvimento do conhecimento organizacional (TERRA, 

2010). Neste sentido, ao apoiar ou institucionalizar comunidades práticas de 

relevância estratégica (formadas em torno de domínios de conhecimento 

estratégicos), as organizações estarão promovendo o aprendizado coletivo e a 

inovação organizacional. 

 

5.2.2.2 Dimensões do Elemento Processos 

 

Quanto ao elemento Processos, as dimensões observadas são Alinhamento, 

Fluxo do Conhecimento e Métricas e Monitoramento. O Alinhamento se refere ao grau 

com que os objetivos do programa de Gestão do Conhecimento e seus resultados 

tentam cumprir ou realizar os objetivos e metas da organização (FONSECA, 2006). 

No IF-Fluminense não existe um programa de GC e por isso, não há ações de 

alinhamento realizadas.  

O conceito de Fluxo de Conhecimento definido na metodologia OKA diz 

respeito à natureza e a capacidade do conhecimento de circular dentro da empresa, 

e inclui a captura, o armazenamento, a disseminação e a entrega (FONSECA, 2006). 

Um fluxo de informações estruturado é primordial para que a informação circule até o 

destino correto, apoiando a tomada de decisão, permitindo a aprendizagem e a 

geração do conhecimento pela organização. No IF-Fluminense, o fluxo do 

conhecimento ocorre, mas de certa forma com dificuldades, restrições e lentidão. Na 

pergunta para os gestores n.72 “Com que frequência você se aconselha com outros 

funcionários buscando ter acesso aos seus conhecimentos ou saberes tácitos?” As 

respostas obtidas indicam a necessidade de recorrer a colegas, ao invés de acessar 

aos sistemas e bases corporativos para obter informações e conhecimentos de que 

necessitam para realizar seu trabalho diário, dado que muitas informações não são 

fornecidas automaticamente nem são de fácil acesso, provocando perda de tempo. 

A dimensão Métricas e Monitoramento estão relacionados à capacidade da 

instituição de medir a si mesma, levando em consideração o gerenciamento dos ativos 

intelectuais, bem como monitorar e identificar melhores práticas e aprendizado que 

possam gerar valor para a organização (FONSECA, 2006). Indicadores são para a 

Fundação Nacional da Qualidade: 
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[...] informações quantitativas ou fatos relevantes que expressam o 
desempenho de um produto ou processo, em termos de eficiência, eficácia 
ou nível de satisfação e, em geral, permitem acompanhar sua evolução ao 
longo do tempo (Fundação Nacional da Qualidade, 2012, p. 102). 
 

 O que se constatou com as respostas é que a organização estudada não tem 

sistemática efetiva de medição dos ativos intelectuais. Além disso, verificou-se, pela 

manifestação da maioria dos respondentes, que a organização não utiliza as práticas 

de obtenção de feedback dos empregados nos processos decisórios da organização, 

o que dificulta a consolidação das informações e sua transformação em conhecimento 

(pergunta 145-Quais fontes de informação são obtidas e usadas nos processos 

decisórios da organização?). 

No entanto, a observação de Grossman (2006) onde a mensuração é talvez 

o aspecto menos desenvolvido da GC devido à inerente dificuldade de medir algo que 

não pode ser visto nem tocado. Entretanto, se a GC quer sobreviver e proporcionar 

uma contribuição duradoura, deverá alcançar níveis de padronização e melhores 

métricas para avaliar sua efetividade. 

Rao (2005) cita novas formas de se medir os ativos intelectuais através de 

cinco tipos diferentes: (1) métricas de tecnologia, como o número de e-mails, o uso de 

fóruns online, o tráfego do site, número de consultas de pesquisa; (2) métricas de 

processo, tais como tempo de resposta às consultas, respostas que respeitam as 

normas internacionais de certificação, respostas em tempo real nas interações com 

os clientes; (3) métricas de conhecimento, tais como o número de ideias de 

funcionários apresentadas, as melhores práticas criadas, comunidades de prática 

ativas; (4) métrica de empregados, tais como grau de ligação com os colegas, 

avaliação dos pares e (5) métricas de negócios, como redução de custos, maior 

participação de mercado e melhoria da produtividade. 

 

5.2.2.3 Dimensões do Elemento Sistemas 

 

Quanto ao elemento Sistemas, as dimensões que exigem atenção são 

Tecnologia e Programa de Gestão do Conhecimento. A dimensão Tecnologia avalia 

a capacidade de infraestrutura tecnológica que permitam a GC e compartilhamento 

de melhores práticas. Estão incluídos nesta dimensão os softwares, aplicações ou 

ambientes de comunicação existentes, a telefonia, e infraestrutura tecnológica 

(FONSECA, 2006). O IF-Fluminense carece de ferramentas apropriadas para o 
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compartilhamento do conhecimento e Sistemas de TIC aptos a auxiliar na geração do 

conhecimento. Ainda que alguns respondentes informem que haja uma intranet, na 

verdade, o que existe é uma ferramenta administrativa de controle de ponto, acesso 

a informações administrativas, mas que não configuram um ambiente de intranet para 

compartilhamento de informações e conhecimentos. 

A comunicação tem papel importante no processo de GC, devendo ser 

abrangente e sistematizado, com linguagem simples e padronizada, para estímulo 

permanente ao compartilhamento de conhecimento. Mapear os processos da 

organização colocando em forma de manual possibilita o mapa do conhecimento 

organizacional. Assim, qualquer membro da instituição visualiza como a instituição 

trata dos seus processos e como estes devem ser desenvolvidos. Os procedimentos 

da instituição estudada não são codificados em manual, pois processos não estão 

mapeados, seus fluxos e padrões, normas e procedimentos operacionais 

administrativos.  

Em relação ao portal da instituição, observa-se que está permanentemente 

atualizado. Existe uma ampla base de informações e conhecimento, porém o acesso 

é dificultado e restrito, pois o próprio usuário tem de saber onde se encontra o que 

procura e às vezes não consegue acessar o que de fato está procurando. 

No que se refere à utilização de videoconferência, percebe que é um recurso 

utilizado com frequência, segundo a pesquisa. A videoconferência é forma de 

comunicação interativa que permite que duas ou mais pessoas, em locais diferentes, 

possam se encontrar face a face através da comunicação visual e áudio em tempo 

real. 

A infraestrutura de tecnologia tem um papel importantíssimo na organização, 

pois apoia as atividades de GC além de proporcionar um ambiente adequado para 

GC. Através do questionário, pode se concluir que a instituição carece de ferramentas 

com base em software para utilização de documentos que desenvolvem os processos 

organizacionais da instituição. Esses programas possibilitam não só a correta 

armazenagem, como também a recuperação e reuso de documentos. 

Constatou-se ainda que algumas ferramentas tendem a ser utilizadas de 

forma isolada, para atendimento a propósito imediato, e não como suporte para 

circulação e geração de novos conhecimentos ou até mesmo inovações. Os 

resultados também indicaram a necessidade de melhorar os mecanismos para busca 

e identificação das informações necessárias ao bom desempenho das funções. 
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Especial atenção necessita ser dada à gestão dos conteúdos existentes, que além 

das dificuldades para acesso, parecem estar inadequados em alguns casos. 

Em relação à dimensão Gestão do Conhecimento, o diagnóstico concluiu que 

não há explicitação e nem formalização da Gestão do Conhecimento no IF-

Fluminense. Este resultado é semelhante ao levantado por Batista (2006) em 

pesquisa realizada junto a 45 instituições federais de ensino (IFES). Não existe um 

setor ou coordenação específica de GC nas IFES e as práticas de GC são isoladas.   

 
 

5.3 RECOMENDAÇÕES E AÇÕES PARA IF-FLUMINENSE 

 

Segundo Nonaka & Takeuchi (1997, p.63), a Gestão do Conhecimento deve 

promover a execução de ações alinhadas com os objetivos estratégicos da 

organização. Esse é o ponto de partida de modelo alinhado  a um programa GC no 

IF-Fluminense. A GC deve ser entendida como um meio para o alcance dos objetivos 

estratégicos do IF- Fluminense.  

Papa et al (2009) propõem algumas iniciativas para serem desenvolvidas nas 

organizações públicas para implementação da GC, dentre as quais destaca-se: i) 

desenvolvimento de um programa de Gestão do Conhecimento alinhado com o 

planejamento estratégico institucional, apoiado pela alta direção e com ampla 

divulgação a todos os colaboradores da empresa; ii) Estruturação de um comitê gestor 

do conhecimento com o objetivo de coordenar, priorizar e fomentar as ações de 

Gestão do Conhecimento dentro da organização; iii) Identificação de segmentos de 

conhecimento importantes para a organização, incentivo e promoção à formação de 

comunidades de prática para esses segmentos; iv) Investimento em treinamentos, 

capacitação, workshops e cursos, para desenvolver a aprendizagem individual e 

organizacional, prioritariamente para o nível gerencial e líderes de processos de 

negócios; v) Melhoria da gestão do capital intelectual e de inovação (capacidade de 

implementar a inovação), por meio de registros de patentes e de propriedade 

intelectual, incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento, e concursos com premiações 

para estimular geração, registro, compartilhamento e transferência do conhecimento; 

vi) Registro das melhores práticas, provendo mecanismos de valorização e 

disseminação das mesmas, ressaltando os aspectos criativos e inovadores da gestão 

e discutindo as lições aprendidas, reutilizando os sucessos obtidos e repensando os 
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erros identificados; vii) Uso da gestão eletrônica de documentos para automatizar o 

controle de documentos por todo o seu ciclo de vida, por meio de funções para 

guardar, categorizar (visando à temporalidade e segurança), navegar, buscar e 

controlar os acessos.  

Para finalizar as recomendações, utiliza-se a síntese de Edwards (2009), com 

o resumo das dimensões da gestão do conhecimento através do agrupamento das 

práticas nas categorias pessoas, processos e tecnologias: “as pessoas podem ajudar 

a operacionalizar processos com uso das tecnologias, enquanto processos definem 

as funções e necessidades e instigam o conhecimento necessário nas pessoas”. 



 
 

76 
 

 
 

6 CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa, verificou-se inicialmente a importância crescente do 

conhecimento para o sucesso das organizações e a necessidade de sua adequada 

gestão. Para a elaboração de uma estratégia de Gestão do Conhecimento faz-se 

necessário um diagnóstico inicial da situação atual da organização.  

É importante deixar registrado que, na aplicação do questionário, percebeu-se 

a falta de embasamento conceitual sobre a GC e, por isso, a ausência de 

conscientização da maioria dos gestores sobre importância da GC para organização. 

Por se tratar de uma logística de aplicação complexa, com o número expressivo de 

perguntas do questionário o tempo necessário ao preenchimento era considerável. 

Além disso, o respondente deveria ter conhecimento profundo dos processos de 

negócio da organização. Observou-se que os gestores deixaram de participar do 

estudo devido à falta de tempo, para não prejudicar o andamento de suas tarefas, pois 

já tinham uma série de compromissos agendados. 

Através de uma análise comparativa, os resultados apontaram que o IF-

Fluminense está abaixo da média dos resultados obtidos em outras instituições 

públicas, com exceção da dimensão Liderança Estratégica e Incentivos Culturais. 

Quando comparado com os dados da UFRJ o IF-Fluminense apresenta avaliação 

superior em todas as DGC, com exceção da dimensão Conteúdo do Conhecimento. 

A natureza institucional e a recente criação de um novo modelo institucional podem 

ser a chave deste resultado.  

Em relação ao resultado das dimensões, observou-se que o IF-Fluminense 

não implementou nenhum programa e/ou estratégia de GC claramente articulada, 

como também não tem métricas para mensuração do conhecimento, a despeito das 

ações que caracterizam produção do conhecimento organizacional, sobretudo no que 

diz respeito ao estímulo à formação das Comunidades de Prática, como forma de 

fomentar a criação e o compartilhamento de conhecimentos. 

Outro ponto que merece atenção é o baixo índice das dimensões 

Infraestrutura de Tecnologia e Compartilhamento de Conhecimento. Os sistemas 

desempenham papel preponderante no suporte as práticas de GC, mediante várias 

ferramentas, tais como: mecanismos de busca, repositórios de conhecimentos, 

intranets e extranets. 
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Os resultados revelam também a necessidade da existência de mecanismos 

mais eficientes para a comunicação interna, mecanismos de busca e identificação das 

informações, confirmando a necessidade de uma estratégia para a gestão da 

Informação e para a gestão de conteúdos. Algumas lacunas identificadas são 

prioritárias para implantação de um modelo de GC tais como, a gestão da informação, 

a gestão de conteúdos, e a visão sistêmica de processos, ou seja, a real inserção de 

mecanismos de compartilhamento do conhecimento nos processos de trabalho. 

A falta de ações para Compartilhamento de Conhecimento foi outro ponto que 

chamou atenção. Para sanar esta situação, incentivos e ações da alta gestão são 

necessários, além de uma correlação com as TIC’s aplicadas ao compartilhamento de 

conhecimento tácito e a treinamentos motivadores de condições para que as pessoas 

compartilhem este conhecimento tácito. 

Contudo a organização vem investindo no desenvolvimento do seu capital 

humano. As lideranças estão engajadas na capacitação dos servidores da 

organização através dos diversos programas de capacitação, seja educação formal, 

graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, bem como treinamentos e cursos 

de aperfeiçoamento que fazem parte da estratégia do IF- Fluminense. 

A GC de maneira geral abrange o desenvolvimento de ambientes físicos 

apropriados, além de um contexto para a capacitação e cultura organizacional que 

induza o interesse e comprometimento das pessoas para com a valorização do 

conhecimento, suporte de TIC e infraestrutura.  

É possível aprimorar as melhores práticas de GC existentes na organização, 

através de um bom sistema de indicadores e metas que possibilite mensurar 

adequadamente os benéficos da GC por meio dos avanços obtidos. 

Desta forma, os resultados encontrados podem ser empregados como auxílio 

ao desenvolvimento de um plano de GC no IF- Fluminense, uma vez que possibilitam 

um entendimento geral e integrado da situação da GC na organização, favorecendo a 

identificação de necessidades e oportunidades específicas no contexto da GC e o 

estabelecimento de estratégias na priorização dos projetos e atividades. 

 

6.1 SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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A aplicação do método através do programa SYSOKA pressupõe a existência 

de uma infraestrutura tecnológica da organização, além de apoio efetivo da alta gestão 

que possa conscientizar os gestores sobre a importância da GC para instituição. O 

questionário é extenso e robusto, exigindo dos seus respondentes, além de um grande 

tempo disponível para preenchimento, um vasto conhecimento da instituição e 

intimidade com os conceitos e processos de GC, o que demanda capacitação prévia 

das pessoas a serem envolvidas no diagnóstico.  

É importante destacar que a não adequação do questionário ao contexto das 

instituições públicas dificultou a adoção do método em determinados momentos, 

contribuindo para a perda de informações significativas relacionadas aos processos 

estratégicos, táticos e operacionais próprios de uma instituição federal de ensino.  

Como soluções, devem ser realizados encontros para capacitação inicial dos 

servidores em GC, em parceria com consultores especializados, de modo a aumentar 

a credibilidade do processo. Depoimentos de instituições públicas que já implantaram 

a GC com sucesso, certamente contribuirão para aumentar a adesão interna ao 

processo de institucionalização de um programa de GC no IF-Fluminense.  

Observa-se também que o estudo pode ser ampliado com aplicação em mais 

unidades do IF-Fluminense em sua estrutura multicampi, promovendo uma análise 

comparativa, acarretando em uma forma de avaliar e reavaliar suas ações, 

compartilhamento de melhores práticas, além da conscientização do tema GC que o 

método traz aos respondentes da pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO MÉTODO OKA 

 

 

 

OKA 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Avaliado: _______________________________________ Telefone: ___________________________ 

Idade:_________________________  E-mail para contato: __________________________________ 

Escolaridade:_________________________ Tempo na Instituição: ____________________________ 

Data de preenchimento do questionário: _______________ 

(vide instruções para preenchimento do questionário na folha 2) 

 

Instruções para anotação das respostas. 

O questionário possui dois tipos de questões:  

Tipo A - Questões de respostas únicas onde somente uma opção deve ser assinalada, vide exemplos 

abaixo: 

 O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  
○ Sim 
○ Não 
○ Não sei 
 

 A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)?  

 Sim Não Não sei 

 
Para toda a organização  ❏ ❏   ❏ 

 

Para cada unidade em separado  
❏ ❏ ❏ 

 

Para cada funcionário individualmente  
❏ ❏ ❏ 
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Tipo B - Questões de múltipla escolha, onde pode ser assinalada mais de uma resposta, vide 

exemplos abaixo: 

Quem normalmente inicia a mudança nos processos de negócio da organização?  

□ Alta gerência  
□ Gerência Intermediária 
□ Responsáveis por Processos Organizacionais 
□ Funcionários  
□ Comitês ou grupos de revisão  
□ Clientes  
□ Outros.  
□ Nenhuma das anteriores 

 

 

Observações Gerais: 

Em algumas questões, dependendo da resposta, será indicado que algumas questões sejam puladas. 

Nas questões, tipo múltipla escolha, respostas do tipo “Nenhuma das anteriores” ou “outras” poderá anular os 

itens já marcados para aquela questão, logo tenha atenção no assinalar esse tipo de resposta.  

Existem algumas questões de caráter obrigatório, por favor, responda essas questões. 

É necessário que o respondente não volte nas perguntas já analisadas e respondidas. 

As questões estão numeradas e possuem o código do questionário eletrônico entre parênteses. 

 

 

 

Características Organizacionais 

 
1.Qual é a principal área de atuação da organização? (DI-1) 

o Governo Federal 

o Outros Níveis de Governo (inclusive Estados e Municípios) 

o Organizações Não-governamentais 

o Agência ou Organização Internacional (setor público) 

o Aeroespacial e Defesa 

o Agricultura e Agronegócio 

o Automotivo 

o Biotecnologia 

o Químicos 

o Comércio (inclusive varejo, atacado, venda direta ao consumidor) 

o Educação (inclusive Universidades públicas e privadas) 

o Eletrônicos e Computadores (hardware) 

o Computação e serviços baseados em Internet (incluída a indústria de software) 

o Extrativismo (inclusive recursos minerais tais como petróleo, metais) 

o Serviços Financeiros (inclusive seguros, bancos, investimentos) 

o Alimentação e Bebidas 

o Saúde 

o Alojamento e Diversão (inclusive a indústria de jogos) 
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o Manufatura (inclusive maquinaria, bens de consumo) 

o Comunicação de Massa (inclusive publicações e serviços de conteúdo) 

o Serviços Profissionais não especificados em outras categorias (inclusive consultoria) 

o Transporte 

o Utilities (eletricidade, água, esgoto, telecomunicações e telefonia) 

o Outros. Favor Especificar ___________________________________. 

 

2. Qual é a taxa de mudança da área de atuação primária da organização ou de seu ambiente competitivo?  (DI-2) 

o Alta 

o Um pouco alta 

o Média 

o Um pouco baixa 

o Baixa 

 

3. Qual o grau de importância de ter a informação mais atualizada para as organizações desta área de atuação se 

manterem competitivas?  (DI-3) 

o Muito importante 

o Importante 

o Com alguma importância 

o Não muito importante 

o Sem importância 

 

4. Em quantos países a organização opera? (DF-2) 

o Um 

o 2 a 3 

o 4 a 12 

o 13 a 50 

o 50 a 160 

o Mais que 160 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quantos escritórios / representações / filiais (com 3 ou mais pessoas) a organização possui?   (DF-1) 

o Um 

o 2 a 3 

o 4 a 12 

o 13 a 50 

o 50 a 160 

o Mais que 160 

6. Quantas unidades operacionais e/ou de negócios a organização possui além das funções de apoio centralizado 

(tais como contabilidade, orçamento, finanças, recursos humanos, serviços de TI, etc.)?  (DF-3) 

o 1 a 3 

o 4 a 10 

o 11 a 20 

o Mais que 20 

 

7. Quantos funcionários a organização emprega direta ou indiretamente (incluem terceirizados e consultores)? 

(DF-4) 

o Menos que 10 

o 11 a 100 

o 101 a 250 

o 251 a 500 

o 501 a 1000 

o 1001 a 10,000 
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o Mais que 10.000 

 

8. Qual é a proporção estimada da força de trabalho (empregados, terceirizados e consultores externos) da 

organização que possui nível superior ou maior? (DF-6) 

o Menos que 5% 

o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

o Igual ou mais que 85% 

 

9. Qual a proporção estimada de funcionários que tem permanecido na organização por mais de 5 anos (ou desde 

da criação da organização para aquelas organizações com menos de 5 anos de existência)?  (DF-7) 

o Menos que 5% 

o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

o Igual ou mais que 85% 

 

10. Qual a taxa de rotatividade de funcionários (turnover) da organização, ou seja: a proporção de funcionários 

que deixam a organização todo ano?  (DF-8) 

o Menos que 1% 

o Igual ou mais que 1% e menos que 2% 

o Igual ou mais que 2% e menos que 5% 

o Igual ou mais que 5% e menos que 10% 

o Igual ou mais que 10% e menos que 15% 

o Igual ou mais que 15% 

 

 

 

11. Qual a proporção estimada de funcionários que tomam decisões de negócios como parte de seu trabalho 

diário? (DF-12) 

o Menos que 5% 

o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

o Igual ou mais que 85% 

12. Como você descreveria a sua função na organização? (DF-17) 

o Gerente Sênior 

o Gerente Intermediário 

o Especialista Técnico 

o Financista, Contador, Advogado 

o Especialista em informação 

o Outro. 

13. Como você classifica as seguintes funções ou atividades na organização? (ROK-13) 

 Alto Baixo 

Coleta de conhecimento técnico (“know-how”) ❏ ❏ 

Coleta de conhecimento sobre projeto de produtos ❏ ❏ 
Marketing de produtos e serviços ❏ ❏ 
Conhecimento sobre os clientes ❏ ❏ 

Criatividade pessoal ❏ ❏ 
Criação e difusão da inovação ❏ ❏ 

Gerenciamento da mudança e adaptação ❏ ❏ 
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Pesquisa e análise do ambiente externo ❏ ❏ 
Capacidade de absorção de conhecimento dos funcionários ❏ ❏ 

14. Em que grau sua organização apresenta os seguintes comportamentos?  (PKL-12) 

 Baixo Alto 

Resposta rápida às demandas do mercado (quicktomarket) ❏ ❏ 
Sensibilidade ao mercado ❏ ❏ 

Gerenciamento da complexidade ❏ ❏ 
Senso do contexto ❏ ❏ 
Julgamento efetivo ❏ ❏ 

Flexibilidade operacional ❏ ❏ 
Empoderamento do funcionário (“Empowerment”) ❏ ❏ 
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15. Em que medida você se considera familiarizado em relação aos processos de negócio e as unidades 

funcionais de sua organização? (DF-18) 

o Muito familiarizado 

o Pouco familiarizado 

o Não familiarizado 

 

Natureza do Programa de GC da Organização ou das Atividades Informais de GC  
 

16. A Organização possui um Programa de Gestão do Conhecimento formal / definido? (SKMEL-1) 

o Sim 

o Somente em algumas unidades organizacionais 

o Não 

o Não sei 

OBS: Se marcar os itens 3 (Não) ou 4 (Não sei) vá para a questão 34.  

 

17. Qual o seu grau de familiaridade com o Programa de Gestão do Conhecimento (GC) da sua organização? 

(SKMEL-3) 

o Muito familiarizado 

o Familiarizado 

o Pouco familiarizado 

o Pouquíssimo Familiarizado 

o Desconheço 

 

18. Qual das frases abaixo melhor caracteriza a estrutura organizacional utilizada para gerenciar o Programa de 

GC da organização? (SKMEL-2) 

o Uma unidade centralizada que supervisiona todas as iniciativas organizacionais de GC 

o Distribuída dentro de cada divisão/área, a qual é responsável por suas próprias iniciativas de GC 

o Distribuída dentro de apenas algumas divisões/áreas, as quais apoiam suas próprias iniciativas de GC 

(enquanto outras não possuem nenhuma iniciativa) 

o Descentralizada, enquanto um comitê/secretariado institucional coordena as atividades de GC 

espalhadas na organização. 

 

19. O Programa de GC possui mecanismos para a definição das políticas de GC? (SKMEL-4) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

20. O Programa de GC possui mecanismos para monitorar a conformidade com as políticas de GC? (SKMEL-5) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

21. Em que medida o Programa de GC influencia as políticas organizacionais? (SKMEL-6) 

o Em grande escala (o Programa de GC impacta diretamente as políticas) 

o Em uma escala acima da média 

o Em escala mediana 

o Em baixa escala 

o Não influencia em nada (o Programa de GC não contribui ou impacta nenhuma política) 

22. A organização possui atribuições (“jobdescription”) relacionadas apenas às atividades de GC ou ao Programa 

de GC? (SKMEL-7) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

23. Qual é o nome da função ocupada pelo chefe maior do Programa/Unidade de Gestão do Conhecimento?  

(SKMEL-14) 

o Vice-Presidente de Gestão do Conhecimento ou equivalente (CKO – ChiefKnowledge Officer) 

o Vice-presidente de Gestão da Informação ou equivalente (ChiefInformation Officer) 

o Diretor de Gestão do Conhecimento ou equivalente 

o Gerente da Unidade Organizacional de Gestão da Informação 

o Outro 
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24. A quem o Programa de Gestão do Conhecimento se reporta na Organização? (SKMEL-15) 

o Unidades operacionais 

o Unidades de Estratégia ou Planejamento 

o Recursos humanos 

o Tecnologia da Informação 

o Financeiro 

o Marketing 

o Outro 

 

25. A organização possui rubricas orçamentárias institucionais (usados em folhas de ponto, gastos, atividades 

baseadas em custos) para conhecimento em geral? (PCI-3) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

26. A organização possui rubricas orçamentárias institucionais (usados em folhas de ponto, orçamentos, 

atividades baseadas em custos) para seu Programa de Gestão do Conhecimento? (PCI-22) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

o A organização não tem um Programa formal de Gestão do Conhecimento 

 

27. Algumas unidades organizacionais possuem seus próprios códigos orçamentários para atividades relativas à 

gestão do conhecimento (GC)?      (SKMEL-16) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

28. O Programa de GC possui seu próprio orçamento?  (SKMEL-13) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

29. Do ponto de vista de um funcionário, quanto do Programa de GC consiste de iniciativas informais versus 

formais? (SKMEL-10) 

o Quase todo o Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais 

o Muito do Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais, mas existem alguns 

aspectos formais 

o Parte do Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas informais, mas a maior parte é formal 

o Quase todo o Programa de GC parece envolver iniciativas/estruturas formais 

 

30. Em que medida as atividades do Programa de GC da organização estão alinhadas aos objetivos 

organizacionais?  (RA-3) 

o Muito alinhadas 

o Um pouco alinhadas 

o Alinhadas 

o Não muito alinhadas 

o Não alinhadas 

 

31. O Programa de GC da organização identifica e/ou mede os benefícios que produz na organização? (RA-4) 

o Sim 

o De certa forma – esta informação é identificada por algumas unidades e apenas em seu nível 

o Não 

o Não sei 

32. O Programa de Gestão do Conhecimento possui apoio de “Protetores do Conhecimento” (Champions) ou de 

“Patrocinadores” formais na organização? (RL-22) 
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o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

33. O Programa de GC está ajudando a organização a fazer ajustes estratégicos? (RA-6) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

34. A organização possui alguma atividade informal de Gestão do Conhecimento identificável (fora de um 

Programa de GC formal)? (SKMEL-12) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

35. A organização possui políticas ou procedimentos formais para inserir conhecimento em seus processos 

operacionais? (ROK-1) 

o Sim 

o De certa forma (Políticas/procedimentos formais existem em algumas áreas da organização) 

o Não 

o Não sei 

 

36. Que grupos de pessoas estão envolvidos em atividades de GC? (SKMEL-9) 

 Alta gerência 

 Gerência Intermediária 

 Responsáveis por processos ou funções organizacionais 

 Funcionários do atendimento aos clientes 

 Funcionários de escritório/ administrativos 

 Outros funcionários. 

 Nenhum funcionário está envolvido em atividades de Gestão do Conhecimento 

OBS: A resposta “Nenhum funcionário está envolvido em atividades de Gestão do Conhecimento” é 

do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 

Liderança e Gestão Organizacional  

37. Quem normalmente inicia a mudança nos processos da organização?  (ROK-6) 

 Alta gerência 

 Gerência Intermediaria 

 Responsáveis por Processos Organizacionais 

 Funcionários 

 Comitês ou grupos de revisão 

 Clientes / consumidores 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 
 

38. Qual o nível de influência da alta gerência sobre a cultura organizacional?  (RL-14) 

o Muito influente 

o Um pouco influente 

o Influente 

o Não muito influente 

o Nada influente 

39. Qual o nível de influência da alta gerência sobre os padrões de comunicação da organização?  (RL-15) 

o Muito influente 

o Um pouco influente 
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o Influente 

o Não muito influente 

o Não influente 

 

40. Qual o grau de transparência do processo decisório da alta gerência para os funcionários da organização? 

(RL-13) 

o Muito transparente 

o Um pouco transparente  

o Transparente  

o Não muito transparente  

o Nada transparente 

o Não sei 

41. Em que medida a alta gerência está ativamente envolvida na tentativa de melhorar os processos da 

organização? (RL-5) 

o Muito ativa 

o Um pouco ativa 

o Ativa 

o Um pouco inativa 

o Muito inativa 

 

42. Com que frequência a gerência promove mudanças nos processos internos ou nos processos de 

compartilhamento de conhecimento da organização? (RL-7) 

o Muito frequente (mais de 5 vezes por ano) 

o Um pouco frequente (2 a 5 vezes por ano) 

o Frequente (pelo menos uma vez por ano) 

o Não muito frequente (uma vez a cada dois anos) 

o Nunca 

 

43. A organização possui um ritmo de mudança rápido ou lento no que diz respeito à implementação de 

melhorias? (PCI-15a) 

o Lento 

o Rápido 

OBS: Se responder “rápido” não responda a questão 44. 

 

44. Qual o nível de frustração dos funcionários com a organização em relação à desconsideração pelo processo 

de melhoria ou pela sua lentidão no processo de mudança?  (PCI-15b) 

o Muito frustrado 

o Um pouco frustrado 

o Frustrado 

o Não muito frustrado 

o Zero – Sem frustração alguma 

 

45. Quão fortemente você acredita/sente/pensa que a tomada de decisões estratégicas por parte da alta gerência 

se dá sem informações ou sem os conhecimentos necessários? (RA-2) 

o Muito fortemente 

o Um pouco fortemente 

o Fortemente 

o Não muito fortemente 

o Fracamente 

 

46. Em que grau o comportamento da alta gerência claramente ou consistentemente demonstra que eles 

valorizam a aprendizagem e o compartilhamento de conhecimento? (RL-3) 

o Muito claramente e consistentemente 

o Claramente mas não consistentemente 

o Consistentemente mas não claramente 

o Nem claramente nem consistentemente 

o Nunca demonstrou 

 

47. Há uma estratégia de GC claramente articulada (i.e. escrita) para a organização? (RL-18) 
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o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

48. Em que medida a equipe de alta gerência se autotransforma de tempos em tempos usando fontes de 

conhecimento existentes na organização? (RL-20) 

o Em grande escala 

o Em uma escala acima da média 

o Em escala média 

o Em escala abaixo da media 

o Quase nunca 

49. A alta gerência instituiu políticas para apoiar atividades relativas ao conhecimento? (RL-4) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

50. O Presidente/CEO expressa consistentemente (por meio de documentos escritos, discursos ou outros 

documentos de comunicação) seu comprometimento com a iniciativa da gestão do conhecimento e por 

atividades de compartilhamento de conhecimento?     (RL-10) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

51. Como você caracterizaria a liderança das atividades de gestão do conhecimento na organização? (RL-19) 

o Realizada basicamente pelo nível da alta gerência 

o Balanceado entre a alta gerência e as gerências intermediárias e de base 

o Realizada basicamente pelos níveis de gerência intermediária e de base 

 

52. Em que medida a gerência intermediária utiliza o conhecimento organizacional para melhorar os processos 

de negócio da empresa? (RL-21) 

o Em grande escala 

o Em uma escala acima da média 

o Em escala mediana 

o Em baixa escala 

o Quase nunca 

 

53. Com que frequência a gerência intermediária institui novos processos de gestão da mudança na organização 

baseados no conhecimento organizacional existente? (RL-8) 

o Muito frequentemente 

o Um pouco frequentemente 

o Frequentemente 

o Não muito frequentemente 

o Raramente 

 

54. Em que medida a gerência intermediaria apoia atividades de GC na organização? (RL-17) 

o Apoia muito 

o Apoia um pouco 

o Apoia 

o Não apoia muito 

o Não apoia nada 

 

55. Em que medida os funcionários estão aptos ou têm permissão para participar nas mudanças dos processos da 

organização?(ROK-9) 

o Em grande escala 

o Em uma escala acima da média 

o Em escala média 

o Em baixa escala 

o Quase nunca 
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56. Em que grau os funcionários são receptivos à mudanças organizacionais? (PCI-19) 

o Em grande escala 

o Em uma escala acima da média 

o Em escala média 

o Em baixa escala 

o Quase nunca 

 

57. Até que ponto é compartilhado o apoio ao Programa de GC entre os gerentes seniors?  (RL-9) 

o Muito compartilhado (todas as unidades da organização estão envolvidas) 

o Compartilhado acima da média 

o Compartilhado 

o Não muito compartilhado 

o Nada compartilhado (isolado em uma ou poucas unidades) 

 

Natureza dos Funcionários da Organização  
 

58. Qual proporção da força de trabalho da empresa (funcionários e consultores externos) você estima que 

possuem funções cuja atividade primária lida com trabalho baseado em conhecimento, não manual e 

rotineiro? (DF-5) 

o Menos que 5% 

o Igual ou mais que 5% e menos que 25% 

o Igual ou mais que 25% e menos que 50% 

o Igual ou mais que 50% e menos que 75% 

o Igual ou mais que 75% e menos que 85% 

o Igual ou mais que 85% 

 

59. Qual o grau de importância da interação entre funcionários na organização para que ela produza seus 

resultados? (DF-9) 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Pouquíssimo importante 

o Nada importante 

 

60. Qual o grau de importância da interação entre funcionários e o mundo externo para que a organização 

produza seus resultados? (DF-10) 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Pouquíssimo importante 

o Nada importante 

 

61. Em que medida a recuperação de informação (de sítios da internet, bases de dados, sistemas da empresa, ou 

outros sistemas de recuperação eletrônica da informação) é importante para a maioria dos funcionários 

realizarem suas tarefas diárias? (DF-14) 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Pouquíssimo importante 

o Nada importante 

 

62. Em geral, você acredita que os funcionários compreendem o quanto o seu papel contribui para a performance 

da empresa? (RL-16) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 
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63. Em que grau a organização deliberadamente busca contratar funcionários que complementem áreas do 

conhecimento deficientes na organização? (PKIC-6) 

o Em grande escala 

o Em uma escala acima da média 

o Em escala mediana  

o Em baixa escala 

o Quase nunca 

 

64. Quais dos princípios abaixo caracterizam as crenças dos funcionários de sua organização? (ROK-11) 

 Programas e atividades de GC são mais bem sucedidos quando são criados para resolver problemas 

“reais” ligados à essência do negócio (core business) 

 Programas ou atividades de GC criados em unidades finalísticas da organização são capazes de 

promover a disseminação mais rápida da gestão do conhecimento 

 Um crescimento “orgânico” do Programa de GC e/ou de atividades de GC constituem uma maneira 

mais efetiva, embora mais lenta,  para tais programas/atividades se disseminarem pela organização 

 Uma abordagem “de baixo para cima” e “de cima para baixo” para GC devem coexistir para que um 

programa ou atividade de GC possa ser bem sucedido 

 Instrumentos de transferência de conhecimento baseados em métodos participativos são fundamentais 

para a absorção do conhecimento 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

A Natureza do Trabalho na Organização  
 

65. De que modo as atividades de GC (criação do conhecimento, armazenamento, disseminação) concorrem para 

os objetivos explícitos da organização? (RA-11) 

 Essencial para a performance do negócio 

 Importante para a obtenção de vantagem competitiva 

 Importante para levar à inovação 

 Defasado ou não necessário 

 Nenhuma das anteriores 

 Não sei 

OBS: As respostas “Nenhuma das anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas as outras não serão consideradas. 

 

66. Qual o grau de importância do conhecimento ou das informações nos processos de agregação de valor da 

organização (i.e. conversão de insumos em resultados)? (DF-15) 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Pouquíssimo importante 

o Não importante 

 

67. Como você julga a intensidade da agregação de conhecimento nos resultados /produtos de sua organização? 

(RA-14) 

o Baixa – precisa ser melhorada 

o Aceitável 

o Alta 

o Não sei 

 

68. A que ponto o horário de trabalho dos funcionários é flexível e permite que eles se envolvam em atividades 

de aprendizagem? (PKL-2) 

o Muito flexível (Funcionários possuem liberdade no seu tempo de trabalho para atividades de 

aprendizagem) 

o Um pouco flexível 

o Flexível 

o Um pouco inflexível 

o Muito inflexível (Funcionários não possuem tempo de trabalho disponível para atividades de 

aprendizagem) 
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69. A organização possui um Plano de Aprendizagem (plano de capacitação)? (PKL-11) 

 

 Sim Não Não sei 

Para toda a organização ❏ ❏ ❏ 
Para cada unidade em separado ❏ ❏ ❏ 

Para cada funcionário individualmente ❏ ❏ ❏ 
 

70. A que ponto é fácil para um funcionário modificar um processo organizacional? (ROK-14) 

o Muito fácil 

o Um pouco fácil 

o Fácil 

o Não muito fácil 

o Nada fácil 

 

71. A organização dá tempo aos funcionários para que compartilhem conhecimento entre eles durante as horas 

de trabalho (i.e. Almoços informais, oficinas)? (PCI-11) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

 

A Natureza da Comunicação na Organização  
 

72. Quão influente é a estrutura hierárquica na definição de padrões de comunicação na organização? (PCI-5) 

o Muito influente 

o Um pouco influente 

o Influente 

o Não muito influente 

o Nada influente 

 

73. Como você caracteriza a “estratégia de comunicação” da alta gerência para os funcionários? (RL-1) 

o Muito aberta 

o Aberta 

o Um pouco aberta 

o Não existe muita comunicação 

o Fechada 

 

74. Com que frequência a alta gerência se comunica com os empregados? (RL-12) 

o Muito frequentemente 

o Um pouco frequentemente 

o Frequentemente 

o Não muito frequentemente 

o Nada frequentemente 

 

75. Como você classifica a comunicação entre as seguintes partes da organização? (PKS-1-2) 

 

 Muito boa Boa Pouco Boa Pouquíssimo 

boa 

Ruim 

Entre níveis hierárquicos distintos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Entre unidades ou divisões distintas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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76. Em que grau a organização apoia o compartilhamento “interfronteiriço” (interdisciplinar, Inter unidades, 

interdepartamental, interdivisões) da comunicação e da informação na organização? (PKIC-5) 

o Alto 

o Um pouco alto 

o Médio 

o Um pouco abaixo da média 

o Abaixo da média 

 

77. Com que frequência você se aconselha com outros funcionários buscando ter acesso aos seus conhecimentos 

ou ao seu “know-how” tácito? (SKAI-10) 

o Muito frequentemente 

o Um pouco frequentemente 

o Frequentemente 

o Não muito frequentemente 

o Nada frequentemente 

 

78. Em que medida a organização apoia a interação social que permita o compartilhamento de conhecimento 

tácito entre pessoas? (PKS-8) 

o Apoia muito 

o Apoia um pouco  

o Apoia 

o Não apoia muito 

o Não apoia nada 

 

 

79. Qual o grau de receptividade que a organização parece ter em relação a sugestões dos funcionários?  (PCI-

13) 

o Muito receptiva 

o Um pouco receptiva 

o Receptiva 

o Não muito receptiva 

o Nada receptiva 

 

80. A organização possui um processo definido para a revisão das sugestões dos funcionários?  (PCI-14) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

81. Com que frequência os funcionários oferecem sugestões/feedback à organização?    (PKS-9) 

o Muito frequentemente 

o Frequentemente 

o Pouco frequentemente 

o Pouquíssimo frequentemente 

o Raramente 

 

82. Com que frequência os funcionários recebem retorno (formal ou informal) sobre seu desempenho?   (PCI-7) 

o Pelo menos uma vez por mês 

o Pelo menos uma vez a cada três meses 

o Pelo menos uma vez a cada seis meses 

o Pelo menos uma vez ao ano 

o Menos que uma vez ao ano 

o Não recebe feedback 

 

 

 

 

83. Como a informação ou o conhecimento é disseminado pela organização aos seus funcionários? (RKF-10) 

 Pela intranet 

 Por um website público da internet 
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 Por meio de um boletim (eletrônico ou físico) 

 Por meio de reuniões realizadas pela alta gerência 

 Por meio de eventos sociais informais 

 Por mensagem eletrônica (“e-mail”) 

 Por meio de reuniões de divisão/unidade/departamento 

 Alguma outra forma . 

 Não é disseminada 

OBS: A resposta “Não é disseminada” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão 

consideradas. 

84. Como você classifica o nível de comunicação realizado por meio de sistemas “online” (tais como mensagens 

eletrônicas, mensagens instantâneas e espaços virtuais de trabalho) na organização? (SKMTI-11) 

o Muito alto 

o Um pouco alto 

o Médio 

o Um pouco baixo 

o Baixo 

 

A Natureza das Equipes na Organização  
 

85. Qual das sentenças abaixo melhor descreve a atitude organizacional em relação ao trabalho em equipe 

efetivo? (PCI-17) 

o Encoraja mas não provê meios para possibilitá-lo 

o Encoraja e possibilita 

o Não encoraja 

o Não sei 

 

86. A organização utiliza equipes/comitês regularmente para resolver problemas? (PCPKT-11) 

o Sim 

o Não 

 

87.  Quais dos seguintes tipos de equipes existem na organização?   (PCPKT-1) 

 Comunidades de prática 

 Equipes virtuais 

 Grupos de Trabalho 

 Redes de pessoas por processos ou funções 

 Equipes centradas nos clientes 

 Outras. 

 Não sei 

 Nenhuma das anteriores 

 

OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas as outras não serão consideradas.  Se assinalar uma delas não responda a questão 

88. 

 

88. Quais dos grupos são formalmente apoiados pelo Programa de GC ou pela gerência da organização? 

(PCPKT-2) 

 Comunidades de prática 

 Equipes virtuais 

 Grupos de Trabalho 

 Redes de pessoas por processos ou funções 

 Equipes centradas nos clientes 

 Outras. 

 Não sei 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas as outras não serão consideradas.   

 

89. Quais dos seguintes incentivos ou recursos a organização provê para possibilitar a existência de grupos 

informais? (PCPKT-3) 

 Tempo para os funcionários se engajarem em grupos informais durante as horas de trabalho 
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 Espaço/salas de reuniões 

 Suporte tecnológico (i.e. espaços virtuais de trabalho e ferramentas colaborativas) 

 Dinheiro para financiar tempo para reuniões dos líderes do grupo 

 Reconhecimento gerencial 

 Outro 

 Não sei 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas as outras não serão consideradas.   

 

A Natureza das Comunidades de Prática na Organização  
 

Nota: Comunidades de Prática são grupos informais de especialistas em área/tópico/tarefa específicos que 

trabalham com liberdade uns com os outros e compartilham informações sobre essa área/tópico/tarefa. Em 

algumas organizações, essas comunidades de prática podem ter uma configuração mais formal embora isso não 

seja comum.  

 

90. A organização possui comunidades de prática? (PCPKT-21) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

OBS: Se assinalar “Não” ou “Não sei” vá direto para a questão 98. 

 

91. Como as comunidades de prática são criadas na organização? (PCPKT-4) 

o Por um processo formal dirigido pela gerência 

o Por um processo formal iniciado por funcionários 

o Informalmente por empregados da organização 

o Outros 

o Não sei 

o Nenhuma das anteriores 

 

 

92. Que tipos de comunidades de prática a organização possui? (PCPKT-5) 

 Organizada por tópicos ou assuntos 

 Organizada para resolver problemas específicos 

 Organizada por processos, atividades ou tarefas organizacionais 

 Outros 

 Não sei 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: As respostas “Não sei” e “Nenhuma das anteriores” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas as outras não serão consideradas.   

 

93. Quantas comunidades de prática distintas e identificáveis a organização possui? (PCPKT-7) 

o Nenhuma 

o 1-5 

o 6-20 

o 21-50 

o 51-100 

o 101 ou mais 

94. Alguma das comunidades de prática da organização possui conexões ou interage com grupos externos? 

(PCPKT-8) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

OBS: Se assinalar “Não” ou “Não sei” não responda a questão 95. 
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95. Qual percentagem do tempo das comunidades é gasto em interações com outras comunidades ou grupos 

externos? (PCPKT-13) 

o 0 a 20% 

o 21% a 30% 

o 31% a 40% 

o 41% a 50% 

o Mais de 51% 

o Não sei 

96. Quais dos itens abaixo caracterizam a estrutura das comunidades de prática da organização? (PCPKT-9) 

 Regras e procedimentos 

 Processos de feedback 

 Listas de membros disponíveis 

 Liderança de grupos designada 

 Reuniões regulares 

 Equipe remunerada 

 Meios eletrônicos para compartilhamento de informações (Espaço virtual na rede, base de 

conhecimentos, sítio na internet) 

 Outros 

 Nenhum dos anteriores 

OBS: As respostas 8 (Outros) e 9(Nenhum dos anteriores) são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

alguma delas as outras não serão consideradas. 

97. Quais dos itens abaixo são alguns dos resultados usuais das comunidades de prática na organização? 

(PCPKT-10) 

 Treinamento (criação ou execução) 

 Criação de conteúdos ou base de conhecimentos 

 Serviços de Assistência Técnica (“Help Desks”) 

 Participação sistemática em revisões por pares/colegas ou processos similares 

 Participação sistemática em decisões de processos organizacionais 

 Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas estratégicos da organização 

 Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas operacionais da organização 

 Conteúdos ou aconselhamentos relativos a temas nicho 

 Conteúdos ou aconselhamentos relativos a produtos/serviços da organização 

 Conteúdos ou aconselhamentos que levem à inovação 

 Nenhum dos anteriores 

OBS: A resposta 11 (Nenhum dos anteriores) é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

A Natureza dos Conteúdos e Conhecimentos na Organização  

98. Que tipos de conteúdos são administrados pelos sistemas ou repositórios de conteúdos da organização? 

(SCM-1) 

 Informação estratégica 

 Políticas e procedimentos 

 Informação setorial 

 Dados estatísticos 

 Inteligência competitiva e/ou dados de indicadores 

 Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 

 Conteúdos relativos aos clientes 

 Documentos relativos a processos organizacionais 

 Informações e estatísticas nacionais 

 Recomendações feitas a clientes 

 Experiências organizacionais prévias com clientes 

 Informação do tipo avaliativa 

 Outras 

 Nenhuma das anteriores 

 A organização não possui sistemas/repositórios de conteúdos 

OBS: As respostas “Nenhuma das anteriores” e “A organização não possui sistemas/repositórios de 

conteúdos” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada alguma delas as outras não serão 

consideradas. 
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99. Como você classificaria a cobertura das seguintes áreas ou domínios do conhecimento dentro da 

organização? (SCM-1-4) 

 

 Escasso Adequado Excessivo/Abun

dante 

Informação estratégica ❏ ❏ ❏ 
Políticas e procedimentos ❏ ❏ ❏ 

Informação setorial ❏ ❏ ❏ 
Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ 

Inteligência competitiva e/ou dados de indicadores ❏ ❏ ❏ 
Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos ❏ ❏ ❏ 

Conteúdos relativos aos clientes ❏ ❏ ❏ 
Documentos relativos a processos organizacionais ❏ ❏ ❏ 

Informações e estatísticas nacionais ❏ ❏ ❏ 
Recomendações feitas a clientes ❏ ❏ ❏ 

Experiências organizacionais prévias com clientes ❏ ❏ ❏ 
Informação do tipo avaliativa ❏ ❏ ❏ 

Outras ❏ ❏ ❏ 
 

100. Alguns dos seguintes assuntos ou domínios do conhecimento são áreas nas quais o conhecimento teve seu 

tempo útil envelhecido/depreciado/defasado? (SCM-5) 

 Informação estratégica 

 Políticas e procedimentos 

 Informação setorial 

 Dados estatísticos 

 Inteligência competitiva e/ou dados indicadores 

 Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 

 Conteúdos relativos aos clientes 

 Documentos relativos a processos organizacionais 

 Informações e estatísticas Nacionais 

 Recomendações feitas a clientes 

 Experiências organizacionais prévias com clientes 

 Informação do tipo avaliativa 

 Outros 

 Nenhum dos anteriores 

OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

101. Em que formato a organização organiza conteúdos? (SCM-8) 

 Por processo 

 Por área tópico, tal como Educação 

 Por Cliente/Usuário 

 Por projeto ou atividade 

 Outro 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

 

 

 

 

102. Qual dos tipos de conteúdos de conhecimento a organização possui?  (SCM-7) 

 Documentos Oficiais 
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 Publicações 

 Material publicado na web 

 Noticiários, boletins 

 Vídeo Conferências, Fóruns eletrônicos, Discussões Eletrônicas 

 “Nuggets” de conhecimento 

 Dados estatísticos 

 Dados de Sistemas de Informação Geográficos - GIS 

 Informações e publicações externas 

 Informações de Pessoas, Diretórios 

 Conhecimento sobre processos internos da organização 

 Conhecimento sobre clientes e beneficiários 

 Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 

 Informações sobre habilidades 

 Outros 

 Nenhum dos anteriores 

OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

103. A organização possui seus processos organizacionais definidos em documentos ou outros formatos para 

leitura? (ROK-15) 

o Sim – Quase todos ou todos os processos organizacionais estão definidos 

o Um pouco – Alguns processos organizacionais estão definidos 

o Não – Muito poucos ou nenhum processo organizacional está definido 

o Não sei 

 

104. Qual tipo de conteúdo de conhecimento é mais ou menos usado na organização como um todo? (SCM-9-

10) 

 

 Mais Menos Neutro Não sei 

Documentos Oficiais ❏ ❏ ❏ ❏ 

Publicações ❏ ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na Internet e Intranet ❏ ❏ ❏ ❏ 

Noticiários, boletins ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, Discussões 

Eletrônicas 
❏ ❏ ❏ ❏ 

“Nuggets” de conhecimento ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dados de Sistemas Informação Geográficos - GIS ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações externas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações de Pessoas, Diretórios ❏ ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos internos da organização ❏ ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades ❏ ❏ ❏ ❏ 

Outros ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nenhum dos anteriores ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

105. Para quais propósitos, os tipos de conteúdo de conhecimento mais utilizados, são empregados?  (SCM-14) 

 Tomar decisões operacionais internas 

 Informar-se sobre o setor ou área de especialidade 

 Comunicar-se com clientes 

 Realizar o trabalho diário 

 Prover aconselhamento para a clientela 

 Definir estratégias de longo-prazo 

 Resolver problemas específicos em áreas específicas 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 
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serão consideradas. 

 

106. Como você classificaria, na organização como um todo, a qualidade dos seguintes conteúdos de 

conhecimento? (SCM-11-12) 

 

 Alta qualidade Média qualidade Baixa qualidade 

Documentos Oficiais ❏ ❏ ❏ 
Publicações ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na web ❏ ❏ ❏ 
Noticiários, boletins ❏ ❏ ❏ 

Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas ❏ ❏ ❏ 
“Nuggets” de conhecimento ❏ ❏ ❏ 

Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ 
Dados do tipo de Sistema de Informação Geográficos - GIS ❏ ❏ ❏ 

Informações e publicações externas ❏ ❏ ❏ 
Informações de Pessoas, Diretórios ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre processos organizacionais internos ❏ ❏ ❏ 
Conhecimento sobre clientes e beneficiários ❏ ❏ ❏ 

Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) ❏ ❏ ❏ 
Informações sobre habilidades (Banco de Talentos) ❏ ❏ ❏ 

Outros ❏ ❏ ❏ 
Nenhum dos anteriores ❏ ❏ ❏ 

 

107. Quais tipos de conteúdos de conhecimento são mais usados nos processos organizacionais ou nas linhas de 

produtos da empresa? (SCM-15) 

 Documentos Oficiais 

 Publicações (internas ou externas) 

 Material publicado na web 

 Noticiários, boletins 

 Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas. 

 “Nugget” de conhecimento 

 Dados estatísticos 

 Dados de Sistemas de Informação Geográficos - GIS 

 Informações de pessoas, Diretórios de Especialistas. 

 Conhecimento sobre processos organizacionais internos 

 Conhecimento sobre clientes e beneficiários 

 Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) 

 Informações sobre habilidades 

 Outros 

 Nenhum dos anteriores 

 

 

 

 

 

108. Em que medida a empresa reutiliza os seguintes conteúdos de conhecimento na organização como um todo? 

(SCM-13) 

 

 Alta reutilização Baixa 

reutilização 

Não sei 

Documentos Oficiais ❏ ❏ ❏ 
Publicações ❏ ❏ ❏ 

Material publicado na rede (web) ❏ ❏ ❏ 
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Noticiários, boletins ❏ ❏ ❏ 
Vídeo Conferências, Fóruns Eletrônicos, Discussões Eletrônicas ❏ ❏ ❏ 

“Nuggets” de conhecimento ❏ ❏ ❏ 
Dados estatísticos ❏ ❏ ❏ 

Dados do tipo GIS – Sistema de Informação Geográficos ❏ ❏ ❏ 
Informações e publicações externas ❏ ❏ ❏ 

Informações Pessoais, Diretórios ❏ ❏ ❏ 
Conhecimento sobre processos organizacionais internos ❏ ❏ ❏ 

Conhecimento sobre clientes e beneficiários ❏ ❏ ❏ 
Informação do tipo “saber-fazer” (“know-how”) ❏ ❏ ❏ 

Informações sobre habilidades ❏ ❏ ❏ 
Outros ❏ ❏ ❏ 

Nenhum dos anteriores ❏ ❏ ❏ 
 

109. Qual dos itens abaixo melhor descreve a abordagem para encontrar informação fora da organização? 

(SKAI-14) 

o A organização raramente ou nunca busca informação no ambiente externo 

o A organização busca a informação no ambiente externo apenas quando a necessita 

o A organização emprega uma abordagem sistemática de forma que ela busca informação regularmente 

no ambiente externo 

 

110. Você acredita que os conteúdos de conhecimento armazenados na organização são apropriados para cada 

um dos seguintes públicos?  (SKAI-6) 

 

 Sim Não 

Alta gerência ❏ ❏ 
Gerência intermediária ❏ ❏ 

Gerentes de projeto ❏ ❏ 
Especialistas setoriais/tópicos ❏ ❏ 

Equipe de apoio ❏ ❏ 
Gerentes funcionais ❏ ❏ 

Consultores ❏ ❏ 
Fornecedores externos ❏ ❏ 

 

111. Qual tipo de informação os decisores da alta gerência usualmente precisam, mas têm dificuldades em 

encontrar/acessar? (RA-1) 

 Sobre clientes/consumidores 

 Sobre vendas ou a situação financeira da organização 

 Sobre a situação das operações da organização 

 Sobre a concorrência 

 Sobre o setor no qual a organização atua 

 Sobre mudanças governamentais/regulatórias 

 Sobre os fornecedores da organização 

 Informações analíticas ou resumidas sobre assuntos de interesse 

 Outros tipos de informação. 

 Não sei 

OBS: A resposta “Não sei” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 

 

 

A Infraestrutura de Aprendizagem para GC na Organização  
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112. Quais dos seguintes tipos de atividades de aprendizado são patrocinados pela organização? (PCI-9) 

 Treinamentos internos ( “in-company”) 

 Treinamentos externos 

 Conferências profissionais 

 Cursos universitários 

 Cursos a distância 

 Certificação profissional 

 Aprendizagem em equipe 

 Reuniões especializadas de negócios 

 Coaching 

 Mentoring 

 Treinamento de recepção de novos funcionários 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

 

113. A organização apoia mecanismos que permitam aos funcionários atualizarem-se em sua área de atuação, em 

conhecimentos externos, práticas ou ambientes competitivos? Esses mecanismos incluiriam recursos 

bibliográficos, intranet, bases de dados, assinaturas de revistas e tempo alocado para que os funcionários 

utilizem esses mecanismos. (PCI-18) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

114. A que ponto a organização é efetiva em apoiar mecanismos de monitoramento de conhecimentos externos, 

práticas e ambientes competitivos? (Tais como assinaturas de revistas, tempo dado aos funcionários para 

realizar pesquisas)(PKL-15) 

o Extremamente efetiva 

o Moderadamente efetiva 

o Um pouco efetiva 

o Necessita melhorias 

o Nada efetiva 

o A organização não possui mecanismos de monitoramento externo 

o Não sei se a organização possui mecanismos de monitoramento externo 

115. A organização possui algum processo ou método de monitoramento de seus competidores? (Por exemplo: 

“benchmarking”) (PKL-16) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

116. A organização oferece algum programa de orientação/ambientação para novos funcionários? (PKS-14) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

117. Como você classifica a efetividade dos produtos e serviços da organização para os seus clientes? (PKS-15) 

o Muito efetivo 

o Efetivo 

o Pouco efetivo 

o Pouquíssimo efetivo 

o Nada efetivo 

118. A organização oferece treinamento coletivo assim como individual? (PKL-5) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

119. A organização oferece treinamentos específicos visando auxiliar o funcionário na adaptação em novas 
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tarefas ou em novas condições de trabalho (treinamento para desenvolvimento de novas habilidades)? 

(PKL-4) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

120. A maioria dos funcionários sabe onde buscar informações sobre os processos organizacionais?  (ROK-16) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

121. Os funcionários devem participar de quantos treinamentos por ano?    (PCI-10) 

o Nenhum 

o Um 

o 2 – 5 

o 6 – 10 

o 11 – 20 

o Mais de 20 

o Não sei 

 

122. A organização possui orçamento para treinamento? (PCI-23) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

A Infraestrutura de Tecnologia para GC na Organização 
 

123. Você acredita que o ambiente de software da organização é adequado às necessidades organizacionais? 

(SKMTI-13) 

o Muito adequado 

o Um pouco adequado 

o Adequado 

o Não muito adequado 

o Nada adequado 

 

124. A organização possui um Sistema de Gestão do Conhecimento? (KMTI-12) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

 

125. A Organização possui uma Arquitetura de Informação Corporativa? ? Uma Arquitetura de Informação 

Corporativa (Enterprise Information Architecture) é um sistema esquemático que descreve os fluxos de 

informação entre os processos e os sistemas de TI na organização (SKMTI-4) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

126. A organização possui:     (SKMTI-1) 

 Base de dados de especialistas/habilidades (Banco de Talentos) 

 Bibliotecas 

 Taxonomias padrão, ontologias e outros métodos de organização/ estruturação da 

informação/conhecimento 

 Perguntas mais Frequentes (FAQs) e/ou Sistema de Perguntas & Respostas (Q/A) 

 Infraestrutura para vídeos conferência 

 Infraestrutura para áudios-conferência 

 Ambientes para comunidades de prática virtuais 

 Sistemas para discussões eletrônicas ou chats 

 Quadro de Avisos Eletrônicos (BulletinBoard) 
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 Blogs 

 Intranet 

 Sítio na internet 

 Extranet 

 Software de Espaço Virtual (“Workspace”) 

 Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais 

 Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) 

 Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais (ERP) para os processos organizacionais 

 Bases de dados com dados usados pela organização 

 Bases de Conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas) 

 Bases de dados comerciais 

 Warehouse (depósito de meta-dados) associado à Tecnologia da Informação (TI) 

 Warehouse (depósito de meta-dados) associado a documentos e processos organizacionais 

 Mecanismos de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: Se responder “Outros” vá para a questão 128.  A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo 

opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 

 

127. Quais dos seguintes sistemas institucionais são capazes de capturar o conhecimento ou a informação de uma 

forma a torná-la recuperável posteriormente para os funcionários?     (SKMTI-2) 

 Base de dados de especialistas/habilidades (Banco de Talentos) 

 Bibliotecas 

 Perguntas mais Frequentes (FAQs) e/ou Sistema de Perguntas & Respostas (Q/A) 

 Infraestrutura para videoconferências 

 Infraestrutura para áudio-conferências 

 Ambientes para comunidades de prática virtuais 

 Sistemas para discussões eletrônicas ou chats 

 Quadro de Avisos Eletrônicos (BulletinBoard) 

 Blogs 

 Intranet 

 Sítio na internet 

 Extranet 

 Software de Espaço Virtual (“Workspace”) 

 Um sistema de gerenciamento de conteúdos para gerenciar documentos institucionais 

 Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) 

 Um sistema para gerenciamento de recursos institucionais (ERP) para os processos organizacionais 

 Bases de dados com dados usados pela organização 

 Bases de Conhecimento (sobre melhores práticas e lições aprendidas) 

 Bases de dados comerciais 

 Warehouse (depósito de meta-dados) associado à Tecnologia da Informação (TI) 

 Warehouse (depósito de meta-dados) associado a documentos e processos organizacionais 

 Mecanismos de busca para pesquisa de documentos e outras informações da organização 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

128. Baseado em sua experiência, como você classifica a capacidade dos “software de buscas” institucionais 

para encontrar as informações que você já precisou?      (SKMTI-3) 

o Muito acima da média 

o Um pouco acima da média 

o Na média 

o Abaixo da média 

o Pobre 

o Nunca usei os mecanismos de busca 

129. Em que medida você caracteriza como efetivos os mecanismos de busca institucionais para encontrar 

documentos específicos? (RKF-15) 

o Muito efetivo 

o Efetivo 
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o Pouco efetivo 

o Pouquíssimo efetivo 

o Não efetivo 

o A organização não possui sistemas de busca 

130. Como você classifica o nível atual de uso dos seguintes itens?     (SKMTI-8-12) 

 Muito 

frequenteme

nte usados 

Frequenteme

nte usados 

Pouco 

frequenteme

nte usados 

Pouquíssimo 

usado 

Quase nunca 

usado 

 Grupos de discussão eletrônica ou outros softwares 

de espaços virtuais colaborativos 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mecanismos de busca ou ferramentas de busca de 

informações 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Intranet da organização ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

131. Quais dos seguintes mecanismos a organização possui que permite aos funcionários compartilharem 

conhecimento tácito?(PKS-10) 

 Discussões eletrônicas 

 Salas de “chats” 

 Quadros de avisos virtuais 

 Espaços virtuais 

 Fóruns eletrônicos 

 Blogs 

 Intranet 

 Participação dos funcionários em eventos presenciais (conferências, seminários, palestras etc.) 

 Treinamentos ou oficinas 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

132. Sua organização possui funcionalidade de TI para:       (SKMTI-15) 

 Indexar e categorizar automaticamente informação e conhecimento explícito 

 Ajudar em simulações 

 Ajudar em atividades de “brainstorming”, inclusive revisões por pares/colegas, revisões de avaliação 

pós-execução 

 Atividades de tradução automática 

 Ferramentas de inferência e sistemas de apoio a decisões 

 Integrar informações desestruturadas e estruturadas 

 Capturar o conhecimento da equipe diretamente para sistemas de bases de conhecimento 

 Inteligência artificial 

 Capacidade de pesquisa avançada 

 Manipulação e manutenção de vídeo avançado 

 Outros 

133. A organização possui registros ou arquivos visando criar uma Memória Corporativa (i.e. lições e 

experiências aprendidas pelos membros da equipe)? (RKF-4) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

134. A organização possui fontes oficiais definidas para os diferentes tipos de informação usados na instituição? 

O termo “fontes oficiais” denota fontes de informação que a organização reconhece formalmente como 

repositórios de informações ou dados “oficiais” ou “verdadeiros”.      (SKAI-5) 

o Sim 

o Não 

o Apenas para alguns tipos de informações 

o Não sei 

 

135. A organização possui softwares que permitem uma navegação fácil (browsing) para encontrar 
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conhecimentos/conteúdos pelos usuários?   (SKMTI-14) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

136. As atividades de GC (tais como coleta de conhecimento, recuperação, etc.) foram integradas aos fluxos de 

trabalho ou processos da organização (tais como por meio ERPs, Sistemas de Recursos Humanos, Gestão 

de Relacionamento com o Cliente)?  (SKMTI-6) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

OBS: Se responder “Não” ou “Não sei” vá para a questão 140. 

 

137. Em que medida os sistemas de GC estão integrados no fluxo de trabalho da organização com vistas a criar 

novos conhecimentos? (SKMTI-7) 

o Muito bem integrados 

o Parcialmente integrados 

o Alguma integração 

o Não muito integrados 

o Nada integrados 

 

138. Quais mudanças no ambiente de TI foram observadas na organização após a implantação de um programa 

formal de GC ou de atividades informais de gestão do conhecimento?     (SKMTI-16) 

 As análises de requerimentos para desenho de sistemas passaram a levar em consideração processos de 

conhecimento 

 Ferramentas de colaboração foram integradas a sistemas críticos de negócios (tais como Recursos 

Humanos (RH), ERP, Sistemas de Gerência de Projetos e de Gestão de Documentos, etc.) 

 Os conselhos/comitês de TI têm como membro uma pessoa vinculada a GC (Representante formal do 

Programa de GC ou líder informal de atividades de GC) 

 Uma intranet foi criada como um resultado direto do Programa ou de atividades de GC 

 Os sistemas de TI agora capturam o conhecimento dos empregados por meio de aplicações de 

processos organizacionais (workflow) 

 Os Sistemas de Treinamento e Aprendizagem estão integrados aos Sistemas de Gestão do 

Conhecimento 

 As Comunidades de Prática possuem infraestrutura de TI para apoiar a comunicação e as trocas de 

conhecimento 

 Aumentou o uso de videoconferências e outras ferramentas de comunicação entre pessoas 

 Nenhuma das anteriores 

 Não sei 

OBS: As respostas “Nenhuma das anteriores” e “Não sei” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada 

uma delas as outras não serão consideradas. 

139. Onde podem ser encontradas as definições dos processos organizacionais? (ROK-17) 

o Em um único documento 

o Em vários documentos espalhados pela organização (i.e. Em cada unidade) 

o Em vários documentos, todos encontrados em um local central 

o Em uma única localização na intranet da empresa 

o Em vários locais espalhadas pela intranet da empresa 

o Nas cabeças dos responsáveis pelos processos 

o Nas cabeças de vários funcionários que realizam as tarefas 

 

Os Incentivos e Motivadores para a GC  

140. Como você caracteriza as políticas da organização visando atividades de conhecimento?  (PCI-1) 

o Elas criam incentivos para estas atividades 

o Elas criam desestímulos para estas atividades 

o Elas são neutras 

141. Quais dos incentivos abaixo a organização utiliza para promover um excelente trabalho de 

compartilhamento de conhecimento entre os funcionários?    (PCI-2) 
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 Bônus 

 Aumentos de salário 

 Promoções 

 Recompensas e Prêmios 

 Empregado do mês 

 Publicação ou disseminação de informações/ideias dos funcionários 

 Outros 

 Nenhum 

OBS: A resposta “Nenhum” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 

 

142. Por favor, indique o seu grau de concordância com os seguintes itens em relação aos riscos à inovação e ao 

comportamento dos funcionários de sua organização como um todo.      (PCI-4) 

 

 
Concordânci

a Total - 1 

2 3 4 Discordância 

Total- 5 

Membros da equipe temem ser responsabilizados ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Membros da equipe são resistentes a ceder controle ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Membros da equipe temem ser vistos como desleais ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são, em regra, desconfiados ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Membros da equipe são encorajados a dar opiniões ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe são encorajados a dar “feedback” ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Membros da equipe são encorajados a assumir riscos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Membros da equipe não compartilham conhecimento 

porque eles pensam que terão menos valor para a 

organização se compartilharem 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Membros da equipe não têm consciência da 

importância de se compartilhar conhecimentos 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

143. Qual dos itens abaixo melhor caracteriza o papel que o funcionário comum desempenha na definição dos 

processos organizacionais?       (PCI-16) 

o Eles ajudam nas mudanças dos processos organizacionais de uma forma “ad-hoc” 

o Eles participam nas revisões sistemáticas dos processos organizacionais 

o Eles não participam porque os processos organizacionais são definidos de cima para baixo 

 

 

144. Os funcionários valorizam os conhecimentos implícitos ou explícitos compartilhados por meio do Programa 

de GC ou por iniciativas de GC na organização?     (PKS-18) 

o Sim, muito 

o Razoavelmente 

o Não muito 

o Nada 

145. Os funcionários são incentivados a identificar conhecimentos que possam beneficiar/melhorar processos 

operacionais na organização?      (ROK-2) 

o Sim 

o Um pouco (apenas em algumas áreas da organização) 

o Não 

o Não sei 

146. Performance é função de vários fatores. Qual das seguintes respostas melhor representa os 3 elementos  que 

mais influenciam a performance dos funcionários?      (PCI-20) 

o Motivação, ambiente organizacional, habilidades. 

o Conhecimento, habilidades, competências técnicas. 

o Atribuições, (“job design”) habilidades, objetivos. 

o Motivação, atribuições, competências. 

o Medo, aversão ao risco, resistência a mudanças. 

o Falta de motivação, dificuldade de crescimento no ambiente organizacional, medo. 
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Os Processos de GC na Organização  

147. Quais das seguintes frases melhor descrevem o grau em que os processos de conhecimento são 

internalizados na sua organização:     (ROK-12) 

 Os processos organizacionais essenciais tornaram-se líderes na aplicação da gestão do conhecimento 

 Princípios de GC são considerados nos incentivos e avaliações pessoais 

 A aplicação dos componentes de GC está disseminada em grande escala nos produtos e serviços da 

organização 

 O conhecimento obtido de feedback dos clientes é incorporado nos processos da organização 

 Lições aprendidas são introduzidas sistematicamente em novos produtos, serviços, projetos e outras 

atividades 

 Comunidades de Prática são apoiadas pela organização e usadas para fomentar a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos 

 A organização possui ferramentas de TI para, sistematicamente, capturar e disseminar conhecimento 

 Houve uma clara melhoria no comportamento dos funcionários em relação ao compartilhamento de 

conhecimentos 

 Os agentes de GC têm conseguido atuar na organização como um todo e participam dos encontros 

estratégicos e dos estudos de planejamento organizacional 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

Identificação de Conhecimentos e Critérios  

148. Quais tipos de conhecimentos (internos ou externos) são criados na organização?     (PKIC-7) 

 Conhecimentos de processos organizacionais 

 Conhecimento de procedimentos 

 Conhecimentos tópicos (por assunto) 

 Conhecimentos práticos(derivado do “know-how” da organização) 

 Melhores práticas 

 Lições aprendidas 

 Conhecimentos sobre clientes / consumidores 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

149. Quais são as fontes que a organização utiliza para identificar os conhecimentos que ela deseja coletar?  

(PKIC-12) 

 Pesquisa pela internet 

 Pesquisa usando bases de informações (interno e externo) 

 Da experiência de funcionários 

 Da experiência de clientes / consumidores 

 Da experiência de parceiros ou fornecedores 

 Outras 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

150. Quais das fontes de informação abaixo são obtidas e usadas nos processos decisórios da organização?  

(PKIC-1) 

 Melhores práticas 

 Comparação (“benchmarking”) com concorrentes 

 Feedback de clientes / consumidores 

 Feedback de funcionários 

 Pesquisa e Inteligência competitiva 

 Lições aprendidas 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 
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151. Quais os tipos de informações externas que a organização acha mais importante para o  monitoramento e 

identificação de informações relevantes?     (PKIC-10) 

 Informação sobre concorrentes ou organizações similares 

 Informação sobre clientes / consumidores existentes 

 Informação sobre clientes / consumidores potenciais 

 Informação sobre leis e regulação 

 Informação econômica ou de mercado 

 Outras 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

152. A organização:              (PKIC-2-4) 

 

 Sim Não Não sei 

Possui uma unidade de pesquisa & desenvolvimento ativa ❏ ❏ ❏ 
Cria inovações patenteáveis ativamente ❏ ❏ ❏ 

Possui algumas patentes ❏ ❏ ❏ 

 

153. Quanto tempo você gasta em atividades de pesquisa de conhecimentos (tais como mineração de dados, 

análises de dados, etc.) em uma semana normal de trabalho?      (PKIC-9) 

o Não realizo atividades de pesquisa de conhecimento 

o Menos que 20% 

o 20%-40% 

o 41%-60% 

o 61%-80% 

o 81-100% 

 

154. Você tem conhecimento de algum novo produto ou serviço inovador (inclusive patentes) que a organização 

tenha desenvolvido nos últimos dois anos?    (PKIC-14) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

155. Você tem conhecimento de novos projetos de pesquisa e desenvolvimento que estão sendo desenvolvidos 

na Organização? (PKIC-15) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

Captura, Armazenagem e Disseminação do Conhecimento.  
 

156. A organização possui políticas ou procedimentos para a coleta ou captura de documentos ou outros 

trabalhos produzidos pelos funcionários?     (RKF-1) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

157. A organização possui políticas ou procedimentos que exijam dos funcionários que documentem o que 

produzem ou registrem seu próprio conhecimento de uma forma que possa ser reutilizado (tais como 

documentos, bases de dados eletrônicos, etc.)?      (RKF-2) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 
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158. Qual dos tipos de conhecimentos e/ou informações abaixo são capturados por sua organização?  (RKF-3) 

 Lições aprendidas 

 Documentos sobre projetos e produtos 

 E-mails formais 

 Listas de especialistas 

 Resultados de grupos de discussões ou discussões eletrônicas 

 Informações sobre clientes / consumidores 

 Informações sobre suprimentos/insumos 

 Informações sobre sua área/setor de atuação 

 Dados relativos ao desempenho dos funcionários 

 Projetos de pesquisa 

 Intercâmbio de vídeo ou áudio 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

159. Quais dos seguintes itens refletem as principais formas de armazenamento de conhecimentos da 

organização?     (RKF-5) 

 Intranet 

 Extranet 

 Website na Internet 

 Bases de dados (inclusive sistemas de gerenciamento de documentos, inteligência em negócios, 

sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), Sistemas de Gestão de Projetos, etc.) 

 Arquivos/documentos em uma pasta pública hierarquizada (servidor de arquivos ou servidor FTP – 

Protocolo de Transferência de Arquivos) 

 Unidades de disco em rede 

 Arquivos pessoais de funcionários 

 Arquivos de e-mail 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

 

 

160. Em que medida o acesso ao conhecimento armazenado na organização é fácil para você?    (RKF-6) 

o Muito fácil 

o Um pouco fácil 

o Fácil 

o Não muito fácil 

o Nada fácil 

 

161. Qual dos itens abaixo, se algum deles, ajudou mais na captura de conhecimentos na organização?    (RKF-

8) 

o Pessoas foram designadas especificamente para supervisionar a transformação de conhecimento 

existente, i.e., conhecimento processado / sintetizado a partir de conhecimento existente 

o Existem padrões e políticas para cada tipo de transformação 

o Procedimentos operacionais padrões para a organização (i.e. CMM (Modelo de Maturidade de 

Processos) para desenvolvimento de softwares) 

o Outros 

o Nenhuma das anteriores 

 

162. Como os funcionários agregam valor à informação coletada pela organização?      (RKF-16) 

 Adicionando comentários à informação armazenada em bases de dados 

 Classificando a qualidade da informação baseado em critérios definidos 

 Durante avaliações formais da informação feitas por meio de revisões de pares (peerreview) 

 Identificando lições aprendidas em projetos, produtos e serviços 

 Identificando boas práticas durante ou depois de revisões de processos organizacionais 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

 

163. A organização possui um diretório de fontes oficiais de seus conhecimentos? Uma fonte oficial é aquela 
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cujos dados são vistos pela instituição como as versões “corretas” ou oficiais daquela informação.      

(RKF-11) 

o Sim 

o Um pouco (fontes parciais de informação estão espalhadas pela organização) 

o Não 

o Não sei 

 

164. Como o conhecimento implícito/tácito é disseminado?    (RKF-12) 

 Apresentações formais 

 Almoços informais 

 Reuniões de unidades organizacionais 

 Conversas informais entre funcionários 

 E-mails 

 Videoconferências 

 Áudio-conferência 

 Telefone 

 Revisões de pares (peerreview) 

 Fóruns 

 Conferências 

 Programas de mentoring 

 Revisões operacionais de qualidade 

 Revisões de desempenho formal 

 Outras 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

 

 

165. Qual é o grau de efetividade dos sistemas de Gestão do Conhecimento em conectar as pessoas com os 

sistemas de informação?(SKAI-4) 

o Muito efetivo 

o Um pouco efetivo 

o Efetivo 

o Não muito efetivo 

o Nada efetivo 

 

Compartilhamento de Conhecimento 
 

166. Quais das seguintes políticas de compartilhamento de conhecimentos existem na organização?     (PKS-4) 

 Gerenciamento de documentos 

 Publicação de conteúdo na Web (Internet e Intranet) 

 Tratamento, liberação e divulgação de informação 

 Políticas relativas à segurança de informação 

 Outras 

 A organização não possui políticas de compartilhamento de informações 

OBS: As respostas “Outras” e “A organização não possui políticas de compartilhamento de 

informações” são do tipo opção exclusiva. Se assinalada uma delas as outras não serão 

consideradas. 

 

167. Existem restrições ativas sobre compartilhamento de conhecimentos (tais como uma política de 

“necessidade de saber” ou a divulgação de informação sobre certos conhecimentos)?    (PKS-5) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

168. Quais atividades de compartilhamento de informações são apoiadas pela organização?     (PKS-7) 

 Estórias e narrativas (“Storytelling”) 

 Realização de eventos em grupo 

 Almoços informais 
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 Grupos de discussão 

 Salas de bate-papo 

 Vídeo ou áudio conferências 

 Feiras de conhecimento 

 Exercícios de simulação 

 Mensagens instantâneas 

 Mensagens eletrônicas (e-mails) 

 Ferramentas e espaços virtuais colaborativos 

 Programas de treinamento 

 Auxílio/aconselhamento por pares/colegas 

 Revisões por pares/colegas 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

 

169. Quais dos seguintes tipos de conhecimentos explícitos a organização compartilha?      (PKS-11) 

 Melhores práticas e lições aprendidas 

 Documentos e publicações institucionais 

 Informações sobre especialistas 

 Diretório corporativo de pessoas 

 Dados de entrevistas e de “brainstorming” 

 Vídeos de eventos e de entrevistas 

 Decisões 

 Dados de clientes 

 Dados de mercado 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

 

 

170. Como você classifica a efetividade dos produtos e serviços da organização para seus clientes?     (PKS-16) 

o Muito efetivo 

o Efetivo 

o Pouco efetivo 

o Pouquíssimo efetivo 

o Não efetivo 

 

171. Quais dos seguintes métodos a organização utiliza para capturar conhecimento tácito?    (PKS-12) 

 Entrevistas 

 Levantamento de dados por meio de questionários 

 Estórias da organização (“Storytelling”) 

 Simulação 

 Técnicas de “brainstorming” 

 Vídeo/Áudio conferências 

 Relatos de experiências(debriefings) 

 Revisões de Ações e de Performance 

 Ajuda de pares/colegas 

 Outro 

 Nenhum dos anteriores 

OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

O nível de atividades relativas a GC na Organização  
 

172. Alguns princípios e processos de conhecimento (i.e. atividades que dão apoio ao ciclo de vida do 

conhecimento, que inclui a criação, identificação, captura, disseminação e armazenamento) listados abaixo 

estão sendo seguidos ou adotados na organização?   (ROK-10) 

 Sim Não Não sei 
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Produtos e serviços finalísticos (core) ❏ ❏ ❏ 
Sistemas e serviços de TI ❏ ❏ ❏ 

Políticas e procedimentos relacionados a RH ❏ ❏ ❏ 
Políticas de aprendizado e treinamento ❏ ❏ ❏ 
Programas de Qualidade e Avaliação ❏ ❏ ❏ 

Pesquisa e Desenvolvimento ❏ ❏ ❏ 
 

173. Com que frequência a informação que é coletada ou processada pela organização é armazenada em seus 

sistemas (bases de dados, intranet, etc.)?    (PKL-6) 

o Muito frequentemente 

o Um pouco frequentemente 

o Frequentemente 

o Não muito frequentemente 

o Pouco frequentemente 

o A organização não coleta, processa e armazena dados em seus sistemas 

 

174. Quão frequentemente os funcionários procuram conhecimento de outras fontes na empresa (ao invés dos 

sistemas)?  (PKL-7) 

o Muito frequentemente 

o Um pouco frequentemente 

o Frequentemente 

o Não muito frequentemente 

o Pouco frequentemente 

 

175. Com que frequência os funcionários fornecem conhecimentos para outras pessoas que buscam seu 

conhecimento?  (PKL-8) 

o Muito frequentemente 

o Um pouco frequentemente 

o Frequentemente 

o Não muito frequentemente 

o Pouco frequentemente 

 

 

176. Com que efetividade a organização captura ativamente informação externa que auxilia na solução de seus 

problemas? (Problemas podem incluir questões como más práticas organizacionais, performance em 

declínio, questões de recursos humanos e outros desafios estratégicos e operacionais enfrentados pela 

organização).      (PKIC-11) 

o Com muita efetividade 

o Com efetividade 

o Com pouca efetividade 

o Com muito pouca efetividade 

o Sem efetividade 

 

177. Com que efetividade você acredita que as unidades da organização geralmente diagnosticam problemas 

internos (operacionais e/ou organizacionais)?      (PKIC-13) 

o Com muita efetividade 

o Com efetividade 

o Com razoável efetividade 

o Com pouca efetividade 

o Sem efetividade 

 

178. Quanto tempo você gasta procurando informações ou conhecimentos existentes em um dia normal de 

trabalho?  

o Eu não gasto tempo procurando informações(SKAI-1) 

o Menos que 30 minutos por dia 

o Entre 31 minutos e menos que 1 hora 

o Entre 1 hora e menos que 2 horas 

o Entre 2 horas e menos que 4 horas 
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o Entre 4 horas e menos que 5 horas 

o Mais que cinco horas por dia 

 

179. Você sabe onde procurar “novas” informações disponíveis em sua organização?    (SKAI-2) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

180. Com que frequência você busca informações específicas de uma unidade/departamento que você acredita 

que deveria tê-las, mas que não possui a informação?          (SKAI-3) 

o Muito frequentemente 

o Frequentemente 

o Pouco frequentemente 

o Pouquíssimo frequentemente 

o Raramente 

 

181. Com que facilidade os funcionários identificam quais as fontes ou repositórios de conhecimento são os mais 

adequados para uma necessidade específica?       (SKAI-12) 

o Muito fácil 

o Fácil 

o Pouco fácil 

o Pouquíssimo fácil 

o Difícil 

 

182. Qual a facilidade em identificar quem sabe determinados assuntos na organização?   (SKAI-15) 

o Muito fácil 

o Fácil 

o Pouco fácil 

o Pouquíssimo fácil 

o Difícil 

 

183. Com que frequência você sente que deve buscar a informação por conta própria?     (SKAI-13) 

o Muito frequentemente 

o Frequentemente 

o Pouco frequentemente 

o Pouquíssimo frequentemente 

o Raramente 
 

As Medidas usadas pela Organização  

184. A organização possui um programa sistemático para rastrear medidas ou métricas relativas a operações de 

GC da organização? (RMB-1) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

185. Quais tipos de métricas operacionais ou ferramentas de medição a organização usa para determinar o valor 

do conhecimento organizacional? (RMB-2) 

 “Balanced Scorecard” 

 Retorno de Investimento -ROI 

 Custo da qualidade 

 Pesquisa de satisfação dos clientes 

 Pesquisas de Satisfação dos funcionários 

 Um processo sistemático de avaliação de pessoal 

 Programa de Qualidade Total 

 Processos/funções relativos a auditoria 

 Processos/funções de avaliação operacional 

 Modelo de Maturidade de Processos (CMM) 

 Índice de Capital Humano 

 Revisões de manutenção (de qualquer tipo) 

 Outros 
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 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

186. Quais das medidas abaixo a organização utiliza para medir seu Programa de GC?    (RMB-16) 

 ”Balanced Scorecard” 

 Retorno de Investimento (ROI) 

 Custo da qualidade 

 Pesquisa de satisfação dos clientes 

 Pesquisas de satisfação dos funcionários 

 Um processo sistemático de avaliação de pessoal 

 Processos/funções relativos a auditoria 

 Processos/funções de avaliação operacional 

 Índice de Capital Humano 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

187. A alta gerência utiliza indicadores financeiros para justificar estratégias ou mudanças de gestão do 

conhecimento na organização?  (RMB-7) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

188. Em sua opinião, a alta gerência utiliza medidas operacionais identificadas acima para justificar as estratégias 

de compartilhamento de conhecimentos ou mudanças na organização?     (RMB-6) 

o Sim 

o Não 

o Em certa medida ou somente em algumas áreas 

o Não sei 

 

189. Em sua opinião, a organização efetivamente dá importância a informações e conhecimentos externos para 

planejar ações preventivas?     (RMB-8) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

190. Quais das seguintes atividades têm ajudado a melhorar a resposta da organização às mudanças de demandas 

do mercado, do ambiente organizacional, ou outros desafios?      (RMB-9) 

 Melhores práticas compartilhadas ou usadas 

 Busca por informações em fontes não usuais (non-mainstream) 

 Aprendizado com outros 

 Processos de aprendizagem pela reposição sistemática de resultados e de processos com desempenho 

abaixo do desejado 

 Outros 

 Nenhum 

OBS: A resposta “Nenhum” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não serão consideradas. 
 

191. Algum estudo foi realizado para verificar a efetividade de algum dos seguintes itens?      (RMB-10) 

 Sim Não Não sei Não se aplica 

Programa global de GC ❏ ❏ ❏ ❏ 
Atividades de compartilhamento de conhecimento nos 

processos organizacionais 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Qualidade do conhecimento compartilhado na organização ❏ ❏ ❏ ❏ 
Padrões de comunicação da organização ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Incorporação de feedback de clientes ❏ ❏ ❏ ❏ 
Programa de aprendizagem ❏ ❏ ❏ ❏ 

Outros investimentos relativos ao conhecimento feitos pela 

organização 
❏ ❏ ❏ ❏ 

 

192. A organização faz uso das respostas (feedback) de seus parceiros para algum dos itens abaixo? (RMB-11) 

 Desenvolver novos produtos 

 Desenvolver novos serviços 

 Criar estratégia de marketing 

 Influenciar o desenho de processos organizacionais. 

 Criar uma estratégia de comunicação com clientes 

 Outro 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

193. Quais áreas se beneficiaram mais do Programa de GC ou de atividades de compartilhamento de 

conhecimentos?     (RMB-17) 

 Desenvolvimento de novos produtos 

 Desenvolvimento de novos serviços 

 Criação de estratégia de marketing 

 Desenho de processos organizacionais. 

 Criação de uma estratégia de comunicação com clientes 

 Outro 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 
 

194. Como a organização monitora a performance de seus parceiros, vendedores ou afiliados?     (RMB-12) 

 Contato face a face 

 Contato telefônico 

 Monitoramento através de novas narrativas 

 Discussões com outros consumidores ou clientes 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

195. A organização possui meios ou mecanismos para identificar críticas ou comentários externos sobre a 

organização e seus produtos/serviços?        (RMB-13) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

196. A organização possui um processo padrão de medição do desempenho dos funcionários?      (RMB-14) 

o Sim 

o Não 

 

197. A organização inclui o desempenho relacionado a GC em sua avaliação de pessoal ?      (RMB-15) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

Os resultados da GC na Organização 
198. Como você avalia as iniciativas de GC da organização tomando como base os resultados observáveis dessas 

iniciativas?       (RA-8) 

o Muito bem sucedidas 

o Um pouco bem sucedidas 

o Bem sucedidas 

o Um pouco mal sucedidas 
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o Muito mal sucedidas 

 

199. Quais dos tipos de conhecimento abaixo você sente que foram ajudados a melhorar pelo Programa de GC 

na organização?      (RA-7) 

 Sobre clientes 

 Sobre vendas ou sobre o estado financeiro da organização 

 Sobre o estado das operações organizacionais 

 Sobre a concorrência 

 Sobre a área/setor de atuação da organização 

 Sobre mudanças governamentais regulatórias 

 Sobre os fornecedores 

 Outro tipo de informação 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

200. Quais são os aspectos da organização que foram ajudados significativamente por atividades relativas a 

conhecimento (tais como compartilhamento de conhecimentos e operacionalização do conhecimento)?           

(RA-5) 

 Satisfação e lealdade dos clientes 

 Processos operacionais da organização 

 Produtividade organizacional 

 Habilidade para modificar estratégias ou enfoques de resolução de problemas 

 Políticas e procedimentos organizacionais 

 Outros 

 Nenhuma das anteriores 

OBS: A resposta “Nenhuma das anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 

 

201. Você conhece algum processo organizacional que tenha melhorado significativamente como resultado do 

Programa de GC da organização?             (RA-16) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

202. O Programa de GC ou as atividades informais de GC ajudam os funcionários a economizar tempo em seu 

trabalho?  (ROK-18) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

203. O Programa de GC aumenta o valor das oportunidades de desenvolvimento profissional para os 

funcionários?  (ROK-19) 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

 

 

 

 

 

 

204. Os seguintes grupos estão cientes das lacunas de conhecimento que devem ser preenchidas para que a 

organização atinja seus objetivos?             (RA-9-10) 

 

 Sim Não Não sei 

Funcionários ❏ ❏ ❏ 
Gerência intermediária ❏ ❏ ❏ 

Alta gerência ❏ ❏ ❏ 



 
 

125 
 

 
 

 

205. Quais tipos de conteúdos você se vê buscando repetidamente?      (SCM-2) 

 Informação estratégica 

 Políticas e procedimentos 

 Informação setorial 

 Dados estatísticos 

 Inteligência de negócios e/ou dados de indicadores 

 Pesquisa e desenvolvimento ou outros trabalhos analíticos 

 Conteúdos sobre clientes 

 Documentos relativos aos processos organizacionais 

 Informação e estatísticas nacionais 

 Pareceres dados a clientes 

 Experiências organizacionais anteriores com clientes 

 Informações do tipo avaliação 

 Outros 

 Nenhum dos anteriores 

OBS: A resposta “Nenhum dos anteriores” é do tipo opção exclusiva. Se assinalada as outras não 

serão consideradas. 
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APENDICE B – MATERIAL ENTREGUE AOS RESPONDENTES – DIMENSÕES DO 

METODO OKA 

MÉTODO OKA – DIMENSÕES E CRITÉRIOS 

1.1 -BASE TEÓRICA / CONCEITOS 

Gestão do Conhecimento (GC) é um princípio gerencial que permite ampliar informação, 

conhecimento, experiência e intuição nas organizações a fim de gerar valor. 

A importância da GC é decorrente do fortalecimento do conhecimento como base para uma vantagem 

competitiva e sustentável nas organizações.  Isto é verdade tanto para as indústrias de serviço, 

totalmente baseadas na gestão eficiente de seus empregados e seus valores intelectuais, quanto para 

as indústrias tradicionais, que devem continuamente adaptar-se e inovar. Governos e organizações 

não lucrativas são essencialmente orientados para serviços e deveriam enfrentar os mesmos critérios 

de aumento de eficiência, produtividade e inovação que o setor privado. 

Informação, conhecimento, experiência e intuição compõem os ativos intelectuais fundamentais que 

permitem às organizações atingirem uma competitividade contínua.  A grande dificuldade enfrentada 

pela disciplina GC é que estes ativos são na maior parte deles, implícitos e alocados na mente dos 

empregados. Consequentemente, a maneira de ampliar estes ativos é difícil e vem sendo aprendida 

na prática. 

Como princípio organizacional aplicado nas empresas, a GC pode fundamentalmente impactar em três 

pilares presentes em todas as organizações: Pessoas, Processos e Sistemas. Para a aplicação com 

sucesso da GC nas organizações, os gerentes devem modificar e ajustar cada um destes três pilares de 

forma a favorecer a ampliação dos ativos intelectuais. 

1.2 - AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

Uma avaliação do Conhecimento (ou da GC) em uma organização deve fundamentalmente buscar 

quantificar a capacidade da organização em promover informação, conhecimento, experiência e 

intuição entre suas pessoas, processos e sistemas a fim de atingir seus objetivos e gerar valor. 

As dimensões utilizadas para avaliar a GC nas empresas necessitam cobrir todos os aspectos-chaves 

através dos quais seus executivos podem interferir nas pessoas, processos e sistemas a fim de 

efetivamente conduzir os ativos intelectuais para a geração de valor real para a organização. 

1.3. ESTRUTURA BÁSICA 

O método de Avaliação do Conhecimento Organizacional foi concebido para avaliar a capacidade e o 

nível de preparação de uma Organização na utilização adequada de seus ativos intelectuais.  

Este método utiliza ferramenta desenvolvida pelo Banco Mundial (Organizational Knowledge 

Management – OKA) e está apoiado em três elementos básicos: Pessoas, Processos e Sistemas. Cada 

um destes elementos inclui uma série de “Dimensões do Conhecimento” que constituem o elemento-

chave da ferramenta.  
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A ferramenta OKA inclui 14 “Dimensões do Conhecimento” e cada uma delas incorpora uma série de 

métricas, escolhidas como resultado de entrevistas com especialistas e pesquisa na área de Gestão do 

Conhecimento e da experiência derivada do Banco Mundial. Inicialmente, setenta (70) métricas foram 

escolhidas para o teste da ferramenta, levando a um posterior acréscimo de métricas demográficas, 

decorrentes de sua aplicação em diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Ao final, a ferramenta 

está sendo viabilizada com um questionário composto de 205 questões com uma pontuação associada 

a cada questão. 

Depois de aplicado o questionário as respostas são compiladas e uma pontuação é associada a cada 

dimensão, apoiada nas métricas estabelecidas. Desta forma, um gráfico individual para cada 

participante da pesquisa (spiderdiagram) é composto e a visão geral da organização é obtida pela 

média de todos os resultados obtidos.    

A seguir, a pontuação encontrada para cada dimensão é comparada com a média das organizações já 

avaliadas até o momento. A análise decorrente permite avaliar os recursos de conhecimento da 

organização, ressaltando suas virtudes e fraquezas e demonstrando o nível de preparação da 

organização a GC. Essas informações podem ser utilizadas como base para a geração ou atualização 

do planejamento de ações no ambiente de Gestão do Conhecimento.  

Programa de Gestão 

do Conhecimento 

Métricas e 

Monitoramento 

Operacionalização 

do Conhecimento 

Alinhamento 

Fluxos de 

Conhecimento 

Liderança e 

Estratégia 

Conteúdo de 

Conhecimento 

Acesso ao 

Conhecimento 

Tecnologia 

Aprendizado 

CoPs – Comunidade 

de Práticas e Times 

Compartilhamento 

de Conhecimento 

Identificação e Criação 

de Conhecimento 

Incentivos 

Culturais 

Pessoas Processos 

Sistemas 
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1.4 -DIMENSÕES DO OKA 

O método OKA foca na avaliação da capacidade das empresas em ampliar seus ativos intelectuais 

através dos elementos “Pessoas”, “Processos” e “Sistemas”. As dimensões utilizadas estão baseadas 

em uma extensa revisão de literatura sobre Gestão do Conhecimento e buscam identificar pontos 

fortes e fracos neste contexto. 

É importante notar que cada dimensão não necessariamente interfere em apenas um aspecto, mas 

impacta em vários deles, muitas vezes atuando em um mais do que nos outros. Como exemplo, pode-

se citar o compartilhamento de conhecimento que contém certamente tecnologia (sistemas) e 

políticas (processos), mas fundamentalmente dá a sua maior contribuição na ampliação dos ativos 

intelectuais quando interfere com pessoas. A tecnologia e as políticas do compartilhamento de 

conhecimento, neste caso, podem estar incluídas em outras dimensões tais com Infraestrutura de TI e 

Políticas de Qualidade em GC, respectivamente. 

Uma vez que os resultados do OKA serão apresentados e utilizados por executivos, lideres e outras 

pessoas não necessariamente familiarizadas com os princípios da GC, baseá-los nos elementos Pessoas 

– Processos - Sistemas pode torná-los mais acessíveis e compreensíveis, facilitando a identificação de 

aspectos da empresa que necessitam de imediata atenção.  

1.4.1 -BREVE DESCRIÇÃO DAS DIMENSÕES 

Pessoas  

PCI - Cultura & Incentivos As atitudes culturais, as crenças e os incentivos implícitos e explícitos, que 

existem dentro das organizações para moldar, criar e dar suporte ao uso 

dos ativos intelectuais (incluindo conhecimento) para atingir suas metas. 

PKIC - Criação e 

identificação de 

Conhecimento 

A capacidade da organização e suas partes interessadas (stakeholders) 

em identificar e criar conhecimento (e outros ativos intelectuais), 

especialmente aqueles que contribuem para os objetivos da organização. 

PKS – Compartilhamento 

de Conhecimento 

A capacidade da organização e suas partes interessadas (stakeholders) 

em compartilhar ativos intelectuais de maneira a permitir que a empresa 

atinja suas metas. 

PCPKT – Comunidades de 

Pratica e Times de 

Conhecimento 

A existência, natureza e uso de grupos de pessoas que possam ser 

efetivamente mobilizados para resolver problemas e possibilitar que a 

organização atinja suas metas. 

PKL – Conhecimento& 

Aprendizado 

A capacidade da organização no desenvolvimento de seu capital humano 

por meio treinamentos e outras atividades estruturadas ou formalmente 

estabelecidas para a construção de conhecimento. 

 

Processos  
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RL - Liderança & 

Estratégias 

A adoção e utilização da GC pelas lideranças da organização como um 

princípio gerencial. 

RKF – Fluxo de 

Conhecimento 

 

A natureza e a capacidade do conhecimento e outros ativos intelectuais 

fluírem dentro da organização. Isto inclui captura, armazenamento, 

disseminação e outros aspectos de distribuição do conhecimento. 

ROK – Operacionalização 

do Conhecimento 

 

A capacidade da organização em integrar e aplicar conhecimento no seu 

negócio e em seus processos operacionais (incluindo desenvolvimento de 

novos produtos, marketing, e outros). Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos críticos da organização, e 

consequentemente de seus resultados. 

RA - Alinhamento 

 

O grau no qual o objetivo do Programa de GC e seu resultado tenta 

satisfazer ou realizar os objetivos e metas da organização. 

RMB - Métricas e 

Monitoração 

A capacidade da organização para medir a si mesma com respeito à 

gestão de seus ativos intelectuais e a monitorar e identificar melhores 

práticas, informação externa e aprendizado que pode melhorar os 

processos internos e gerar valor para a organização. 

 

 

Sistemas  

SKMTI–Infraestrutura 

Tecnológica de GC 

A existência e capacidade da infraestrutura tecnológica que provê o suporte 

à gestão do conhecimento e ao compartilhamento de melhores práticas. 

SKAI – Acesso a 

Infraestrutura 

 

A capacidade e a infraestrutura existente que possibilitem às partes 

interessadas (stakeholders) o acesso e interação com os “ativos intelectuais” 

da organização (estejam eles em sistemas ou em outras pessoas). 

SCM – Gerência de 

Conteúdo 

O tipo de conteúdo e as ferramentas de gerência da informação que a 

organização produz e gerencia para executar a GC. 

SKMEL – Suporte e 

gerencia do Programa de 

GC 

A natureza, o projeto e a capacidade do Programa de GC, como construído 

dentro da organização, em envolver pessoas, unidades organizacionais, 

grupos, etc. 

 

 

Critérios Adicionais  
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Países  

 

A metodologia será usada como uma forma de padronizar os índices 

provenientes de organizações de diversos países. 

DI - Indústrias 

 

Alguns indicadores industriais deverão ser considerados no ajuste dos 

índices de organizações ligadas a setores específicos, considerando as 

especificidades do setor. 

DF - Localização 

 

Alguns aspectos demográficos sobre a organização serão considerados 

devido a sua relevância na interpretação de outras questões. 

 

 

 

1.5 -MÉTRICAS DO OKA 

A seguir serão apresentadas, de forma sucinta, as métricas relacionadas a cada dimensão. Vale 

ressaltar que refinamentos foram aplicados a cada uma delas de forma a transformá-las em questões 

objetivas que compõem o questionário de levantamento de dados. 

1.5.1 -O ELEMENTO PESSOAS 

PCI - Cultura & Incentivos: Definição: Os aspectos culturais implícitos e explícitos, crenças e incentivos 

que existem dentro das organizações para formatar, criar e dar suporte ao uso dos ativos 

intelectuais para atingir suas metas. 

O que está sendo medido 

1. O grau com que as políticas da organização recompensam as atividades ligadas ao conhecimento. 

Isto inclui mecanismos de cooperação e transferência de conhecimento como Comunidades de 

Prática e “Postura de Grupo”. 

2. Tolerância da organização com os riscos e comportamentos relacionados a ações de inovação. 

3. O grau com que a organização apoia e oferece atividades ligadas ao aprendizado de seus 

colaboradores. 

O que está sendo medido. 

4. Receptividade da organização a mudanças no trajeto profissional dos colaboradores (plano de carreira, 

ascensão profissional, mudança de área, etc.) 

5. Participação dos colaboradores na melhoria do desempenho da organização 
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6. Receptividade da empresa a ideias externas 

PKIC – Criação e Identificação de Conhecimento: Definição: A capacidade da organização e suas partes 

interessadas (stakeholders) em identificar e criar conhecimento e outros ativos 

intelectuais, especialmente aqueles que contribuem para os objetivos da organização. 

.O que está sendo medido. 

1. Receptividade da organização a novas informações que sirvam de base para estruturação de novo 

conhecimento 

2. Habilidade da organização e de seus colaboradores em criar novo conhecimento 

3.O grau com que a organização investe e otimiza seu capital humano, atraindo e/ou retendo 

colaboradores que detenham conhecimento atualizado. 

4.Os esforços e o comprometimento da organização em identificar e capturar informações relevantes 

aos seu negócio e aos seus objetivos organizacionais. 

5. Os meios de identificação e esclarecimento das oportunidades de GC (relacionados com a forma de 

condução do processo). 

 

 

PKS - Compartilhamento de Conhecimento: Definição: A capacidade das empresas e suas partes 

interessadas (stakeholders) em compartilhar ativos intelectuais de maneira a permitir que a 

organização atinja suas metas 

O que está sendo medido. 

1.O grau com que a empresa possui e utiliza estruturas organizacionais que favoreçam o 

compartilhamento de conhecimento. (estrutura de comunicação entre unidades e outros tipos de 

estruturas que conduzam ao compartilhamento e ao espírito de equipe) 

2.O grau com que o compartilhamento de conhecimento é difundido dentro da organização. 

3. O suporte dado pela organização às atividades ligadas ao compartilhamento de conhecimento 

4. O grau com que a organização compartilha conhecimento tácito 

5. O grau com que a organização compartilha conhecimento explícito. 

6. O grau com que a organização converte conhecimento tácito em explícito 

7. O grau com que a organização converte conhecimento explícito em tácito  
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8. O grau e a qualidade com que a organização compartilha conhecimento com clientes, parceiros 

e fornecedores. 

PCPKT - Comunidades de Prática e Times de Conhecimento: Definição: A existência, natureza e uso de 

grupos de pessoas que possam ser efetivamente mobilizados para resolver problemas e 

permitir que a organização atinja suas metas. 

O que está sendo medido. 

1. A habilidade da organização em dar suporte a criação de vários nichos de conhecimento e grupos de 

compartilhamento de conhecimento dentro de sua área de atuação. 

2. A natureza das comunidades de prática existentes dentro da organização 

3. A efetividade das comunidades de prática 

4. A capacidade da organização em catalisar a formação de times que utilizem o conhecimento para 

resolver problemas ou para dar suporte aos objetivos da organização 

PKL - Conhecimento & Aprendizado: Definição: A capacidade da organização no desenvolvimento de 

seu capital humano através de treinamentos e outras estruturas ou atividades formalmente 

dirigidas ao desenvolvimento do conhecimento 

O que está sendo medido. 

1. As atitudes e abordagens da organização para construir capital humano 

2. O grau com que a organização possui treinamentos ou desenvolvimentos dirigidos a mudanças 

comportamentais 

3. O grau com que a organização insere processos de conhecimento nos seus processos de 

trabalho. 

4. O grau com que a organização utiliza e reutiliza conhecimento e “know-how” 

5. O grau com que a organização incorpora informação externa a suas atividades de aprendizado. 

 

 

1.5.2 -O ELEMENTO PROCESSOS 

RL - Liderança & Estratégias: Definição: A utilização das técnicas de GC como modelo de gestão dos 

lideres e gerentes da organização 

O que está sendo medido. 
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1. O grau com que a organização considera GC como um valor corporativo.  

2. O grau com que as lideranças atuam na gerencia e supervisão da arquitetura organizacional, dos 

processos ou das políticas da empresa. (Está baseado no fato de que a liderança está mais apta a 

modificar estruturas organizacionais a fim de adaptá-las e torná-las favoráveis as necessidades do 

Programa de GC) 

3. O grau com que a alta administração patrocina o programa de GC 

4. O grau com que a alta administração apresenta-se como flexível e apta a mudanças em sua própria 

dinâmica e estrutura 

5. A qualidade e a natureza do relacionamento entre a alta administração e o corpo gerencial. 

6. O grau com que a média gerência tem incorporado os processos de GC em sua rotina diária 

RKF - Fluxo de Conhecimento: Definição: A natureza e a capacidade do fluxo de conhecimento e 

outros ativos intelectuais dentro da organização. Isso inclui captura, armazenamento, 

disseminação, e outros aspectos de distribuição do conhecimento. 

O que está sendo medido. 

1. A natureza e efetividade da captura do conhecimento 

2. A natureza e efetividade do armazenamento do conhecimento 

3. A natureza e efetividade da transformação do conhecimento 

4. A natureza e efetividade da disseminação do conhecimento 

5. A natureza e efetividade do fluxo do conhecimento 

ROK - Operacionalização do Conhecimento: Definição: A capacidade da organização em integrar e 

aplicar conhecimento dentro de seu negócio e processos operacionais (incluindo 

desenvolvimento de novos produtos, marketing, e outros). Representa o ciclo interativo de 

conhecimento dentro dos processos críticos da organização, e consequentemente de seus 

resultados. 

O que está sendo medido. 

1. A estrutura existente para viabilizar a absorção e integração do conhecimento aos processos 

operacionais da organização  

2. O grau com que as práticas da organização permitem e favorecem mudanças contínuas.  

Quanto mais existirem política, procedimentos e práticas culturais que permitam mudança, mais 

facilmente novos conhecimentos serão integrados e aplicados. 
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3. O grau com que os processos da organização estão documentados e acessíveis aos empregados. 

4. O grau com que os empregados tiram proveito da integração e aplicação do conhecimento. 

 

 

RA – Alinhamento: Definição: O grau no qual o objetivo do Programa de GC e seu resultado tenta 

satisfazer ou realizar os objetivos e metas da organização. 

O que está sendo medido. 

1. O grau com que a empresa está apta a articular e concretizar objetivos. 

2. O grau com que a empresa possui conhecimento que suporta suas estratégias e está alinhado com 

seus objetivos 

3. O grau com que o Programa de GC ou as iniciativas de GC refletem os objetivos da organização. 

4. O papel da GC para favorecer o atendimento aos objetivos da organização. 

5. O alinhamento entre o tipo de conhecimento existente e as necessidades da organização. 

6. O grau de alinhamento da GC com os objetivos organizacionais impactando positivamente em suas 

respostas e resultados. 

RMB – Métricas e Benchmarking: Definição: A capacidade da organização para se auto avaliar em 

relação a seus ativos intelectuais e a monitorar e identificar melhores práticas, informação 

externa, e aprendizado que pode desenvolver seus diversos segmentos e gerar valor para a 

empresa. 

O que está sendo medido. 

1. O grau com que a organização está apta a identificar, avaliar e aperfeiçoar sua operação interna de 

maneira sustentável. (Empresas que buscam melhoria contínua através de programas de qualidade são 

receptivas a GC e a melhores práticas que desenvolvam a organização). 

2. O grau com que a organização emprega indicadores para avaliar benefícios relacionados a iniciativas e 

a programas voltados a GC. 

3. A efetividade da TI e outros investimentos de infraestrutura. 

4. O grau com que a organização é capaz de monitorar e interagir com seus parceiros, fornecedores e 

competidores. (Empresas que usam parceiros, fornecedores e terceirizados por definição necessitam ter 

habilidades para gerenciar informação e conhecimento e atuar para que seus parceiros, fornecedores e 

terceirizados façam seu trabalho adequadamente. Organizações que estejam aptas a fazer esta boa 

monitoração possuem infraestrutura que poderá ser usada para GC e/ou compartilhamento). 
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1.5.3 -O ELEMENTO SISTEMAS 

SKMTI - Infraestrutura Tecnológica de GC: Definição: A capacidade e existência de infraestrutura 

tecnológica que permita a gestão do conhecimento e o compartilhamento de melhores 

práticas 

O que está sendo medido 

1. Os softwares, aplicações ou ambientes de comunicação existentes para dar suporte a atividades de 

Gestão do Conhecimento. 

2. A natureza e a capacidade da infraestrutura tecnológica para dar suporte ao fluxo e aos processos de 

conhecimento. 

3. A Infraestrutura tecnológica existente para dar suporte aos processos da empresa relacionados à GC 

4. Medição dos resultados e uso da infraestrutura tecnológica. 

SKAI – Infraestrutura de acesso: Definição: A capacidade e a infraestrutura existente permitindo o 

acesso e interação das partes interessadas (stakeholders) com os “ativos intelectuais” da 

empresa (sejam eles sistemas ou outras pessoas) 

O que está sendo medido 

1. A natureza do processo para acessar o conhecimento da organização. 

2. A facilidade com que pode ser compreendido o significado do conhecimento contido na 

organização. 

3. A facilidade de acesso ao conhecimento implícito da organização. 

4. A natureza e efetividade dos mecanismos que a organização possui para encontrar conhecimento. 

5. Medição de resultados e uso de conteúdos  

SCM – Gerência de Conteúdo: Definição: O tipo de conteúdo e as ferramentas de Gerência da 

Informação que a organização produz e gerencia 

O que está sendo medido 

5. O grau com que a organização está apta a identificar e assimilar informação sobre si mesma no 

ambiente externo. 

6. O grau com que a empresa está organizada para medir o desempenho de suas pessoas 



 
 

136 
 

 
 

1. O grau com que a organização tem informação sobre suas necessidades 

2. A abrangência e tipo de conteúdo que a organização possui. 

3. A qualidade do conteúdo que a organização possui. 

SKMEL –Suporte e Gerência do Programa de GC: Definição: A natureza, desenho e capacidade do 

Programa de GC, como construído dentro da organização, em envolver pessoas, unidades, grupos, etc. 

O que está sendo medido 

1. A infraestrutura do ambiente/programa de GC. 

2. A natureza dos papeis associados com a infraestrutura do ambiente de GC. 

3. O balanceamento entre aspectos formais e não formais da infraestrutura do ambiente de GC. 

4. A existência de laços de realimentação (feedback ) e mecanismos de monitoração relacionados ao 

ambiente de GC. 

1.5.4. - COMPONENTES DEMOGRÁFICOS 

Países  

A metodologia será usada como uma forma de padronizar os índices provenientes de 

organizações de diversos países. 

DI - Indústrias 

Alguns indicadores industriais deverão ser considerados no ajuste dos índices de organizações 

ligadas a setores específicos, considerando as particularidades do setor. 

O que está sendo medido 

1. A intensidade da informação na indústria. 

DF - Localização 

Alguns aspectos demográficos sobre a organização serão considerados devido a sua relevância 

na interpretação de outras questões. 

O que está sendo medido 

1. Aspectos demográficos que impactam na efetividade do trabalho ligado a conhecimento dentro 

da organização 

2. A intensidade da informação na organização. 
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4.6.ORGANIZAÇÕES AVALIADAS 

Abaixo estão representados os índices médios dos resultados obtidos em 288 organizações mundiais 

já avaliadas pelo método OKA.  

 

 

5. GLOSSÁRIO 

 Ad hoc – Ad hoc é uma expressão latina cuja tradução literal é "para isto" ou "para esta finalidade". 
É usualmente empregada sobretudo em contexto jurídico, também no sentido de "para um fim 
específico". Exemplo: um advogado "ad hoc" (nomeado apenas para um determinado ato jurídico). 
A expressão também é citada em outros contextos indicando algo para resolver determinado 
problema ou realizar uma tarefa específica. No meio acadêmico, o revisor "ad hoc" é o pesquisador 
que executa a revisão de um trabalho científico submetido para publicação em um Periódico ou 
Revista Científica sem, contudo, participar como membro permanente do Corpo Editorial ou de 
Revisores. 

 Alta administração – Direção da empresa, presidente ou gerentes de primeiro escalão. Nas 
organizações de Controle Externo corresponde aos conselheiros e aos gerentes superiores.  

 Colaboradores – Pessoas ligadas à organização. Inclui: servidores públicos, terceirizados, 
professores (mesmo que bolsistas), estagiários, consultores e todos os participantes de programas 
ligados à gestão.  

 Corpo gerencial – Pessoas que administram pessoas. 

 Efetividade – É a capacidade de produzir um efeito, que pode ser positivo ou negativo. 

Consequentemente, o que é efetivo não é necessariamente eficiente ou eficaz. 

OKA Running Average Results
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eficiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eficaz
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 Eficácia – mede a relação entre os resultados obtidos e os objetivos pretendidos, ou seja, ser eficaz 
é conseguir atingir um dado objectivo. 

 Eficiência – Refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Representa 
uma medida segundo a qual os recursos são convertidos em resultados de forma mais econômica. 

 Empowerment – Delegação de autoridade, é uma abordagem a projetos de trabalho que se baseia 
na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos funcionários. O 
empowermentparte da idéia de dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes 
permitem tomar decisões e participar ativamente da organização. A utilização de equipes 
autodirigidas e a adoção de sistemas orgânicos de administração e culturas participativas e abertas 
nas organizações significam que estas estão tentando difundir e compartilhar o poder com todos 
os seus membros, abrindo mão do controle centralizado, e isto parece ser a solução viável que 
promove rapidez, flexibilidade e capacidade de decisão da organização. O empowerment se 
assenta em quatro bases principais: poder, motivação, desenvolvimento e liderança. Não é algo 
fixo, mas funciona em um continuum que vai desde um baixo até um elevado grau de delegação 
de poder.  

 Extranet – É a porção da rede de computadores de uma empresa que faz uso da Internet para 
partilhar com segurança parte do seu sistema de informação. Tomado o termo em seu sentido 
mais amplo, o conceito confunde-se com Intranet. Uma Extranet também pode ser vista como uma 
parte da empresa que é estendida a usuários externos ("rede extra-empresa"), tais como 
representantes e clientes. Outro uso comum do termo Extranet ocorre na designação da "parte 
privada" de um site, onde somente "usuários registrados" podem navegar, previamente 
autenticados por sua senha (login). 

 Feedback – Em administração, feedback é o procedimento que consiste no provimento de 
informação a uma pessoa sobre o desempenho, conduta ou eventualidade executada por ela e 
objetiva reprimir, reorientar e/ou estimular uma ou mais ações determinadas, executadas 
anteriormente. Retroalimentacao.  

 Gerência de base – Gerentes ligados aos níveis mais operacionais da organização, ao “chão de 
fabrica”. Em algumas organizações corresponde aos chefes de divisão (sob Departamentos) ou de 
gerência (sob Núcleos). 

 Gerência intermediária – Representada pelo gerente médio ou por aquele que está entre dois 
polos, as gerências de base e a direção da empresa, mas dependendo do seu espaço de atuação e 
autonomia, ele pode assumir posições mais próximas de um do que de outro. Chefes de 
departamentos (ou equivalentes, na hierarquia da organização). 

 Gerentes – Responsáveis pela sustentação das ações implementadas pelas empresas. Aqueles que 
tendem a trabalhar essencialmente na decisão e que estabelecem sentido de direção para suas 
empresas e instituições. 

 Gerentes Superiores – Diretores e gerentes das coordenadorias.  

 Gestão do Conhecimento – É uma sistemática, explícita e deliberada, de construção, renovação e 
aplicação do conhecimento para maximizar a eficácia e a eficiência da organização e o retorno de 
seus ativos de conhecimento. Nesse processo, contínuo e sistemático, é realizada a transferência 
e a criação de conhecimento entre indivíduos e equipes e desses para a organização. Significa 
facilitar os processos pelos quais o conhecimento é criado, compartilhado e utilizado na 
organização. Relaciona-se a propiciar mudanças na maneira como os indivíduos e a organização 
funcionam, tendo por base os processos relacionados ao conhecimento.  

 Insumos – são matérias-primas, produtos ou serviços vindos de fornecedores internos ou externos 
que alimentam os processos de trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Objetivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funcion%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Login
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Procedimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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 Nuggets – Concentração de conhecimento. Informação completa. 

 Processos de negócios ou processos organizacionais – Também chamados processos de trabalho, 
são definidos como uma sequência de tarefas que, ao serem executadas, transformam insumos 
em um resultado com valor agregado. A execução do processo de negócio consome recursos 
materiais e/ou humanos para agregar valor ao resultado do processo.  

 Resultados – produtos ou serviços que vão ao encontro das necessidades de clientes internos ou 
externos.  

 Stakeholders – (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em 
administração que se refere a qualquer pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas atividades 
de uma empresa. De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos em um processo, que 
pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma 
empresa ou a missão de uma organização sem fins lucrativos). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_sem_fins_lucrativos

