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RESUMO 
 
 
 
 
O conhecimento é reconhecido pela sociedade atual como o principal recurso das 

organizações. Como consequência, administrar o conhecimento tornou-se o maior 

desafio. Em face às novas demandas nos últimos anos o tema Gestão do 

Conhecimento tem se destacado nas comunidades acadêmica, empresarial e 

governamental em âmbito nacional e internacional. Este trabalho teve como objetivo 

apresentar as práticas compatíveis com a gestão do conhecimento já 

implementadas no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Buscou-se 

também investigar a percepção dos pesquisadores e tecnologistas acerca dos 

elementos construtivos da gestão do conhecimento, bem como a identificação dos 

fatores dificultadores e facilitadores do processo. É apresentada também a visão da 

Direção da instituição quanto à Gestão do Conhecimento. A metodologia utilizada 

baseou-se na pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação, questionário 

e entrevista. A pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo de caso descritivo, 

com abordagem quantitativa e qualitativa. Verificou-se a existência de diversas 

práticas e ferramentas compatíveis com a Gestão do conhecimento distribuídas nas 

dimensões: Gestão de pessoas, gestão de processos facilitadores e Tecnologia. 

Constatou-se que muitos fatores abordados na literatura como facilitadores, foram 

considerados como existentes na instituição. A falta de pessoal foi citada como o 

maior dificultador devido às aposentadorias iminentes. A direção do CDTN se 

posicionou de forma favorável à Gestão do Conhecimento e demonstrou reconhecer 

a ameaça de perda de conhecimento em decorrência das aposentadorias. Os 

resultados demonstraram a necessidade de implantação de um programa formal de 

Gestão do Conhecimento visando minimizar a perda de conhecimento e 

consequentemente, perdas de competências institucionais. 

 

 

. 
Palavras chave: Gestão do conhecimento, Gestão do conhecimento nuclear,  

Administração pública, Práticas de Gestão do Conhecimento 
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ABSTRACT 

 
 

 

The knowledge is recognized by the current society as the main resource of the 

organizations. As a result, managing knowledge has become the ultimate challenge. 

In face of the new demands in recent years, the subject involving Knowledge 

Management has emerged in the academic, business and government both at 

national and foreign levels. This study aimed at presenting practices in accordance 

with the knowledge management already implemented in the Nuclear Technology 

Development Centre - CDTN. We also tried to investigate the perception of 

researchers and technicians about the factors constructors of knowledge, as well as 

the identification of obstacles and facilitators of the process. We also presented the 

point of view of the Direction of the Institution. The methodology used was based on 

literature research, document research, observation, questionnaire and interviews. 

The research was developed using a form of descriptive case, with quantitative and 

qualitative approach. It was verified several compatible tools and practices with the 

distributed knowledge management dimensions: people management, process 

management and technology facilitators. It was verified that many factors discussed 

in the literature as facilitators, were considered as existing in the Institution. The lack 

of staff was cited as the biggest impediment to due to the imminence of retirements. 

The direction of CDTN positioned itself in favor of Knowledge Management and 

demonstrated to recognize the threat of loss of knowledge due to the retirements. 

The results clearly show the need to implement a formal program of Knowledge 

Management aiming to minimize the loss of knowledge and consequently, loss of 

institutional skills. 

 

 

 

Key words: Knowledge management,  Nuclear knowledge management, Public 

management, Practice knowledge management 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea tem como uma de suas particularidades o papel 

fundamental do conhecimento nos processos de produção. Observa-se que a 

denominação mais usada passou a ser sociedade do conhecimento. A ocorrência da 

mudança de foco da economia global, nas últimas décadas, das fontes tradicionais 

propulsoras da economia – capital, terra, trabalho – para o reconhecimento do 

conhecimento como recurso tem provocado mudanças e desafios às organizações. 

Para Drucker (1999) o reconhecimento de que o conhecimento é o principal recurso 

das organizações e da sociedade determina a superação do capitalismo e os 

tradicionais fatores de produção tornaram-se secundários. Stewart (1998) 

caracteriza a era do conhecimento a partir de três fatores considerados decisivos, a 

saber, o conhecimento e os relacionamentos internos e externos à organização e 

não mais o capital em si, e sentencia já no prefácio da sua obra: 

 

 A informação e o conhecimento são as armas termonucleares 

competitivas de nossa era. (STEWART, 1998, p. XIII) 

 

Outro ponto que merece destaque é o fato que, ao contrário da economia alicerçada 

nos recursos tradicionais, a economia baseada no conhecimento se beneficia, a 

partir da constatação de que o seu principal recurso se amplia quanto mais for 

utilizado (CAVALCANTI; GOMES; PEREIRA, 2001). 

Diante deste contexto, novos desafios estão se impondo às organizações. O 

mercado cada vez mais competitivo em face da globalização e o avanço tecnológico 

têm levado as organizações a acelerarem a velocidade de resposta às mudanças. 

Stewart (1998) considera que o sucesso das organizações em uma economia 

baseada no conhecimento irá depender da aquisição de novas habilidades e novos 

tipos de gerenciamento. Davenport e Prusak (2003) afirmam que a movimentação 

em torno do assunto no mundo organizacional aponta a certeza de que o 

entendimento do conhecimento é fundamental para o sucesso das empresas e até 

para a sua sobrevivência. Como conseqüência, administrar o conhecimento – 
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identificar e estimular o capital intelectual, armazená-lo e compartilhá-lo – tornou-se 

uma das tarefas mais importante dos indivíduos, das empresas e dos países. 

Nonaka e Takeuchi (1997) aprofundam a questão com uma abordagem Japonesa, 

examinando os mecanismos e processos pelos quais o conhecimento é criado nas 

organizações. Nesta abordagem é feita a distinção do conhecimento tácito e 

explícito e seus modos de conversão na criação do conhecimento organizacional.  

Assim, em face às novas demandas, nos últimos anos, o tema Gestão do 

Conhecimento tem se destacado nas comunidades acadêmica, empresarial e 

governamental em âmbito nacional e internacional. A criação e a implantação de 

processos que gerem, armazenem, gerenciem e disseminem o conhecimento 

representam o mais novo desafio a ser enfrentado pelas empresas. É nesta 

conjuntura que a Gestão do Conhecimento transforma-se em um valioso recurso 

estratégico para as organizações. Atualmente, para as organizações somente terem 

em seus quadros funcionais especialistas com profundo conhecimento em suas 

respectivas áreas, não proporciona por si só maior poder de competição em sua 

área de atuação. Entretanto, quando o conhecimento está aliado à sua gestão, a 

diferença é percebida. Probst, Raub e Romhardt (2002) identificaram seis elementos 

que foram considerados processos essenciais quando se trata de Gestão do 

Conhecimento: Identificação, Aquisição, Desenvolvimento, Compartilhamento, 

Retenção e Utilização do conhecimento.  Esta gestão permite que seja alcançada 

uma vantagem competitiva de forma sustentável de uma organização.  Este fato 

vem como consequência da visualização de um quadro amplo da organização   que 

permite explicitar o que ela coletivamente sabe, bem como da eficiência com que 

usa o que sabe para adquirir e utilizar e disseminar  os novos conhecimentos em 

benefício próprio (DAVENPORT e PRUSAK, 2003). 

Na esfera privada, o desafio de produzir mais e melhor é claramente evidenciado 

pela necessidade de criação de novos produtos, serviços e sistemas de gestão para 

se manterem no mercado com vantagem competitiva. Segundo Terra (2005), 

observa-se que é fato consolidado que a mobilização em torno do conhecimento 

pelas organizações privadas sinaliza a progressiva convicção de que entender o 

conhecimento é fundamental para o sucesso, e muitas estão empreendendo com 

êxito nesta área. O autor ainda ressalta que a Gestão do Conhecimento tem um 

caráter universal, ou seja, pode ser adotada tanto para empresas de setores 
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tradicionais, como para empresas em setores de ponta; para empresas em setores 

primários, como para setores manufatureiros ou de serviços. 

No âmbito do setor público, observa-se que o processo de mudanças ocorre em 

ritmo mais lento, mas reconhecem-se várias iniciativas de sucesso. O IPEA - 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada editou alguns estudos sobre a Gestão do 

Conhecimento neste segmento. Na primeira publicação, Batista (2004) discute a 

importância da Gestão do Conhecimento para a administração pública e identificou o 

estágio de implementação em organizações federais. A publicação destaca algumas 

práticas bem sucedidas e situa o tema Gestão do Conhecimento nas organizações 

públicas no campo de estudo da Gestão Pública. Foi defendida a tese de que a 

finalidade da Gestão do Conhecimento em tais organizações deveria ser vista de 

forma mais ampla do que em empresas do setor privado. Segundo o autor, essa 

questão se explica devido ao fato de que a Gestão do Conhecimento, para as 

empresas privadas significa a melhoria da qualidade de produtos e serviços, 

aumento da satisfação dos clientes, inovação, elevação da produtividade e, 

conseqüentemente, ampliação da rentabilidade e do desempenho em relação à 

concorrência. No entanto, na sociedade democrática, a Gestão do Conhecimento 

tem uma finalidade bem mais ampla na Administração Pública. Neste caso, além de 

aumentar a efetividade da ação pública no tratamento de temas considerados 

relevantes para a sociedade com eficiência, e equacionamento de recursos, as 

organizações públicas, de acordo com Batista (2004, p.9) devem gerir o 

conhecimento visando: 

 Tratar de maneira adequada e com rapidez desafios inesperados e 

desastres; 

 Preparar cidadãos, organizações não-governamentais e outros atores 

sociais para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na 

implementação de políticas públicas; 

 Promover a inserção social, a redução das desigualdades sociais e, um 

nível aceitável de qualidade de vida para a população por meio de 

construção, manutenção e ampliação do capital social, e do capital 

intelectual das empresas; 
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 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. 

Dentro deste contexto, o Livro azul do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MCTI (2010) salienta que a ciência, a tecnologia e a inovação são importantes 

motores da transformação econômica e social do país. A busca por novas 

possibilidades de transformar o conhecimento em inovação – e em riqueza, por 

conseqüência – envolve inúmeros atores. Neste cenário os institutos de pesquisas 

são organismos que desempenham papel-chave. 

Assim, o atual panorama em que estão inseridos os institutos de pesquisa da esfera 

federal pode ser caracterizado por uma maior participação da ciência e tecnologia na 

agenda política do país, pela preocupação com o desenvolvimento econômico e 

social do país bem como pelo reconhecimento da importância desta área neste 

processo (MCTI, 2010). Esse quadro demanda que as instituições de pesquisa 

estejam voltadas para a geração do conhecimento e monitoramento de 

oportunidades, acenando para a necessidade de revisão dos modelos de gestão e 

de revisão/construção de capacidades para melhor desempenharem seus papéis e 

funções. Neste sentido, aplica-se também neste caso, que uma boa gestão de uma 

organização requer a gestão do seu futuro e, na atualidade, a gestão do futuro 

passa pela gestão do conhecimento. 

Em nível internacional, instituições e organizações estão adotando estratégias para 

a implantação de processos de Gestão do Conhecimento. Este é o caso da IAEA - 

Agência Internacional de Energia Atômica, que reconhece que o uso pacífico da 

energia nuclear tem como alicerce a acumulação do conhecimento nuclear, cuja 

gestão efetiva se orienta no conhecimento científico e tecnológico dos especialistas 

da área. É ressaltado o risco de perda do conhecimento nuclear nas organizações 

que atuam na área ao redor do mundo e apresenta alguns exemplos de situações 

que demonstram a necessidade de gestão deste conhecimento (IAEA, 2006).   

A área nuclear apresenta características peculiares que a distingue de outras áreas, 

principalmente no Brasil. Sabe-se que esta é uma área sensível que exige uma 
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formação de longo prazo de seus profissionais e está sujeita às mudanças do 

ambiente interno e externo ao país, o que justifica a preocupação que envolve os 

organismos nacionais e internacionais (BITTENCOURT, 2009). Nas décadas de 

1970 e 1980, a política nuclear brasileira buscava a autonomia tecnológica por meio 

de investimentos como o Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear – 

PRONUCLEAR - através de um convênio firmado entre o Brasil e Alemanha. Este 

programa tinha como objetivo capacitar profissionais para atuar na área nuclear no 

Brasil (SCHMIEDECKE; PORTO, 2008). Após este período, o PRONUCLEAR foi 

reformulado e várias mudanças aconteceram no setor nuclear. Ressalta-se, em 

particular, em 1988 a incorporação pela CNEN – Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, de parte da NUCLEBRÁS – Empresas Nucleares Brasileiras S/A que dentre 

suas atribuições competia a promoção do desenvolvimento da tecnologia nuclear. 

No Brasil, atualmente, as principais ações do setor nuclear estão distribuídas em 

três ministérios. O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), por meio da CNEN, 

licencia e controla as atividades nucleares, fornece produtos e serviços e promove 

pesquisas do setor. Também integram o MCTI a INB – Indústrias Nucleares do 

Brasil, que é responsável pelo ciclo do combustível nuclear, e a Nuclep – Nuclebrás 

Equipamentos Pesados, fabricante de equipamentos pesados para usinas 

nucleares. Já no Ministério das Minas e Energia está a Eletronuclear,  que opera as 

usinas nucleares Angra1 e Angra 2. Por fim, o Ministério da Defesa, através da 

Marinha Brasileira, pesquisa e desenvolve o uso de energia nuclear para propulsão 

naval,  tendo como principal projeto um submarino nuclear (MCTI, 2011). 

A CNEN é uma autarquia federal subordinada ao MCTI. Atua em todo o território 

nacional e tem representação em vários estados, com escritórios de representação e 

centros de pesquisa que estão em localizados em Belo Horizonte – Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, São Paulo – Instituto de Pesquisas 

Energéticas - IPEN, Rio de Janeiro – Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD e 

Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, Goiânia – Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Centro Oeste - CRCN/CO, Recife – Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Nordeste - CRCN – NE. Os objetivos da CNEN são: garantir o uso 

seguro e pacífico da energia nuclear; desenvolver ciência e tecnologia nuclear e 

correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de 
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energia; e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para 

indústria nuclear e de alta tecnologia  (CNEN, 2011, p.11). 

Em recente publicação, a Eletronuclear (2011) apresenta o panorama da energia 

nuclear no mundo e no Brasil e destaca que o país tem em funcionamento dois 

reatores de potência (para geração de eletricidade) em funcionamento – Angra 1 e 

Angra 2 – e mais um em construção – Angra 3. Dos centros de pesquisa 

subordinados à CNEN, três deles possuem reatores nucleares de pesquisa: o reator 

Argonauta do IEN (Rio de Janeiro), os reatores IEA – R1 e IPEN MB01 do IPEN 

(São Paulo), e o TRIGA IPR R1 do CDTN (Belo Horizonte). Encontra-se em fase de 

projeto o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), empreendimento estratégico da 

CNEN, que deverá entrar em funcionamento em 2017, no município de Iperó, São 

Paulo. Trata-se de um reator nuclear de pesquisa e produção de radioisótopos, que 

são a base para os radiofármacos e também para a produção de fontes radioativas 

usadas pelo Brasil em larga escala nas áreas industrial e de pesquisas. 

As perspectivas para o setor são positivas, considerando que o Programa Nuclear 

Brasileiro – PNB – passa por uma nova reformulação iniciada em 2008 quando foi 

criado o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, com o intuito 

de fixar diretrizes e metas para o programa (BRASIL, 2008). No seu último relatório 

de gestão, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN (2011) considera 

positivamente os impactos dessa reavaliação e as demandas que serão 

introduzidas. Segundo a CNEN (2011), existe necessidade de implementação de 

ações na área, visando atender às demandas da indústria nuclear, da área de 

regulamentação, licenciamento, controle e fiscalização da energia nuclear, bem 

como da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, premissas básicas para o 

sucesso do PNB. 

 

1.1 Problema 

 

Os relatos demonstram que as organizações da esfera pública, assim como o setor 

privado, também caminham no sentido de adoção de práticas gerenciais que lhe 

garantam posição de destaque em sua área de atuação. O Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear é uma instituição criada em 1952 e tem 
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como base o conhecimento da área nuclear e de áreas correlatas. São décadas de 

conhecimentos acumulados. Por esta razão, considera-se a Gestão do 

Conhecimento uma questão relevante para a instituição. Existem ameaças iminentes 

de perda de conhecimentos, podendo-se citar dentre elas, a idade média dos 

servidores com aposentadoria próxima e a não regularidade de concursos públicos.  

Considera-se que a consolidação de um programa estruturado de gestão do 

conhecimento seja importante e urgente para a instituição. Por conseguinte, 

apresenta-se a pergunta norteadora desta pesquisa: 

 

Quais são as práticas de Gestão do Conhecimento já implementadas no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e as principais barreiras e 

facilitadores do processo? 

 

1.2 Objetivos 

 

Considerando o que já foi mencionado sobre a importância da Gestão do 

Conhecimento para as organizações, a pesquisa tem como foco especificamente as 

particularidades que envolvem as práticas de Gestão do Conhecimento, em uma 

instituição pública federal de pesquisa nuclear. 

 

 

Definiu-se como objetivo geral da pesquisa: 

 

 

    Apresentar as práticas de gestão do conhecimento já implementadas no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, identificando os 

dificultadores e facilitadores do processo visando à sua 

institucionalização. 
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Objetivos específicos 

 

1. Apresentar os principais conceitos e modelos de Gestão do 

Conhecimento, bem como as principais práticas e ferramentas descritas; 

2. Identificar práticas compatíveis com a Gestão do Conhecimento na 

instituição pesquisada; 

3. Comparar as práticas diagnosticadas na instituição com o modelo de 

Nonaka e Takeuchi (1997); 

4. Investigar a percepção de pesquisadores e tecnologistas acerca dos 

elementos construtivos da Gestão do Conhecimento à luz de Probst, Raub 

e Romhardt (2002); 

5. Identificar fatores facilitadores e dificultadores do processo;  

6. Analisar a visão da alta administração quanto à Gestão do Conhecimento. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Considerando a relevância do tema, que conforme já mencionado tem sido destaque 

nas comunidades acadêmicas, empresarial e governamental em âmbito nacional e 

internacional, acredita-se que esta pesquisa venha contribuir para ampliar o debate 

na área. O aprofundamento da questão da Gestão do Conhecimento em ambientes 

organizacionais, que tem como base a pesquisa científica e tecnológica, pode vir a 

somar na busca da excelência nas áreas de sua competência. No CDTN, o 

conhecimento é o recurso central e tem como característica um corpo funcional 

altamente qualificado e especializado na área nuclear e nas suas correlatas. Esse 

aspecto distingue a instituição como organização intensiva em conhecimento, 

porque tem como foco a criação e utilização do conhecimento científico e 

tecnológico. Outro ponto a ser considerado é que esta pesquisa alinha-se à proposta 

da IAEA - International Atomic Energy Agency que destaca a importância da 

discussão em torno das questões da gestão do conhecimento nuclear (IAEA, 2006). 

Os problemas que atingem a área, como a escassez de especialistas representando 

ameaça de perda do conhecimento são comuns às instituições nucleares, inclusive 

ao CDTN.  
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Como justificativa acadêmica, acredita-se que esta pesquisa venha proporcionar 

contribuições teóricas e práticas para a academia, considerando que não existem 

muitos trabalhos na literatura brasileira sobre o tema Gestão do Conhecimento no 

setor público, especificamente no que concerne ao conhecimento nuclear. 

Como justificativa pessoal e profissional, além da característica singular da 

instituição, a escolha do CDTN como unidade do estudo de caso, deve-se também 

ao fato da pesquisadora fazer parte do seu quadro funcional. A complexidade do 

tema com características de muitas facetas é instigante. Acrescentam-se, também, a 

especificidade do conhecimento nuclear e a influência da característica tácita em 

sua formação, fator conhecido como um dificultador do compartilhamento, o que 

aumentou o desafio da pesquisa.  

 

1.4 Delimitação do estudo 

Buscou-se, nesta pesquisa, levantar os principais conceitos, modelos, práticas e 

ferramentas que envolvem a gestão do conhecimento. A busca da fundamentação 

teórica oportunizou a verificação da compatibilidade dos dados levantados na 

instituição pesquisada com o referencial teórico da área.  

A pesquisa está delimitada a um estudo de caso em uma instituição de pesquisa na 

área nuclear. O quadro de servidores da instituição é composto pelos seguintes 

cargos: Tecnologista, Pesquisador, Analista de C&T, Técnico, Assistente 

Administrativo e Auxiliar Administrativo. Para fins deste estudo restringiu-se a 

investigação ao grupo de Tecnologista e Pesquisador, a fim de viabilizar a pesquisa.  

A dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução que é o 

capítulo 1. Em seguida, é apresentada a revisão da literatura no capítulo 2. Nesse 

capítulo, são detalhados os componentes e modelos da Gestão do Conhecimento, 

os fatores facilitadores e dificultadores do processo. 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia de pesquisa utilizada, a fim de atingir 

os objetivos propostos no estudo.  

O quarto capítulo apresenta a instituição pesquisada, demonstrando sua área de 

atuação e principais atividades. 
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O quinto capítulo demonstra os resultados da pesquisa realizada, descrevendo as 

principais práticas e ferramentas identificadas como compatíveis com a gestão do 

conhecimento na instituição. Além disso, buscou-se verificar a aderência destas 

práticas ao modelo de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). Em 

seguida, é apresentada a percepção dos pesquisadores e tecnologistas acerca dos 

processos de, identificação, compartilhamento, desenvolvimento, aquisição, e 

retenção do conhecimento, à luz da contribuição teórica de Probst, Raub, e 

Romhardt (2002); a identificação dos fatores inibidores e facilitadores do processo e, 

por fim, o ponto de vista da alta administração quanto à Gestão do Conhecimento.  

No sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais, destacando os pontos 

relevantes dos resultados da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as contribuições teóricas sobre a Gestão 

do Conhecimento.  

 

2.1 Conhecimento e Conhecimento organizacional 

 

São várias as definições de conhecimento encontradas na literatura e diferentes 

formas de qualificá-lo. Destaca-se, a seguir, a que expressa as características que 

tornam o conhecimento valioso e que também demonstra a sua complexidade: 

“Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, 
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente 
dos conhecedores” (DAVENPORT e PRUSAK, 2003, p.6) 

Sveiby (1998) simplifica a definição de conhecimento, definindo-o como capacidade 

de agir. Nonaka e Takeuchi (1997) fazem uma ressalva que não há uma definição 

definitiva para o conhecimento. Os autores destacam que o conhecimento, 

diferentemente da informação, está relacionado à ação, sendo uma função de 

atitude, perspectiva ou intenção específica. Dessa perspectiva, os autores destacam 

a importância de gerar crenças, compromissos, situações e interações apropriadas 

para que as informações sejam convertidas em conhecimento. Mas, observa-se um 

consenso entre vários autores que o conhecimento reside na cabeça das pessoas, 

resultado da experiência humana e de suas reflexões, baseadas em crenças e 

experiências que são, ao mesmo tempo, individuais e coletivas (DAVENPORT e 

PRUSAK, 2003; BUKOWITZ e WILLIAMS, 2002; PROBST; RAUB; ROMHARDT, 

2002). Para que a informação se transforme em conhecimento, é necessária a 

mediação das pessoas, pois ocorre dentro delas e entre elas. Davenport e Prusak 

(2003) sugerem o seguinte método para que a informação seja transformada em 

conhecimento: 

 Comparação: de que forma as informações relativas a esta situação se 

comparam a outras situações conhecidas? 
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 Conseqüência: que implicações estas informações trazem pra as decisões 

e tomadas de ação? 

 Conexões: quais as relações deste novo conhecimento com o 

conhecimento já acumulado? 

 Conversão: o que as outras pessoas pensam desta informação? 

A obtenção do conhecimento dá-se através dos indivíduos ou de grupos de 

conhecedores ou a partir de rotinas organizacionais.  

O Conhecimento tem tido importância crescente como fator propulsor do 

crescimento econômico. Para Stewart (1998), o conhecimento chega a ser mais 

valioso e poderoso do que os recursos naturais. O valor de mercado das empresas 

hoje tende a ser avaliado muito mais em função de seus ativos intangíveis do que de 

seus ativos contábeis no sentido estrito. Na gestão contemporânea, são os ativos 

intangíveis constituídos pelo conhecimento que agregam valor às organizações 

(EDVINSON; MALONE, 1998; SVEIBY, 1998). Vários outros autores contribuíram 

para reforçar a importância do conhecimento nas organizações, dentre eles:  

 “...a única vantagem sustável que uma empresa tem é aquilo que ela 
coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a 
prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos.”  
(DAVENPORT e PRUSAK, 2003, p.15) 

 

“Uma ordem econômica em que o conhecimento, não mão de obra, 
materiais e capital, é o recurso chave; uma ordem social em que as 
diferenças baseiam-se em conhecimento é um grande desafio...”  
(DRUCKER, 1999, p. 26 ) 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002) sustentam que o conhecimento é o conjunto total 

incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver problemas. 

Envolve tanto a teoria quanto a prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre 

como agir. O conhecimento baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário 

deles, está sempre ligado a pessoas. 

Nonaka e Takeuchi (1997) classificam o conhecimento como explícito e tácito. Os 

autores tratam o conhecimento em duas dimensões: Primeiramente, há a dimensão 

ontológica, na qual o conhecimento só é criado por indivíduos, sendo que uma 

organização não cria conhecimento por si só. A organização proporciona contextos 
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para a criação do conhecimento. Quanto à dimensão epistemológica, os autores 

baseiam-se na distinção estabelecida por Michel Polanyi em 1966 entre 

conhecimento tácito e conhecimento explícito. O conhecimento explícito ou 

codificado refere-se ao conhecimento que é facilmente transmissível em linguagem 

formal, sistemática. O conhecimento explícito é formalizado em manuais, 

procedimentos, guias e outras formas de registro. O conhecimento tácito, segundo 

os autores, é pessoal, inerente ao indivíduo e fruto de suas experiências. Choo 

(2003) complementa que enquanto o conhecimento tácito permanecer guardado 

como know-how pessoal, este tem pouco valor para a organização. As organizações 

precisam aprender a converter o conhecimento tácito, pessoal, em conhecimento 

explícito, capaz de promover a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. 

Choo (2003) distingue ainda o conhecimento tácito em duas dimensões: a técnica, 

que se refere ao conhecimento prático de saber executar uma tarefa; e a cognitiva, 

que consiste em esquemas, modelos mentais, crenças e percepções que refletem 

imagens pessoais da realidade - o que é, e a nossa visão de futuro -. Além do 

conhecimento tácito e explícito, o autor acrescenta um terceiro tipo de conhecimento 

denominado conhecimento cultural. O conhecimento cultural é aquele que consiste 

nas estruturas cognitivas e afetivas que são utilizadas pelos membros da 

organização com o objetivo de perceber, explicar, avaliar e construir a realidade.  

  

2.2 Gestão do Conhecimento 

 

A gestão do conhecimento surgiu inicialmente como uma proposta de agregar valor 

à informação e facilitar o seu fluxo interativo em toda a organização, de modo a 

possibilitar condições sustentáveis de competitividade. Segundo Tarapanoff (2006), 

dentre os autores pioneiros sobre gestão do conhecimento destaca-se Karl-Erik 

Sveiby, que introduziu conceitos fundamentais na área. Inicialmente, segundo Terra 

(2005), a gestão do conhecimento era vista somente como um sistema baseado em 

tecnologias de informação e comunicação que permitiam armazenar dados e 

informações ao longo do desenvolvimento dos processos de negócios. Ressalta-se, 

entretanto, que o entendimento que se tem contemporaneamente a respeito da 

gestão do conhecimento decorre da utilização dessas tecnologias como suporte às 
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suas atividades, não sendo o seu fim ou propósito. Davenport e Prusak (2003, p. 

148) afirmam que a gestão do conhecimento é muito mais que tecnologia, mas a 

tecnologia certamente faz parte da gestão do conhecimento. Terra (2001) 

acrescenta ao debate a complexidade e a multidimensionalidade associadas à 

gestão do conhecimento. O autor refuta abordagens reducionistas, que  geraram 

soluções simplistas e pouco eficazes. Segundo ele, a gestão do conhecimento não 

envolve apenas a adoção de poucas práticas gerenciais, mas, também, uma 

compreensão, um estimulo e crédito nos processos humanos básicos de criação e 

aprendizado, tanto individual, como coletivo.  

Tarapanoff (2006) elucida a diferenciação entre gestão da informação e gestão do 

conhecimento. O foco da gestão da informação é voltado para o gerenciamento do 

conhecimento explícito, enquanto a gestão do conhecimento preocupa-se com o 

gerenciamento do conhecimento tácito, objetivando o desenvolvimento de pessoas 

em explicitar e compartilhar o seu conhecimento. 

Diante do cenário de mudanças e crescente competitividade a gestão do 

conhecimento evoluiu como um fator de superação para as organizações. A 

transição da ênfase nos recursos tangíveis para os ativos intelectuais fez emergir a 

necessidade de uma abordagem estruturada para a gestão do conhecimento como 

afirmam vários autores, dentre eles Oliveira Jr (2001). Segundo Stewart (1998), a 

gestão do conhecimento proporciona uma rápida distribuição do conhecimento, o 

aumento do conhecimento coletivo, bem como menores tempos de espera e 

profissionais mais produtivos. Terra (2005) atribui dentre as mudanças ocorridas dois 

fatores como decisivos, o surgimento da Internet e o conseqüente aumento na 

capacidade humana de se comunicar, publicar e acessar informações e colaborar 

com pessoas em localidades diferentes. Também são citados a globalização e o 

aumento da velocidade de inovação. Na visão do autor, a gestão do conhecimento 

envolve principalmente a incorporação de um novo foco gerencial na dimensão do 

recurso conhecimento.  

Para Barbosa (2008), administrar ou gerenciar conhecimento não implica exercer 

controle direto sobre o conhecimento pessoal. Significa o planejamento e controle do 

contexto, de situações nas quais este conhecimento possa ser produzido, registrado, 

organizado, compartilhado, disseminado e utilizado. Alvarenga Neto (2008) 
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complementa que a gestão do contexto capacitante significa promoção de atividades 

criadoras de conhecimento no âmbito organizacional. A gestão do conhecimento no 

ambiente empresarial tem sido abordada sob diferentes focos na literatura 

organizacional. O QUADRO 1 sintetiza estas abordagens.  

QUADRO 1 - Gestão do conhecimento na literatura organizacional 

Aprendizagem individual e organizacional 

Relações entre pessoas, diferentes áreas da empresa, diferentes empresas e o 

ambiente 

Desenvolvimento de competências individuais e organizacionais 

Mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento organizacional 

Conectividade entre as pessoas 

Alavancagem dos avanços na informática e em telecomunicações 

Mensuração do capital intelectual da empresa 

Fonte: Adaptado de Terra (2005, p.81) 

Independentemente das abordagens da gestão do conhecimento, os autores são 

unânimes em considerar os benefícios organizacionais decorrentes das práticas 

voltadas para transferência e compartilhamento; do aprendizado constante das 

pessoas e do aproveitamento do capital intelectual nela existente.  Entretanto, Terra 

(2001) pondera que a aplicação destas práticas gera mudanças organizacionais que 

são desenvolvidas através de esforço sistemático em várias áreas como: atuação da 

liderança, estratégias de comunicação, revisão de processos, adoção de novas 

tecnologias, novas políticas de RH, novas medidas de resultado. 

Chiavenato e Sapiro (2002), contudo, advertem que um processo de mudança 

organizacional não ocorre facilmente, tendo em vista uma série de fatores que se 

tornam barreiras a serem superadas. Dentre elas, citam-se a cultura organizacional, 

a burocracia, a confiança mútua, a liderança, a gestão de equipes e o medo do 

desconhecido. Vale ressaltar que a cultura organizacional é um fator importante a 

ser observado na Gestão do conhecimento. Segundo Shein (2001), a cultura de uma 

organização abrange um conjunto de princípios para enfrentar dificuldades de 

adaptação externa, e integração interna. Esses princípios são considerados válidos 
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e transmitidos aos novos membros do grupo para que estes sintam que esta é a 

maneira correta de agir perante as dificuldades que venham surgir.  

Segundo Oliveira Júnior (2001, p.141), o conhecimento que a organização deve 

administrar está relacionado aos seus objetivos estratégicos. O autor enumera os 

seguintes aspectos que merecem atenção por parte das organizações:  

-  Definir o conhecimento que realmente vale a pena ser desenvolvido; 

- Definir como compartilhar o conhecimento que irá sustentar sua vantagem 

competitiva; 

-  Estabelecer mecanismos para proteger o conhecimento que constitui a vantagem 

competitiva. 

Angeloni (2002) complementa que a forma que a organização está estruturada irá 

nortear a aplicabilidade dos recursos e conhecimento que possui. Assim, a gestão 

do conhecimento organizacional é o conjunto de processos que governam a criação, 

disseminação e utilização de conhecimento no âmbito das organizações. Para 

Santiago (2004, p.32) a gestão do conhecimento trata do processo de obter, 

gerenciar e compartilhar a experiência e especialização dos funcionários, com 

objetivo de ter acesso à melhor informação no tempo certo, utilizando-se para isto 

tecnologias de forma corporativa. Alvarenga Neto (2008, p.18) compreende a gestão 

do conhecimento também como capacitação para o conhecimento ou promoção do 

conhecimento e um dos objetivos é favorecer ou criar condições para que a 

organização possa sempre utilizar a melhor informação e conhecimento disponíveis. 

O autor contribui elencando temas pertinentes à gestão do conhecimento: 

 A criação e o uso do conhecimento; 

 A gestão da inovação e da criatividade; 

 A aprendizagem organizacional e a preocupação com os registros e 

documentos que levam à criação e manutenção de repositórios de 

conhecimento e memória organizacional; 

 A mensuração e consolidação do capital intelectual encontrado nos capitais 

humano, estrutural e do cliente; 
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 A criação de condições favoráveis que devem ser propiciadas pela 

organização.  

Santos (2001) complementa a lista de processos envolvidos na gestão do 

conhecimento, demonstrando a complexidade da questão. O autor ressalta que a 

gestão do conhecimento consiste em um processo corporativo que não pode ser 

desenvolvido separadamente dos demais, este tem que estar compatível com os 

objetivos da organização, que envolve gestão de competências, gestão do capital 

intelectual, aprendizagem organizacional, inteligência empresarial e educação, 

conforme demonstrado na FIG. 1: 

  

 

FIGURA 1 – Processos envolvidos na gestão do conhecimento  

Fonte: Santos, 2001 

 

Para que as organizações façam a gestão do conhecimento, é necessário que elas 

tenham suas estratégias bem definidas. Os conceitos existentes sobre estratégia 

indicam a necessidade de escolha de uma direção em um espectro temporal de 

longo prazo, e de curto prazo, de forma que possa conduzir a empresa por um 

caminho mais seguro, com menos turbulência para a consecução de seus objetivos 

(MINTZBERG et al, 2000). Pode-se depreender desta consideração que as 

organizações que pretenderem sobreviver à era do conhecimento devem fazer 
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escolhas claras e objetivas. Segundo Davenport e Prusak (2003), no contexto 

contemporâneo, as estratégias voltadas à gestão do conhecimento serão prioritárias 

nas organizações.  Na visão de Choo (2003), está claro que o objetivo da gestão do 

conhecimento é a concepção da estratégia organizacional, sua estrutura, processos 

e sistemas para que a organização possa usar o que ela sabe para criar valor para 

seus clientes e a sociedade. 

Davenport e Prusak (2003) apontam nove fatores comuns encontrados em projetos 

bem sucedidos de gestão do conhecimento: 

 Uma cultura orientada para o conhecimento: em pesquisa realizada pelos 

autores, a cultura propicia ao conhecimento foi considerada uma das mais 

importantes condições para o sucesso de um projeto.  

 Infra-estrutura técnica e organizacional: projetos do conhecimento têm maior 

probabilidade de sucesso quando lançam mão de uma infra-estrutura maior 

de tecnologia e de organização. 

 Apoio da alta gerência: o apoio da alta gerencia é crucial para projetos 

transformacionais do conhecimento. 

 Vinculação ao valor econômico ou setorial: a gestão do conhecimento pode 

ser dispendiosa e deve, portanto, ser vinculada ao benefício econômico ou ao 

sucesso do setor. 

 Alguma orientação para processos: é recomendável a adoção de aspectos de 

uma perspectiva processual 

 Clareza de visão e linguagem: para uma boa gestão do conhecimento a 

clareza de visão e de terminologia, é fundamental, para que haja alinhamento 

dos conceitos.  

 Elementos motivadores não-triviais: os funcionários precisam ser motivados a 

criar, compartilhar e usar o conhecimento. Assim, é recomendada a adoção 

de formas de motivação para comportamentos relacionados ao 

conhecimento.  
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 Algum nível da estrutura do conhecimento: o conhecimento é naturalmente 

fluido e ligado às pessoas que o possuem, suas categorias mudam 

freqüentemente. O gerente do conhecimento deve estar preparado para 

redefinir com freqüência a estrutura do banco de conhecimento da empresa. 

 Múltiplos canais para a transferência do conhecimento: necessidade de 

ampliar os canais de transferência do conhecimento 

 

 2.3 Modelos de Gestão do Conhecimento 

 

A literatura sobre gestão do conhecimento apresenta um campo farto de 

contribuições no sentido de ampliar conceitos e elucidar questões sobre o tema. Sua 

característica complexa e multidisciplinar envolve todas as áreas das organizações. 

Sendo assim, existem vários modelos de gestão do conhecimento com abordagens 

diferentes que se complementam e auxiliam na interpretação de situações. Observa-

se que existe uma convergência entre os modelos no que tange ao destaque às 

fases de criação, da captação, do compartilhamento e do uso do conhecimento, e 

para processar estas etapas é necessário o gerenciamento. 

 

2.3.1 Modelo de Choo 
 

No modelo apresentado por Choo (2003), a gestão do conhecimento deve conter 

três processos fundamentais: 

 Criação de significado; 

 Construção do conhecimento; 

 Tomada de decisão. 

Para o autor estas três etapas fazem parte de um ciclo, conforme demonstra a FIG. 

2 em que o conhecimento organizacional é propriedade coletiva na rede de 

processos de uso da informação, por meio dos quais os membros da organização 

criam significados, absorvem novos conhecimentos e se comprometem com certos 
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cursos de ação. Assim, o conhecimento organizacional é gerado a partir da 

integração destes processos relacionados ao uso da informação em um ciclo 

contínuo de interpretação, aprendizagem e ação.  

 

 

FIGURA 2  – A organização do conhecimento 
Fonte: Choo (2003, p.31) 

 

Segundo Choo (2003), a organização que adquirir capacidade de integrar com 

eficiência os processos de criação de significado, construção do conhecimento e 

tomada de decisões pode ser considerado organização do conhecimento. Detalha-

se a seguir cada uma destas fases. 

Criação de significado refere-se à percepção das pessoas da organização quanto à 

realidade, como elas a interpretam e, em seguida, através da interpretação 

interferem na organização, por meio de ação organizacional, assim, construindo 

conhecimento e tomando decisões. Os fatos presentes são comparados com a 

experiência passada, com o objetivo de construir significado. O autor acrescenta que 
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uma organização dá sentido a seu ambiente através de quatro processos 

interligados: mudança ecológica, interpretação, seleção e retenção. A mudança 

ecológica refere-se a mudanças no ambiente da organização, afetando os seus 

membros. Essa ocorrência exige que os membros entendam essa turbulência e 

determinem seu significado. A partir deste momento ocorre a seleção e a retenção 

onde os produtos do significado são armazenados para o futuro. A estrutura dos 

significados comuns e propósitos comuns são utilizados pelos membros da 

organização para ter acesso ao que é importante e para reduzir as incertezas em 

ambiente de mudanças. O QUADRO 2 sintetiza o processo. 

 

QUADRO 2     Método de criação de significado 

 
Origens Processos Resultados 

Interpretação 
Dados brutos do 
ambiente 

-Isolar os dados brutos 

-Agir ou criar aspectos do 
ambiente que serão 
acompanhados 

Dados ambíguos 
como matéria-prima 
para a criação de 
significado 

Seleção 
Dados ambíguos 
oriundos do processo 
de interpretação 

Selecionar e criar 
significados ou 
interpretações para os 
dados ambíguos 

Ambiente 
interpretado ou 
significativo 

Retenção 
Ambiente interpretado 
no processo de 
seleção 

Armazenar o ambiente 
interpretado como 
produto da criação de 
significado bem-sucedida 

Interpretações para 
serem usadas em 
futuras seqüências 
de ISR 

        Fonte: Choo (2003)  
 
 
Para Choo (2003), a Construção do conhecimento é a etapa de criação do 

conhecimento, quando as organizações criam ou adquirem, organizam e processam 

a informação com o propósito de gerar novo conhecimento através da aprendizagem 

organizacional. Como resultados da construção de conhecimento surgem novas 

capacidades e inovações que servem para melhorar as competências existentes, 

além de criar outras. A busca e a criação do conhecimento ocorrem dentro dos 

parâmetros derivados de uma interpretação dos objetivos, agendas e prioridades da 

organização. A criação do conhecimento acontece de duas formas: individual e 

coletiva, convertem, partilham e sintetizam seu conhecimento tácito e explícito. A 

outra forma segundo o autor é quando os membros da organização interligam o 
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conhecimento da organização com o conhecimento oriundo de indivíduos, grupos e 

instituições do ambiente externo. Como conseqüências desse processo surgem 

novas capacidades e inovações que geram novos produtos, serviços e ampliam as 

reações organizacionais a uma situação problema. Segundo o autor, as 

organizações criam e exploram conhecimentos para desenvolver novas capacidades 

e inovações por meio de três atividades que acontecem simultaneamente: a geração 

e compartilhamento do conhecimento tácito, o teste e criação de protótipos de 

conhecimento explícito e a extração e aproveitamento do conhecimento externo à 

organização.  

Finalmente, o terceiro processo é a tomada de decisão. As regras e as preferências 

deste processo são utilizadas para comparar e avaliar os riscos e benefícios de 

inovações não testadas e competências não exercidas. Os significados, os 

propósitos comuns, novos conhecimentos e competências convergem para a 

tomada de decisões na forma de uma atividade que leva à seleção e ao início da 

ação. O processo de tomada de decisões é estruturado por premissas, regras e 

rotinas que são selecionadas por significados, agendas e identidades comuns. Os 

novos conhecimentos e competências oferecem às organizações novas alternativas 

e novos resultados.  

 

2.3.2 Modelo de Nonaka e Takeuchi 
 

Nonaka e Takeuchi (1997) apresentaram um modelo dinâmico de criação do 

conhecimento que está embasado no pressuposto de que o conhecimento é criado e 

expandido através da interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito. Denominou-se essa interação de processo de conversão do conhecimento. 

A interação entre os conhecimentos tácito e explícito dos indivíduos é a principal 

dinâmica na criação do conhecimento conforme demonstrado na FIG. 3. 
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                      FIGURA 3 – Quatro modos de conversão do conhecimento 
                      Fonte:  Nonaka e Takeuchi (1997, p.69). 

 

O modo socialização (De tácito  tácito) refere-se ao processo pelo qual 

experiências são compartilhadas e o conhecimento tácito ou modelos mentais e 

habilidades técnicas são criados. Na prática este modo ocorre com o 

compartilhamento de experiências, tais como modelos mentais, habilidades técnicas, 

informais e brainstorms.   

O modo externalização (De tácito  explícito) é o modo de conversão mais 

importante segundo os autores, porque permite a criação de novos e explícitos 

conceitos. Envolve a articulação do conhecimento tácito em explícito pelo uso 

freqüente de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Esta prática 

facilita a comunicação dos conhecimentos tácitos que, normalmente são de difícil 

verbalização.  

Já o modo combinação (De explícito  explícito) se baseia na troca de 

informações explícitas, envolve a combinação de conjuntos diferentes de 

conhecimento explícito. Os indivíduos trocam e combinam conhecimentos através 

de meios como documentos, reuniões, conversas ao telefone ou redes comunicação 

computadorizadas. A educação formal se encaixa neste modo. 

A internalização (De explícito  tácito) é o processo de incorporação do 

conhecimento explícito no conhecimento tácito. É o modo de aprender fazendo. Por 

exemplo, ouvir uma história de sucesso faz com os ouvintes sintam a experiência 

que ocorreu no passado transformando-a em um modelo mental tácito. Esta teoria 
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da criação do conhecimento é considerada por muitos autores como a mais 

conhecida na literatura sobre o assunto.  

A interação destes conteúdos de conhecimento faz surgir o que é chamado de 

Espiral do Conhecimento. Segundo os autores, o segredo está na mobilização do 

conhecimento tácito criado e acumulado nos indivíduos, ampliado na organização 

pelos quatros modos de conversão do conhecimento propostos, conforme detalhado 

na FIG. 4.  

 

 FIGURA 4 – Espiral do conhecimento  
                      Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.80) 

 

Conforme já registrado, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento tácito 

dos indivíduos constitui a base da criação do conhecimento organizacional. Cabe a 

organização mobilizar o conhecimento tácito criado e acumulado no nível individual. 

A ampliação do conhecimento na organização se dá através dos quatro modos de 

conversão do conhecimento, extrapolando as seções, departamentos, divisões e 

organizações, numa dimensão ontológica. Para que o processo de criação do 

conhecimento organizacional ocorra, conforme mencionado, a organização precisa 

propiciar o contexto apropriado para a facilitação das atividades. Para tanto os 

autores listam cinco condições capacitadoras da criação do conhecimento 

organizacional: 
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 Intenção – A intenção direciona a espiral do conhecimento e se relaciona com 

a aspiração de uma organização. Portanto, com seus objetivos e metas 

representados na missão e visão. Em geral, os esforços para alcançar a 

intenção se enquadram na estratégia de um contexto organizacional. 

Segundo os autores, "a intenção organizacional é necessariamente carregada 

de valor" e fornece o critério mais importante para julgar a veracidade de um 

determinado conhecimento. A intenção permite julgar o valor da informação 

ou conhecimento criado e freqüentemente é expressa por padrões 

organizacionais ou visões que servem para justificar o conhecimento criado. 

Formular uma intenção organizacional e propô-la aos funcionários além de 

estimular o comprometimento constitui passo indispensável à criação do 

conhecimento. 

 Autonomia - corresponde à segunda condição imprescindível à criação do 

conhecimento na medida em que no nível individual os membros da 

organização devem agir de forma autônoma conforme as circunstâncias. 

Dessa forma, criam-se oportunidades inesperadas favoráveis à inovação, 

além de motivar os indivíduos a criarem novos conhecimentos e propiciar os 

meios para que cada parte e o todo compartilhem as mesmas informações. 

Indivíduos que gozam de autonomia estão propensos a gerarem idéias 

originais que se difundem dentro da equipe e se transformam em idéias 

organizacionais. Do ponto de vista da criação do conhecimento, a 

organização que propicia autonomia está propensa a ser mais flexível ao 

adquirir, interpretar e relacionar informações. 

 Flutuação e caos criativo - constituem a terceira condição para promover a 

espiral do conhecimento ao estimular interação entre a organização e o 

ambiente externo. Entende-se por flutuação situações de pseudocrises 

inseridas, propositadamente, pela alta gerência, com o intuito de promover a 

criatividade por meio da investigação ativa de alternativas para os 

procedimentos estabelecidos. O fenômeno chamado de criação da ordem a 

partir do ruído depende de um compromisso pessoal profundo por parte do 

indivíduo. Esse fenômeno que é desencadeado mediante o choque causado 

nas rotinas, hábitos ou estruturas cognitivas impõe que se volte a atenção 

para o diálogo por meio da interação social. E isso tende a resultar em novos 
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conceitos oriundos do questionamento e reconsideração das premissas 

existentes que estimula a criação do conhecimento organizacional. A 

proposição de metas desafiadoras provoca, intencionalmente, o caos criativo 

aumentando a tensão dentro da organização e focalizando a atenção dos 

membros na definição do problema e resolução da situação de crise. 

 Redundância - como a quarta condição da espiral do conhecimento, a 

redundância é empregada não no sentido de duplicação e desperdício de 

informações, mas como sobreposição intencional de informações sobre as 

atividades da empresa, responsabilidades da gerência e sobre a empresa 

como um todo. O conhecimento tácito é compartilhado por meio do 

compartilhamento de informações redundantes. 

Além das condições capacitadoras, os autores adicionam ao modelo teórico cinco 

fases de processo de criação do conhecimento organizacional, conforme a seguir:  

 Compartilhamento do conhecimento tácito - segundo Nonaka e Takeuchi 

(1997) o processo de criação do conhecimento organizacional começa com o 

compartilhamento do conhecimento tácito. Esta etapa corresponde à 

socialização proposta nos quatro modos de conversão do conhecimento. 

 Criação de conceitos – nesta fase, o conhecimento tácito compartilhado na 

fase anterior é convertido em conhecimento explícito na forma de um novo 

conceito, em processo semelhante à externalização. 

 Justificação de conceitos – nesta fase, o conceito criado precisa ser 

justificado, no qual a organização determina se é viável perseguir o novo 

conceito. 

 Construção do arquétipo – nesta fase, os conceitos criados, após sua 

externalização e justificação, são transformados em algo mais tangível e 

concreto, como um modelo por exemplo. A construção deste arquétipo tem 

origem na combinação entre o conhecimento explícito criado e o 

conhecimento já explícito na organização. 

 Difusão interativa do conhecimento – Esta última fase amplia o conhecimento 

criado, a outras divisões ou até a ambientes externos. 
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Na FIG. 5, o modelo das cinco fases é ilustrado demonstrando a interação existente 

entre as fases. 

 

FIGURA 5 - Modelo de cinco fases do processo de gestão do conhecimento 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.96) 

 

2.3.3 Modelo de Probst, Raub e Romhardt 
 

Probst, Raub e Romhardt (2002), através da análise de problemas vivenciados por 

várias empresas, identificaram processos que consideraram essenciais para a 

gestão do conhecimento. Os autores alertam sobre os riscos de tentar otimizar 

atividades de conhecimento em área individuais sem considerar a organização como 

um todo e a amplitude dos efeitos. O ciclo identificado como essencial para a gestão 

do conhecimento é composto de seis processos: 

 Identificação do conhecimento 

 Aquisição do conhecimento 

 Desenvolvimento do conhecimento 

 Partilha/distribuição do conhecimento 
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 Retenção do conhecimento 

 Utilização do conhecimento 

A FIG. 6 representa a interligação destes processos essenciais da gestão do 

conhecimento. 

 

FIGURA 6 – Elementos construtivos da gestão do conhecimento 
Fonte:  Probst; Raub; Romhardt, (2002, p.36) 

 1º Processo – Identificação do conhecimento  

Para os autores, identificar o conhecimento externo significa proceder uma análise e 

descrição do ambiente de conhecimento da empresa. Muitas grandes empresas têm 

dificuldades de definir um quadro geral de habilidades, informações e dados internos 

e externos de que necessita. Como conseqüência, acontecem decisões tomadas 

sem base sólida de informação e duplicação de esforços. A gestão eficaz do 

conhecimento assegura o que os autores denominam de transparência interna e 

externa o mapeamento deste conhecimento. 
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 2º Processo – Aquisição de conhecimento 

As fontes de aquisição de conhecimento das organizações estão nas relações com 

clientes, fornecedores, concorrentes e parceiros e segundo os autores raramente 

são aproveitadas devidamente estas fontes de conhecimento. Outra forma 

apresentada de fonte de conhecimento é a aquisição através da contratação de 

especialistas e também aquisição de empresas que tem foco na inovação. 

 3º Processo – Desenvolvimento do conhecimento 

O foco do desenvolvimento do conhecimento está na geração de novas habilidades, 

novos produtos, idéias melhores e adoção de processos mais eficientes. O objetivo 

é desenvolver habilidades que ainda não se encontram presentes na organização. O 

desenvolvimento do conhecimento esta ancorado em pesquisas de mercado da 

organização e em pesquisa & desenvolvimento, o que não é regra, porque, segundo 

os autores, o conhecimento pode emergir de qualquer departamento da 

organização. Nesse processo, a visão é a utilização da criatividade de cada 

funcionário.  

 4º Processo – Compartilhamento e distribuição do conhecimento 

O compartilhamento e distribuição do conhecimento são considerados vitais para os 

autores no processo de transformação de informações ou experiências em algo que 

toda a organização possa utilizar. Neste caso, ressalta-se o mapeamento de 

competências, quem deve saber ou é capaz de fazer o quê e como compartilhar 

este conhecimento.  

 5º Processo – Utilização do conhecimento 

O grande objetivo da gestão do conhecimento é assegurar que o conhecimento 

existente na organização seja revertido e aplicado em prol dela. Entretanto, segundo 

os autores, os processos anteriores feitos de forma bem sucedida não garantem que 

o conhecimento será utilizado nas atividades da organização. Devem-se tomar 

medidas para garantir que habilidades e ativos do conhecimento sejam totalmente 

utilizados em prol do desenvolvimento organizacional. 
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 6º Processo – Retenção de conhecimento 

A retenção de conhecimento representa a memória da organização. Os processos 

para selecionar, armazenar, e atualizar regularmente o conhecimento de potencial 

valor para o futuro devem ser estruturados com atenção. Este processo assegura a 

retenção de conhecimentos técnicos importantes para o uso futuro da organização.  

Os autores incorporam ao modelo a análise das metas de conhecimento e a 

avaliação do conhecimento. A fixação de metas de conhecimento determinará em 

que direção a empresa seguirá na busca pelo conhecimento, estabelecendo que 

habilidades devem ser construídas e em que nível. A avaliação de conhecimento 

mede a base de conhecimento da empresa. Estes aspectos serão norteadores e 

influenciadores de todo o processo de gestão do conhecimento. 

 

2.3.4 Modelo de Bukowitz e Williams 
 

Bukowitz e Williams (2002) definem a gestão do conhecimento como o processo 

pelo qual a organização gera riqueza, a partir do seu conhecimento ou capital 

intelectual. Este processo ocorre quando uma organização utiliza o conhecimento 

para criar processos mais eficientes e efetivos. 

Para as autoras, o ciclo da gestão do conhecimento está estruturado em dois tipos 

de processos simultâneos. O primeiro é a utilização de conhecimento no dia-a-dia 

para responder às demandas ou às oportunidades de mercado. O segundo, de mais 

longo prazo, refere-se à combinação do intelectual com as exigências estratégicas. 

O conhecimento está depositado na organização de várias formas, tais como: 

repositórios de conhecimento; relacionamentos; tecnologias de informação; infra-

estrutura de comunicação; conjunto de habilidades funcionais; know how do 

processo; responsabilidade ambiental; inteligência organizacional e fontes externas. 

Assim, o processo de gestão do conhecimento de Bukowitz e Williams (2002) é 

estruturado em dois níveis: o tático, que se relaciona ao ambiente interno formado 

de quatro passos e o estratégico, relacionado ao ambiente externo, que se forma por 

três passos. A FIG. 7 ilustra a estrutura do modelo do processo de gestão do 

conhecimento sob cada aspecto que será abordado em seguida. 
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FIGURA 7 – Estrutura do processo de gestão do conhecimento 
Fonte: Bukowitz e Williams (2002) 

 
 
Os processos do nível tático são: 

 Obtenha é um processo baseado na necessidade das pessoas de procurar 

informações para a solução de problemas. O principal desafio desse passo é 

encontrar em meio à grande quantidade de informação, aquela que melhor 

atenda às necessidades, utilizando-se, para isso, de instrumentos e serviços 

apropriados.  

 Utilize refere-se à capacidade de combinação de informações para a criação 

de soluções inovadoras. Para isso, a organização deve fornecer instrumentos 

e ambiente propícios de modo a encorajar a criatividade, a experimentação e 

a receptividade a novas idéias. 

 Aprenda é um processo que, apesar de ser conhecido nas organizações, não 

é comumente encontrado de modo formal para geração de vantagem 

competitiva. Esse processo trata do desafio de encontrar meios de 

transformar a maneira como as pessoas trabalham em função dos resultados 
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obtidos ao final do processo de aprendizagem, visando refletir sobre o 

potencial de retorno no longo prazo e não apenas sobre as necessidades de 

curto prazo. 

 Contribua é um processo assentado no desafio de convencer as pessoas a 

transferir o conhecimento para as outras, sem “a exigência de ‘empacotar’ 

informação para a utilização de toda a organização. Como exemplo, são 

citadas o compartilhamento de melhores práticas e lições aprendidas para 

que outros colaboradores aprendam com a experiência anterior. 

O nível estratégico da estruturação do processo de gestão do conhecimento visa a 

alinhar as estratégias de conhecimento da organização com a estratégia geral de 

negócios. Neste caso, é necessária a avaliação contínua do capital intelectual 

existente e uma comparação com as necessidades futuras.  

São três os passos sugeridos no nível estratégico: 

 Avalie: está baseado na necessidade de definição pela organização dos 

conhecimentos críticos necessários para cumprir a sua missão. Neste 

processo, a organização define o conhecimento crítico para cumprir sua 

missão; mapeia o capital intelectual e compara com as futuras necessidades 

de conhecimento. Além disso, a organização elabora indicadores a fim de 

demonstrar que está obtendo lucro com os investimentos no capital intelectual 

verifica o impacto do conhecimento no desempenho organizacional. 

 Construa e mantenha: visa a assegurar que o capital intelectual seja capaz 

de manter a organização viável e competitiva no futuro, por meio de 

investimento em uma rede de relacionamentos. Os recursos devem ser 

canalizados para criar conhecimento e reforçar o conhecimento existente. 

 Descarte: está baseado na necessidade de examinar se os conhecimentos 

existentes na organização ainda são úteis. Neste estágio, a organização 

precisa examinar o seu capital intelectual para verificar se os recursos 

utilizados para mantê-los não seriam melhor utilizados de outra maneira. 
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Bukowitz e Williams apresentam um modelo de diagnóstico com o objetivo de 

permitir aos gestores identificar quais são os passos descritos no modelo onde a 

empresa apresenta deficiências e onde devem atuar para alcançar melhorias no 

processo de gestão do conhecimento organizacional.  

 

2.4 Fatores Inibidores e Facilitadores da Gestão do Conhecimento 

 

A implantação de projetos de gestão do conhecimento é um projeto de mudança 

organizacional. Segundo Terra (2005), é necessário um esforço sistemático em 

várias áreas como liderança, estratégias de comunicação, revisão de processos, 

implantação de novas tecnologias, novas políticas de recursos humanos e tantas 

outras medidas para se alcançar os resultados. Para Chiavenato e Sapiro (2003), 

um processo de mudança organizacional de forma geral não ocorre facilmente, 

considerando-se uma série de fatores que se tornam barreiras a serem superadas, 

como cultura organizacional existente, burocracia, confiança mútua, liderança, 

gestão de equipes e medo do desconhecido, entre outros.  

Toda organização é moldada pela história de sua existência, com problemas e 

superações durante sua trajetória. Segundo Terra (2005), a cultura de uma 

organização é representada em parte por sua missão e valores, devendo ser 

ancorada e construída por meio de atos simbólicos e ações da alta administração 

que valorizam e destacam fatos, notícias e pessoas que exemplificam os valores 

perseguidos. Assim, percebe-se que a cultura influencia o ambiente em que o 

processo de gestão do conhecimento será implantado.  Relacionando ao que foi 

proposto por Choo (2003), o significado criado pela organização influencia e é 

influenciado pela cultura. Probst, Raub e Romhardt (2002) acrescentam que a 

cultura da organização pode afetar tanto o escopo quanto o conteúdo de 

transferência do conhecimento. Os autores afirmam que as infraestruturas 

organizacionais e técnicas são necessárias para a distribuição do conhecimento. 

Contudo, não são suficientes para um sistema de gestão do conhecimento eficiente, 

pois existem barreiras individuais e culturais ao compartilhamento do conhecimento.  

Buoro (2005) em sua pesquisa de mestrado contribui com o tema na identificação 

das políticas, práticas e mecanismos gerenciais de apoio e encorajamento que 



45 

 

efetivamente favorecem o compartilhamento do conhecimento na organização, bem 

como a identificação das práticas e mecanismos gerenciais que efetivamente inibem 

ou restringem o compartilhamento. O autor utilizou o modelo de gestão de Terra 

(2005) de forma que as políticas, prática e mecanismos identificados, propulsores ou 

inibidores do compartilhamento de conhecimento, fossem classificados em uma das 

dimensões, conforme demonstrado no QUADRO 3 e no QUADRO 4. 
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QUADRO 3 - Fatores facilitadores da gestão do conhecimento 

Fator Facilitador Dimensão 

Processo de comunicação transparente nos diferentes 
níveis hierárquicos e entre os diferentes níveis hierárquicos. 

Visão e Estratégia – Alta 
Gerência 

Adequação dos meios de compartilhamento de 
conhecimento, como eventos, web sites e linguagem, ao 
estilo da organização. 

Cultura Organizacional 

Estímulo à troca de idéias e trabalho em equipe. Cultura Organizacional 

Valorização do aprendizado e do saber. Cultura Organizacional 

Planejamento de carreira buscando dotar os funcionários 
com diferentes perspectivas e experiências. 

Políticas de Recursos 
Humanos 

Elevado investimento e incentivo ao treinamento e 
desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários. 

Políticas de Recursos 
Humanos 

Evolução dos salários relacionada principalmente à 
aquisição de competências e existência de esquemas de 
pagamentos associados ao desempenho da equipe, e não 
apenas ao desempenho individual. 

Políticas de Recursos 
Humanos 

Uso constante de equipes multidisciplinares e ou equipes 
temporárias com autonomia para execução dos trabalhos. 

Estruturas 
Organizacionais e 
Organização do Trabalho 

Rodízios de funções, de forma a promover a troca de 
conhecimentos e também a fomentar nas pessoas 
preocupação com toda a organização. 

Estruturas 
Organizacionais e 
Organização do Trabalho 

Existência de pessoas na empresa cuja principal função é a 
de organizar e disseminar os conhecimentos estratégicos 
para a companhia. 

Visão e Estratégia – Alta 
Gerência 

Mensuração da conexão entre os esforços da empresa em 
aumentar o seu capital intelectual e os resultados financeiros 
obtidos. 

Indicadores e Mensuração 
de Resultados 

Mensuração e divulgação do acesso e consulta das pessoas 
aos meios de compartilhamento de conhecimento da 
empresa, como sites e eventos. 

Indicadores e Mensuração 
de Resultados 

Existência de portais de conhecimentos e ou sistemas de e- 
learning para disponibilizar os conhecimentos existentes na 
empresa via tecnologia da informação. 

Infra-estrutura e 
Sistemas de 
Informação 

Disponibilidade e localização das estações de trabalho de 
forma a promover a troca informal de informação. 

Infra-estrutura e 
Sistemas de 
Informação 

Fonte: Buoro (2005) 
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QUADRO 4 – Fatores inibidores da Gestão do Conhecimento 

Fator Inibidor Dimensão 

Acesso às informações e conhecimentos da empresa 
atrelado aos  níveis hierárquicos ocupados pelas pessoas.  

Visão e Estratégia - Alta  
Gerência  

Diferentes culturas, vocabulários e quadros de referência na  
empresa.  

Cultura Organizacional  

Idéia estreita de trabalho produtivo e pouca importância 
atribuída às reuniões formais e ou informais.  

Cultura Organizacional  

Ausência de relacionamento anterior e ou falta de confiança 
entre as partes envolvidas no processo de 
compartilhamento de conhecimento desejado.  

Cultura Organizacional  

Conhecimento visto como poder na empresa, gerando nas 
pessoas sentimento contrário ao compartilhamento de seus 
conhecimentos.  

Cultura Organizacional  

 

Vinculação do conhecimento ao status do emissor, ou seja, 
o conhecimento disseminado não é julgado pela sua 
qualidade, mas sim por quem o enviou.  

Cultura Organizacional  

Ausência de planejamento de carreira formal para os 
funcionários da empresa.  

Políticas de Recursos  
Humanos  

Baixo investimento e incentivo ao treinamento e 
desenvolvimento  pessoal e profissional dos funcionários.  

Políticas de Recursos  
Humanos  

Esquemas de pagamentos associados apenas ao 
desempenho individual dos funcionários.  

Políticas de Recursos 
Humanos  

Estrutura clássica departamental para organização do 
trabalho.  

Estruturas Organizacionais 
e organização do Trabalho  

Formação de especialistas, sempre que possível, para a 
execução de cada uma das tarefas da empresa.  

Estruturas Organizacionais 
e Organização do 
Trabalho  

Descentralização total das atividades de organização e 
disseminação de conhecimentos na empresa.  

Visão e Estratégia - Alta  
Gerência  

Ausência de mensuração da conexão entre os esforços da 
empresa em aumentar o seu capital intelectual e os 
resultados financeiros obtidos.  

Indicadores e Mensuração 
de Resultados  

Ausência de mensuração e divulgação do acesso e 
consulta das pessoas aos meios de compartilhamento de 
conhecimento da empresa, como sites e eventos.  

Indicadores e Mensuração 
de Resultados  

Pouca utilização das diversas formas de tecnologia da 
informação hoje existentes para disseminação de 
conhecimento na empresa.  

Infraestrutura e Sistemas 
de  Informação  

Distância física e ou isolamento das pessoas pelo 
inadequado layout das estações de trabalho ou instalações 
da empresa.  

Infraestrutura e Sistemas 
de Informação  

Fonte: Buoro (2005) 
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Acredita-se que, para as organizações, o conhecimento deste conjunto de 

facilitadores e inibidores no processo de gestão do conhecimento é também um 

facilitador, considerando-se que medidas podem ser tomadas para minimizar ou 

evitar as possíveis barreiras durante o processo.  

 

 2.5 Gestão do conhecimento na Administração Pública 

  

Fundamentando-se nos valores da nova economia, a Administração Pública, vem se 

conscientizando da importância de reconhecer o conhecimento como recurso 

estratégico, orientando suas ações de forma a potencializar o conhecimento 

organizacional.  

Conforme já mencionado, a finalidade da gestão do conhecimento é melhorar o 

desempenho das empresas, sejam elas privadas ou públicas. Segundo Fresneda e 

Gonçalves (2007), a utilização da gestão do conhecimento no setor público é uma 

estratégia de um novo caminho para o melhor relacionamento interno e externo das 

organizações deste setor. Assim, com o objetivo de implantar mudança no modelo 

de gestão na Administração Pública, o Governo Federal regularizou em 29 de 

outubro de 2003, através de um decreto da Presidência da República, a criação do 

Comitê Técnico de Gestão do Conhecimento e Informação Estratégica – CT –GCIE, 

no âmbito do Comitê Executivo do Governo Eletrônico. Ele foi instituído para 

promover a gestão do conhecimento, tendo como diretrizes: 

 Promover a gestão do conhecimento na Administração Pública Federal; 

 Promover o uso dos princípios, conceitos e metodologias em gestão do 

conhecimento junto ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico; 

 Identificar e acompanhar as melhores práticas em gestão do conhecimento, 

no âmbito da Administração Pública Federal, para divulgar a cultura de gestão 

do conhecimento no governo eletrônico; 

 Elaborar e implementar uma Política de Gestão do Conhecimento no Governo 

Eletrônico; 

 Identificar, disseminar e distribuir as aplicações e ferramentas de Gestão do 

Conhecimento ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CT-GCIE, 2011). 
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 Segundo o Centro Canadense para o Desenvolvimento da Gestão (2001), é 

realidade mundial o envolvimento dos governos modernos com as transformações 

sociais, econômicas e tecnológicas fundamentais. O mundo ficou mais interligado, 

rápido, diversificado e, como conseqüência, menos passível de previsões. Segundo 

esse organismo, quanto mais o conhecimento estiver disseminado coletivamente, 

maiores serão as possibilidades de gerenciar riscos. Entretanto, apesar do amplo 

reconhecimento deste novo cenário, existem relativamente poucas propostas 

abrangentes para aproveitar o poder do conhecimento. O Centro Canadense para o 

Desenvolvimento da Gestão (2001) enumera um levantamento de razões pelas 

quais as organizações de todos os segmentos deveriam transformar-se em 

organizações que aprendem. A seguir elencam-se as principais: 

 As sociedades estão se tornando cada vez mais diversificadas, 

inclusive quanto às suas necessidades e quanto ao aumento do 

desafio de atender a novas demandas; 

 As novas tecnologias estão acelerando o ritmo das mudanças e 

criando canais mais complexos de interdependência entre as pessoas; 

 A mudança nas relações de trabalho que alterou as formas tradicionais 

de autoridade de comando e controle que tem se mostrado ineficazes. 

Os trabalhadores precisam de habilidades para trabalhar dentro de 

ambientes fluidos e baseados em equipes, ou dentro de contextos 

novos de trabalho. Todas estas mudanças têm criado o chamado 

espaço de trabalho horizontal, que precisa de novas competências e 

novas práticas organizacionais; 

 Está constatado que os recursos intelectuais de uma organização se 

esgotam, a não ser que sejam constantemente revigorados; 

 As organizações públicas têm sido forçadas a encontrar maneiras de 

competir com o setor privado no recrutamento de talentos;  

 Necessidade das organizações interagirem de forma horizontal, 

trocando informações e se empenhando em colaborações 

significativas.  
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No caso do Brasil, Coelho (2004, p.105) acredita que quanto à gestão do 

conhecimento deve-se atentar para a necessidade de serem tratadas, de forma 

estratégica, questões condicionantes associadas como: o desprestígio dos serviços 

e dos servidores públicos junto à sociedade; o abandono das iniciativas de 

padronização e de melhoria dos procedimentos administrativos; problemas éticos, 

legais e de legitimação associados à Administração Pública; descontinuidade 

administrativa de objetivos, estruturas e projetos e de políticas públicas; coexistência 

de culturas e climas organizacionais impróprios à colaboração e ao 

compartilhamento de conhecimentos.  

Considerando estas questões, Coelho (2004) propõe que a gestão do conhecimento 

nas organizações públicas brasileiras deve ser baseada em cinco sistemas 

permanentes de gerenciamento:  

1º - Planejamento estratégico; 

2º - Padronização de procedimentos; 

3º - Capital intelectual;  

      4º - Ambiente de inovação;  

     5º - Aprendizagem contínua 

Segundo Batista (2012), as práticas de gestão do conhecimento quando bem 

aplicadas pelo poder público, não só cumprem a finalidade de melhorar o 

desempenho organizacional, mas também transformam o conhecimento em 

instrumento catalisador de inovação e produtividade. Para Terra (2010), as 

organizações públicas têm a vantagem de seus funcionários terem sua vida 

profissional amplamente ligada à organização e à sua evolução, o que facilita o 

compartilhamento e a retenção de conhecimento. A desvantagem, ainda segundo 

esse autor, é que a ausência de competição, do risco de falência ou perda de 

mercado leva alguns servidores a certa acomodação, o que fomenta uma perda do 

senso de urgência em termos de capacitação, criação de conhecimento e inovação.  

No QUADRO 5, explicitam-se práticas de gestão do conhecimento utilizadas em 

outra pesquisa editada pelo IPEA, intitulada Gestão do conhecimento na 

administração pública de Batista, et al (2005). 
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QUADRO 5 – Práticas de Gestão do Conhecimento 

Práticas de gestão do 

conhecimento  
Definição  

Comunidade de 
prática/comunidades de 
conhecimento 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno 
de um interesse comum. 

Mentoring Modalidade de gestão do desempenho  na qual  expert  
participante (mentor) modela as  competências de um indivíduo 
ou grupo. 

Coaching  Similar ao mentoring mas o coach não participa da execução das 
atividades.  

Benchmaking interno e 

externo  
Busca sistemática das melhores referências para comparação 
aos processos, produtos e serviços da organização. 

Melhores práticas  Identificação e difusão de melhores práticas, que podem ser 
definidas como um procedimento validado para a realização de 
uma tarefa ou solução de um problema. São documentadas 
através de bancos de dados, manuais ou diretrizes. 

Fóruns (presenciais e 
virtuais)/Listas de discussão  

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, 
idéias e experiências que contribuirão para o desenvolvimento de 
competências.  

Mapeamento ou auditoria do 
conhecimento 

Registro do conhecimento organizacional sobre processos, 
produtos, serviços. Mapas ou árvores de conhecimento, 
descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos ou a 
organização como um todo. 

Ferramentas de colaboração 
como portais, intranets e 
extranets 

Portal ou outros sistemas informatizados que capturam e 
difundem conhecimento e experiência entre trabalhadores/ 
departamentos.  O portal pode constituir-se em um verdadeiro 
ambiente de trabalho e repositório de conhecimento para a 
organização e seus colaboradores. 

Sistema de gestão por 
competências 

Estratégia e gestão baseada nas competências requeridas para o 
exercício das atividades de determinado posto de trabalho.  

Banco de competências 
individuais/Banco de 
Talentos/Páginas amarelas. 

Repositório de informações sobre a capacidade técnica, 
científica, artística e cultural das pessoas. 

Banco de competências 
organizacionais 

Repositório de informações sobre a localização de 
conhecimentos na organização, incluindo fontes de consulta e 
também as pessoas ou equipes detentoras de determinado 
conhecimento.  

Memória organizacional/lições 
aprendidas 

Registro do conhecimento sobre processos, produtos e serviços. 

Educação corporativa Processo de educação continuada com vistas à atualização do 
pessoal.   

Gestão do capital 
intelectual/gestão dos ativos 
intangíveis 

Inclui mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis, gestão 
do capital humano, gestão do capital do cliente e política de 
propriedade industrial.  

Narrativas Técnicas utilizadas para descrever assuntos complexos, 
comunicar lições aprendidas. 

Sistemas de workflow Controle da qualidade da informação apoiado pela automação do 
fluxo ou trâmite de documentos. 

Gestão do conteúdo Representação dos processos de seleção, captura, classificação, 
indexação, registro e depuração de informações. 

Gestão eletrônica de 
documentos 

Prática que implica adoção de aplicativos de controle de emissão, 
edição e acompanhamento da tramitação de documentos. 
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É fato que as organizações da esfera pública assim como o setor privado, também 

caminham no sentido de adoção de práticas gerenciais que lhe garantam posição de 

destaque em suas áreas de atuação. Em se tratando das instituições públicas de 

pesquisa e desenvolvimento, estas têm sido cobradas, tanto pelo governo como pela 

sociedade para que justifiquem com resultados os recursos governamentais nelas 

investidos. Essas instituições têm uma grande parcela de responsabilidade no 

desenvolvimento econômico e social do país e têm como uma das finalidades 

principais a transferência de seus resultados de pesquisa para o ambiente produtivo. 

Assim sendo, acredita-se que a adoção da Gestão do Conhecimento é uma 

tendência também na esfera pública.  

 

2.6  Gestão do Conhecimento Nuclear 

 

A IAEA - International Atomic Energy Agency é uma organização internacional 

independente, filiada às Nações Unidas, sediada em Viena, com 126 países-

membros e tem um papel fundamental na gestão do conhecimento da área nuclear. 

 “A gestão do conhecimento nuclear é essencial para garantir a 
segurança e proteção das instalações, introduzir inovações, bem 
como para ter certeza que os benefícios da energia nuclear – 
relacionados à saúde humana, alimentos, agricultura, gestão de 
recursos hídricos, geração de eletricidade etc. - permanecerão 
disponíveis para as gerações futuras.” (IAEA, 2006a, p.2).  

Desde então, foram adotadas resoluções reiterando a importância do tema e 

estimulando os países membros a focar nesta questão. A IAEA reconhece que a 

gestão do conhecimento nuclear é vital para o uso contínuo, sustentável e seguro de 

todas as tecnologias nucleares com propósitos pacíficos. Foram identificados alguns 

fatores dentre os que ameaçam a preservação e aprimoramento do conhecimento 

nuclear: 

 Declínio no número de especialistas nucleares jovens para sustentar e 

aprimorar o conhecimento nuclear acumulado; 

 Perda da memória institucional em governos, organizações e institutos de 

pesquisa;  
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 Perda da experiência nuclear acumulada, que pode afetar negativamente o 

futuro potencial para aplicação de técnicas e métodos nucleares em áreas 

importantes como medicina, agricultura, hidrologia e preservação de 

alimentos, especialmente em países em desenvolvimento; e 

 Declínio do número de pessoas jovens com interesse na formação em 

ciências nucleares. 

A preocupação com essas ameaças se justifica porque, segundo a IAEA (2006b), 

muitos especialistas em todo o mundo estão se aposentando, levando com eles uma 

grande quantidade de conhecimento e memória corporativa, principalmente no que 

concerne ao conhecimento tácito, e respostas às questões técnicas importantes.  

A preservação do conhecimento dos especialistas em energia nuclear é uma 

prioridade para a International Atomic Energy Agency.  A instituição considera como 

uma de suas principais atribuições nesta área a liderança das atividades de 

preservação e desenvolvimento do conhecimento nuclear, complementando as 

iniciativas dos governos, da indústria, da academia e de outras organizações 

internacionais (IAIEA 2006a).   

Para exemplificar essa questão, cita-se a Associação Brasileira de Energia Nuclear - 

ABEN (2010), que comenta a dificuldade de se recrutar técnicos experientes e 

qualificados para a construção de Angra 3. Esta dificuldade foi atribuída, segundo o 

órgão, à descontinuidade do programa nuclear. É ressaltado que houve um hiato 

entre o término  de Angra  2  e o  início de Angra  3. Nesse período, houve dispersão 

da mão de obra empregada na usina e muita gente se aposentou. Assim, pode-se 

inferir que toda a experiência adquirida nas etapas de construção, operação e 

manutenção destes reatores é importante para uma melhor compreensão e domínio 

da tecnologia nuclear em seus mais diversos aspectos. Estes conhecimentos 

adquiridos sofrem a ameaça de serem perdidos, devido à descontinuidade de 

projetos importantes, ao pouco investimento no setor e ao envelhecimento e 

aposentadoria dos especialistas da área. O desenvolvimento de competência em 

gestão do conhecimento é fundamental nesta área no enfretamento destes desafios 

(ABEN 2010).  
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É importante registrar que existem iniciativas de gestão do conhecimento na área, 

como a da ELETRONUCLEAR, empresa responsável pelo gerenciamento das 

usinas nucleares de Angra. A empresa realizou um projeto de gestão do 

conhecimento que teve a seguinte metodologia: o estabelecimento de um sistema 

de classificação (taxonomia) do conhecimento; correspondência entre os 

conhecimentos necessários e os setores da organização responsáveis pelas 

atividades; pesquisa entre os gerentes dos setores responsáveis, avaliando o status 

do conhecimento atual, identificando os conhecimentos formais (explícitos) e os 

informais (tácitos); análise dos resultados, com preparação de propostas de ação e 

finalmente a identificação dos setores mais sensíveis, em termos de documentação 

e pessoal qualificado (LEPECKI, 2005). 

 

2.7 Contribuição do Referencial Teórico para a Coleta de Dados  

 

O referencial teórico é importante na medida em que busca explicar as relações 

entre os principais elementos que embasam a Gestão do Conhecimento. 

Apresentam-se os principais conceitos e processos que estão envolvidos na gestão 

do conhecimento, bem como os fatores inibidores e facilitadores do processo. A 

gestão do conhecimento está contextualizada na Administração Pública e também 

especificamente no setor nuclear, como um recurso fundamental para manutenção e 

desenvolvimento deste setor. 

Observa-se que a literatura sobre gestão do conhecimento é fortemente influenciada 

pela teoria da criação do conhecimento apresentada por Nonaka e Takeuchi (1997). 

O modelo apresentado pelos autores é uma grande contribuição aos estudos sobre 

gestão do conhecimento e foi o norteador de vários outros modelos. 

A análise destes modelos permitiu verificar as várias dimensões que a Gestão do 

Conhecimento pode ser tratada. Assim, esta pesquisa busca responder os objetivos 

específicos propostos no capítulo Introdução, sob a luz dos autores citados no 

referencial teórico e com maior enfoque nos modelos apresentados pelos autores: 

Probst, Raub e Romhardt (2002), Nonaka e Takeuchi (1997) e também por Buoro 

(2005) que destacou os facilitadores e inibidores do processo de gestão do 
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conhecimento, baseado em Terra (2005). Estes autores, escolhidos como marco 

teórico, foram norteadores para as etapas de coleta de dados e da análise de 

resultados. 

O próximo capítulo apresenta a metodologia de pesquisa para o desenvolvimento da 

coleta de dados. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa. 

  

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

O método científico permite que os resultados de pesquisa sejam passíveis de 

serem obtidos por outros pesquisadores, pois representam um caminho para se 

chegar a determinado fim.  

Segundo Gil (2002), o conhecimento científico se diferencia do conhecimento do 

senso comum pela possibilidade de revalidação do conhecimento por outros 

pesquisadores por meio da realização de novas pesquisas. 

 “A Ciência tem como objetivo fundamental chegar a veracidade dos 

fatos. Neste sentido, não se distingue de outras forma de 
conhecimento, o que torna, porém, o conhecimento científico distinto 
dos demais é que  tem como característica fundamental a sua 
verificabilidade.” (GIL, 2002,p.26). 

Portanto, a pesquisa científica é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, cujo objetivo principal de acordo com Gil 

(2002) é encontrar respostas para problemas mediante a utilização de 

procedimentos científicos. 

Com o intuito de se atender aos objetivos da pesquisa, este estudo pode ser 

caracterizado da seguinte forma: 

Quanto aos fins - tomando-se como base a classificação apresentada por Gil 

(2002) e Vergara (2005), trata-se de uma pesquisa descritiva, pois buscou identificar 

as práticas de gestão do conhecimento já implementadas no CDTN. Segundo Collis 

e Hussey (2005), a pesquisa descritiva trata da descrição do comportamento dos 

fenômenos, buscando identificar e obter informações sobre as características de um 

determinado problema. As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população, fenômeno ou o 
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estabelecimento de relações entre variáveis sob estudo, segundo Gil (2002), são 

incluídas neste tipo de pesquisas as que têm por objetivo levantar opiniões, atitudes 

e crenças de uma população.  

Quanto aos meios - a pesquisa foi realizada na forma de um estudo de caso, uma 

vez que se examinou as práticas adotadas por uma determinada instituição. Esta 

estratégia, segundo Yin (2005), é eficiente para contribuir com o conhecimento que 

se tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo. O 

estudo de caso é recomendado, conforme Yin (2005), como estratégia nos casos 

onde se examinem acontecimentos, mas não se podem manipular comportamentos 

relevantes. Os objetivos propostos para este trabalho podem ser resumidos na 

descrição de um contexto de uma realidade onde ela ocorre e a ilustração de tópicos 

dentro do contexto organizacional. Desse modo, conforme Gil (2002), a pesquisa 

realizada é um estudo de caso descritivo.  

“O estudo de caso é caracterizado, pelo estudo profundo e exaustivo 

de um ou de poucos objetos, maneira a permitir o seu conhecimento 
amplo e detalhado, a tarefa praticamente impossível mediante os 
outros tipos de delineamento considerados” (GIL, 2002, p. 73) 

O estudo de caso teve uma única unidade de análise, sendo esta um centro de 

pesquisa de tecnologia nuclear, autarquia federal, subordinada à Comissão Nacional 

de Energia Nuclear vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Para se atingir os objetivos gerais e específicos propostos na pesquisa, foram 

utilizadas duas abordagens, a saber, a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa, por 

permitir que as informações fossem quantificadas, analisadas e classificadas; e a 

qualitativa, por tornar possível a interpretação de contextos atribuindo-lhes 

significados. Segundo Collis e Hussey (2005), em muitos casos, a utilização de uma 

única abordagem, somente a qualitativa ou quantitativa, pode ser insuficiente para 

abranger toda a realidade pesquisada. Portanto, a combinação das duas 

abordagens pode se complementar, beneficiando uma maior abrangência na análise 

dos resultados. A utilização das duas técnicas foi importante porque permitiu que os 

objetivos da pesquisa fossem atingidos.  
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3.2 Unidade de análise e observação, população e amostra 

 

Segundo Vieira e Zouain (2005), a definição da unidade de análise tem caráter 

essencial no processo de descrição da metodologia. Segundo os autores, esses 

níveis apresentam diferentes formas e os mais comuns para os estudos 

administrativos e organizacionais são os níveis individual, grupal, organizacional 

nível do campo e societário. 

Assim para chegar aos resultados da pesquisa, escolheu-se o estudo de caso e 

como unidade de análise o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, 

localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

A unidade de observação foi a categoria de servidores do CDTN composta pelos 

cargos de Pesquisadores e Tecnologista. A escolha dos pesquisadores e 

tecnologistas como unidade de observação foi devida às características das funções 

exercidas por estas categorias que são relativas à responsabilidade de condução 

das pesquisas técnico-científicas da instituição. Segundo a descrição dos cargos, os 

Tecnologistas e os Pesquisadores são responsáveis pelo desenvolvimento das 

atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, gerenciamento e 

execução de projetos em sua área de atuação. Este grupo de servidores foi 

escolhido por ser sujeito de todo o conhecimento que permeia a instituição.  

Assim, a população que constitui a totalidade das unidades de observação 

pesquisada é formada por 94 tecnologistas e 59 pesquisadores, totalizando-se 153 

servidores e o Diretor do CDTN. 

Delineou-se neste estudo de caso uma pesquisa censitária, definida por Vergara 

(2005) como aquela que tem a pretensão de abranger a totalidade do universo 

sendo utilizada para populações pequenas. Entretanto, devida à ausência de 

servidores por motivos tais como férias, licença médica e em viagens, este 

delineamento tornou-se inviável, uma vez que seria necessário mais tempo para a 

sua realização. Outra questão que deve ser destacada foi abordada por Malhotra 

(2004) que afirma que a baixa taxa de resposta é a principal desvantagem associada 

à realização de uma pesquisa utilizando os recursos da internet como foi o caso da 

presente pesquisa. Desta forma, a pesquisa teve um caráter amostral não 



59 

 

probabilístico. Foram enviados 153 questionários e 94 pessoas responderam. Este 

número foi considerado significativo para a pesquisa representando 61% da 

população. 

 

3.3 Técnicas de coleta dados 

 

A pesquisa na forma de um estudo de caso pode basear-se em várias fontes de 

evidências conforme classifica Yin (2005). Para execução desta pesquisa foram 

utilizadas evidências diversas com objetivo de obter uma ampla diversidade de 

informações. 

A primeira fonte básica é a pesquisa bibliográfica. O estudo científico supõe e requer 

uma prévia pesquisa bibliográfica, seja para a necessária fundamentação teórica, ou 

mesmo para justificar os limites e para os próprios resultados. Cervo e Bervian 

(1996, p.48) afirmam que: 

“... a pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência. 
Como trabalho científico original, constitui a pesquisa 
propriamentedita na área das Ciências Humanas. Como resumo de 
assunto, constitui geralmente o primeiro passo de qualquer pesquisa 

científica.” 
  

A segunda fonte foi a documental. Segundo Gil (2002), tais fontes oferecem aos 

pesquisadores dados suficientemente ricos e podem reduzir o tempo gasto com 

levantamentos de campo. As fontes documentais utilizadas foram relatórios, 

descritivos de projetos, informativos internos impressos e eletrônicos, folders e 

normas internas.  

A terceira fonte foi a observação que também foi utilizada, uma vez que a 

pesquisadora faz parte da organização objeto do estudo. A observação auxiliou na 

identificação das práticas compatíveis com a Gestão do conhecimento, bem como a 

abrangência destas dentro da instituição.  

A quarta fonte utilizada foi a pesquisa de campo, que contou com dois instrumentos 

de coleta: questionário semi estruturado e roteiro de entrevista.  
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O questionário foi escolhido como instrumento de coleta de dados, que, segundo 

Collis e Hussey (2005), é um método popular para coletar dados e pode ser aplicado 

a um grande número de pessoas e gerar respostas mais fáceis de serem 

comparadas. 

O segundo instrumento de coleta utilizado foi a entrevista com o diretor do CDTN. 

Segundo Gil (2002), a entrevista é uma técnica de coleta de dados adequada para 

obtenção de informações sobre o que as pessoas sabem, fazem ou fizeram, bem 

como acerca das suas explicações a respeito das coisas pendentes. A entrevista 

visou conhecer a opinião do diretor do CDTN sobre o resultado da coleta de dados 

feita por meio do questionário aplicado aos pesquisadores e tecnologistas e também 

conhecer a visão da alta administração no que concerne à Gestão do Conhecimento 

na instituição. 

 

3.4 Estratégia de coleta e análise dos dados 

 

O questionário (APENDICE I) foi elaborado tendo como base teórica os seis 

elementos construtivos da gestão do conhecimento de Probst, Raub e Romhardt 

(2002). A partir das questões abertas que estes autores propõem para cada 

elemento construtivo: Identificação, Aquisição, Desenvolvimento, Partilha/ 

Compartilhamento, Utilização e Retenção do conhecimento, elaborou-se questões 

fechadas dentro da realidade da instituição pesquisada. 

O questionário teve como objetivo identificar a percepção dos pesquisadores e 

tecnologistas quanto aos elementos citados no dia-a-dia do trabalho; a visão quanto 

à importância deste processo; bem como a identificação das barreiras e facilitadores 

do processo. 

Para analisar os fatores inibidores e os facilitadores para a gestão do conhecimento 

foi utilizada a contribuição de Buoro (2005) e Terra (2005). 

O questionário foi composto por 31 questões fechadas, sendo que na questão 31 foi 

aberto espaço para comentários. As questões 32 e 33 foram abertas e abordaram os 

facilitadores e dificultadores da Gestão do Conhecimento. Finalmente, a última parte 
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do questionário teve o objetivo de conhecer o perfil dos respondentes, como faixa 

etária, nível de pós-graduação, tempo de trabalho na instituição, previsão de 

aposentadoria. 

O critério escolhido para a mensuração do questionário tem como referência a 

escala tipo Likert, que tem como característica a possibilidade de retratar os 

resultados como crenças refletindo o modo de reação ou percepção sobre o objeto 

pesquisado. As questões são apresentadas de forma afirmativa, nas quais o 

respondente escolhe na escala de 1 a 10 o grau de discordância e concordância. A 

tabulação eletrônica dos dados foi feita através do software estatístico SPSS 9.0 – 

Statistical Package for the Social Sciences 13.0. O tratamento dos dados foi feito por 

meio de medidas estatísticas, média e desvio padrão. 

Após a elaboração do questionário foi realizado um pré-teste com oito servidores do 

CDTN, para validação da forma de estruturação das questões e do conteúdo. Com o 

pré-teste buscou-se certificar o entendimento e possíveis falhas no questionário para 

validação da pesquisa. O propósito do pré-teste foi investigar: 

- a compreensão das questões; 

- a necessidade de corrigir alguma questão mal elaborada; 

- a necessidade de inserir ou eliminar alguma questão; 

- a eficácia para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. 

O resultado do pré-teste foi positivo, pois se obteve valiosas contribuições para 

aperfeiçoamento do instrumento de coleta de dados. Como exemplo, pode-se citar 

uma importante sugestão referente à inclusão da definição de alguns termos 

utilizados nas questões que poderiam gerar dúvidas nos respondentes. 

O questionário foi formatado eletronicamente utilizando o aplicativo Googledocs e o 

link enviado por e-mail acompanhado de uma apresentação da pesquisa.  

O QUADRO 5 apresenta a estratégia utilizada na análise de dados. Correlacionam-

se os objetivos específicos propostos na pesquisa com os autores que deram 

sustentação teórica para o assunto abordado e os instrumentos de coleta 

correspondentes.  
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QUADRO 6  - ESTRATÉGIA DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Objetivos específcios Autores 

Instrumento 
de coleta de 

dados 

 
Fonte 

de dados 

Apresentar os principais 
conceitos e modelos de 
Gestão do Conhecimento, 
bem como as principais 
práticas e ferramentas 
descritas. 

 

 
Davenport  e Prusak; 
Nonaka e Takeuchi 
Choo, 
 Bukowitz e Williams, 
Probst; Raub e  
Romhardt;  
Stewart,  
Terra 

Pesquisa 
bibliográfica 

 
 
 

Referencial 
Teórico 

 
Identificar práticas compatíveis 
com a Gestão do 
Conhecimento na instituição 
pesquisada 
 

 
Nonaka e Takeuchi; 
Probst; Raub e 
Romhardt; 
Batista  

 
Pesquisa 

documental 
Observação 

Relatórios, 
Manuais, 
Normas 
internas, 
Intranet 

Comparar as práticas 
diagnosticadas na instituição 
com o modelo de Nonaka e 
Takeuchi 

Nonaka e Takeuchi 

Batista  

Pesquisa 
documental 

Observação 

 

Relatórios, 
Manuais, 
Normas 
internas 
Intranet 

Investigar a percepção de 
pesquisadores e tecnologistas 
acerca dos processos de 
aquisição, desenvolvimento,  
compartilhamento, utilização e 
retenção do conhecimento 

 

Probst; Raub e 
Romhardt 

Questionário 

 
Questionário 
(Apêndice I) 

Questões 1 a 
31 
 

Identificar fatores facilitadores 
e dificultadores do processo 

Buoro e Terra 

 

Questionário 

Entrevista 

 

 
Questionário 
(Apêndice I) 
Questões 32, 
33, 
Entrevista 
(Apêndice II) 

 
Analisar a visão da alta 
administração quanto à 
Gestão do Conhecimento 

 

 

Terra Entrevista Roteiro de 
entrevista 
(Apêndice II)  

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN é uma instituição de 

pesquisa e desenvolvimento, produção, serviços e ensino na área nuclear e 

correlatas. É um dos cinco institutos de pesquisas nucleares da CNEN, que é uma 

autarquia federal criada em 1956, dotada de personalidade jurídica de direito 

público. A CNEN, com sede e foro no Rio de Janeiro é vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI – e tem autonomia administrativa e 

financeira. 

O CDTN tem origem no Instituto de Pesquisas Radioativas – IPR, fundado pela 

Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG em 1952, 

e foi a primeira instituição criada no Brasil, voltada especificamente para a tecnologia 

nuclear (CDTN, 2009). A atuação do CDTN é pautada pelos seguintes valores de 

responsabilidade coletiva e individual: Comportamento ético; Competência e 

atualização técnica; Compromisso com a sociedade; Compromisso com a instituição; 

e Compromisso com a segurança. Com base nesses valores, o Centro cumpre sua 

Missão, assim definida: Gerar e difundir conhecimentos, disponibilizar produtos e 

serviços em benefício da sociedade por meio de pesquisa e desenvolvimento na 

área nuclear e em áreas correlatas. No cumprimento da sua missão, o Centro 

desenvolve atividades que envolvem a aplicação de técnicas de cunho estritamente 

nuclear e outras convencionais derivadas da aplicação das técnicas nucleares. O 

CDTN tem como atividades fim a Pesquisa, Produtos e Serviços e Ensino com os 

cursos de Doutorado e Mestrado (CDTN, 2011a). 

No desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas, os resultados são oferecidos 

à sociedade como aumento do estoque de conhecimentos (artigos, teses, 

dissertações e outras publicações). 

As aplicações das radiações e técnicas nucleares têm demanda crescente nas áreas 

de elemento combustível nuclear, tratamento de rejeitos, preservação do meio 

ambiente, tecnologia mineral, nanotecnologia, integridade estrutural e 
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gerenciamento do envelhecimento de componentes mecânicos. Alguns exemplos 

das aplicações que o CDTN realiza nestas áreas são: 

 Aplicação de radiotraçadores em diversos setores produtivos e 

industriais, como é o caso dos setores de metalurgia extrativa, de 

processos da indústria petrolífera e do estudo de sistemas hídricos; 

 Aplicação de radiação gama na atenuação de sangue e hemoderivados, 

desinfecção de material cirúrgico, irradiação de alimentos (desinfestação 

de frutas e grãos), indução de cores em gemas etc; 

 Aplicação na Medicina em radiologia, radioterapia e medicina nuclear, 

salientando-se a produção de radiofármacos para aplicação em 

tomógrafos por emissão de pósitrons (PET), utilizados para diagnósticos 

em oncologia e cardiologia; 

 Aplicações em desenvolvimento de combustíveis nucleares. 

 Aplicações em desenvolvimento de técnicas e métodos de suporte à 

implantação de repositórios de rejeitos radioativos.   

 Aplicações em estudos geológicos e metalogenéticos de jazidas de 

urânio, em extração e purificação de metais e em pesquisas sobre 

impacto ambiental. 

 Aplicações em Nanociências para caracterização de materiais. 

  Aplicações em metodologias, técnicas e procedimentos de ensaio para 

atividades de avaliação de integridade estrutural. 

No que tange ao Ensino, o Centro realiza cursos de pós-graduação, orientação e co-

orientação de teses e dissertações, cedendo suas instalações para realização 

desses trabalhos. O Programa de pós-graduação do CDTN foi aprovado pela 

CAPES em 2002 e a primeira turma teve início em 2003. Em 2005 o programa foi 

inserido na área das Engenharias II e, em 2007 recebeu nota 4 pela avaliação da 

CAPES (a nota máxima para Cursos de Mestrado é 5). Foram defendidas 118 

dissertações até novembro de 2011. Em fevereiro de 2010, o Conselho Técnico-
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Científico da CAPES recomendou o curso de Doutorado em Ciência e Tecnologia 

das Radiações, Minerais e Materiais do CDTN, tendo a primeira turma iniciado suas 

atividades em agosto de 2010.  

Além do Reator Nuclear de Pesquisas TRIGA, o CDTN conta com importantes 

laboratórios, instalações e equipamentos (CDTN 2012):  

- Materiais e combustível nuclear;  

- Imobilização de rejeitos radioativos (cimentação e betuminização); 

- Irradiação gama; 

- Cíclotron; 

- Calibração de dosímetros; contador de corpo inteiro; dosimetria individual 

externa; 

- Física nuclear do estado sólido; física de superfícies; materiais 

nanoestruturados; 

- Radiografia industrial; análise de tensões e vibrações; corrosão sob tensão; 

ensaios mecânicos; metalografia e MEV; metrologia; soldagem; ensaios não 

destrutivos; 

- Radiobiologia; Instalação piloto de flotação em coluna; laboratórios e instalação 

piloto de lixiviação e extração por solventes; Inclusões fluidas (metalogênese); 

Trítio ambiental; 

- Cromatografia líquida; cromatografia gasosa; absorção atômica; microscopia de 

infravermelho; Difratometria de raios X. 

O CDTN também possui um Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, implantado para 

gerenciar as ações relacionadas à transferência de tecnologia e à inovação 

tecnológica. O NIT gerencia a transferência de tecnologia, a comercialização e a 

proteção do conhecimento, bem como a negociação de contratos referentes aos 

serviços. No  QUADRO 7 é apresentado o portfólio de produtos e serviços. 
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QUADRO 7 – Portfólio de produtos e serviços 

Softwares 

SIGERE – Sistema Integrado de Informações Gerenciais 

SIMULAMINAÇÃO 

Sistema para Aplicação de Metodologia para Avaliação de 
Riscos - SISMAR 

Processos 
Tecnológicos  

Cimentação de rejeitos 

Diagnóstico molecular não-invasivo para a leishmaniose visceral 
canina 

Métodos de fabricação de esferas adsorventes aplicáveis na 
captura de metais pesados contidos em baixa concentração em 
efluentes líquidos 

Tratamento de efluentes aquosos com contaminantes orgânicos 

Tecnologias e 
Produtos do CDTN 
com Pedido de 
Patente Depositado  

Aparelhos e Sistemas de Dispersão de Produtos Químicos 

Dispositivo simplificado para obtenção de baixo vácuo entre 
paredes de recipientes criogênicos 

Equipamento para revelação de filmes 

Máquina de ensaio de fadiga, instrumentada, para uso em 
ambiente controlado 

Máquina de ensaio de impacto Charpy, instrumentada, para uso 
em materiais metálicos de baixa energia de impacto e 
compósitos 

Máquina para ensaio sob tensão com deformação lenta 

Pinça articulada para manuseio à distância 

Sensores coloridos para determinação de radiação 

Sistema fechado para agitação/mistura de substâncias 

Sonda para inspeção de tubos de trocadores de calor por meio 
de correntes parasitas, com supressão da interferência de 
chicanas 

Sonda eletromagnética para inspeção de revestimentos de 
combustíveis nucleares 

Substância aditivada para tintas 

Suporte para dosímetro individual de radiação ionizante 

Transdutor Eletromecânico para determinação da deformação 
de corpos-de-prova cilíndricos de concreto durante ensaios de 
compressão 

Vacina radioatenuada para a Paracoccimioidomicose 

Fonte: CDTN (2012) 

 

http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sigere
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/simulaminacao
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sistema-para-aplicacao-de-metodologia-para-avaliacao-de-riscos-sismar
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sistema-para-aplicacao-de-metodologia-para-avaliacao-de-riscos-sismar
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/cimentacao-de-rejeitos
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.0168429912
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.0168429912
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.0819072826
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.0819072826
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.0819072826
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.1877774895
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/document.2010-04-16.6680430226
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/dispositivo-simplificado-para-obtencao-de-baixo-vacuo-entre-paredes-de-recipientes-criogenicos
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/dispositivo-simplificado-para-obtencao-de-baixo-vacuo-entre-paredes-de-recipientes-criogenicos
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/equipamento-para-revelacao-de-filmes
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/maquina-de-ensaio-de-fadiga-instrumentada-para-uso-em-ambiente-controlado
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/maquina-de-ensaio-de-fadiga-instrumentada-para-uso-em-ambiente-controlado
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/maquina-de-ensaio-de-impacto-charpy-instrumentada-para-uso-em-materiais-metalicos-de-baixa-energia-de-impacto-e-compositos
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/maquina-de-ensaio-de-impacto-charpy-instrumentada-para-uso-em-materiais-metalicos-de-baixa-energia-de-impacto-e-compositos
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/maquina-de-ensaio-de-impacto-charpy-instrumentada-para-uso-em-materiais-metalicos-de-baixa-energia-de-impacto-e-compositos
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/maquina-para-ensaio-sob-tensao-com-deformacao-lenta
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/pinca-articulada-para-manuseio-a-distancia
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sensores-coloridos-para-determinacao-de-radiacao
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sistema-fechado-para-agitacao-mistura-de-substancias
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sonda-para-inspecao-de-tubos-de-trocadores-de-calor-por-meio-de-correntes-parasitas-com-supressao-da-interferencia-de-chicanas
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sonda-para-inspecao-de-tubos-de-trocadores-de-calor-por-meio-de-correntes-parasitas-com-supressao-da-interferencia-de-chicanas
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sonda-para-inspecao-de-tubos-de-trocadores-de-calor-por-meio-de-correntes-parasitas-com-supressao-da-interferencia-de-chicanas
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sonda-eletromagnetica-para-inspecao-de-revestimentos-de-combustiveis-nucleares
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/sonda-eletromagnetica-para-inspecao-de-revestimentos-de-combustiveis-nucleares
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/substancia-aditivada-para-tintas
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/suporte-para-dosimetro-individual-de-radiacao-ionizante
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/transdutor-eletromecanico-para-determinacao-da-deformacao-de-corpos-de-prova-cilindricos-de-concreto-durante-ensaios-de-compressao
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/transdutor-eletromecanico-para-determinacao-da-deformacao-de-corpos-de-prova-cilindricos-de-concreto-durante-ensaios-de-compressao
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/transdutor-eletromecanico-para-determinacao-da-deformacao-de-corpos-de-prova-cilindricos-de-concreto-durante-ensaios-de-compressao
http://www.cdtn.br/servicos_tecnologicos/oportunidades-de-parcerias/vacina-radioatenuada-para-a-paracoccimioidomicose
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No CDTN os servidores ocupam cargos definidos pela Lei 8.691 de 1993 que criou o 

Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia (C&T). O preenchimento dos cargos é 

feito por meio de concurso público desde 1989, o que assegura a igualdade de 

oportunidades. Em dezembro de 2011, o CDTN contava com um quadro de 375 

servidores. Observando a TAB. 1 pode-se verificar a oscilação e o declínio do 

número de servidores ao longo dos anos, devido principalmente às aposentadorias e 

a não reposição de novos servidores por meio de concurso público.  

TABELA 1 – Evolução do número de servidores 

ANO EFETIVO DE SERVIDORES 

1984 540 

1987 488 

1990 457 

1993 448 

1996 415 

1999 396 

2001 381 

2004 396 

2007 395 

2011 375 

Fonte: CDTN (2011b) 

Segundo dados do Serviço de Gestão de Pessoas do CDTN, do total de 375 

servidores, 178 já recebem o abono de permanência. O abono permanência foi 

instituido pela emenda constitucional número 41 de 16 de dezembro de 2003. Trata-

se do reembolso da contribuição previdenciária, devido ao funcionário público que 

esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade 

(CDTN, 2011b). Conclui-se então que, dos 375 servidores, 178 já preenchem os 

requisitos necessários para a aposentadoria. Este número corresponde a 47% dos 

servidores ativos, que ao sairem levam com eles anos de conhecimento acumulado  

essenciais à instituição. Segundo Bukowitz e Williams (2002), a saída voluntária de 

pessoas, por meio de aposentaria, faz parte de um conjunto de forças que 

impulsionaram a Gestão do Conhecimento nas organizações. Diante desse 

contexto, evidencia-se a importância do gerenciamento formal do conhecimento 

dentro do CDTN. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funcion%C3%A1rio_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aposentadoria


68 

 

O CDTN conta também com um quadro de colaboradores composto por alunos de 

iniciação científica, alunos do curso de mestrado e doutorado, servidores 

aposentados que continuam realizando trabalhos de forma voluntária e bolsistas. O 

centro também cede suas instalações a estudantes de outras instituições que 

utilizam os laboratórios para o desenvolvimento das suas pesquisas e são 

orientados ou coorientados pelos pesquisadores e tecnologistas. A TAB. 2 

demonstra o número destes colaboradores em 2011. 

TABELA 2 - Colaboradores 

COLABORADORES 

Alunos de iniciação científica 78 

Alunos de mestrado 42 

Alunos de doutorado 16 

Servidores aposentados  - trabalho voluntário 06 

Bolsistas 33 

Usuários das instalações do CDTN 29 

 

TOTAL 

 

204 
Fonte: CDTN (2011b) 

Tendo vista em suas características, o CDTN pode ser considerado uma 

organização intensiva em conhecimento. Segundo Alvesson (2004), as organizações 

intensivas em conhecimento podem ser definidas como organizações que oferecem 

ao mercado conhecimento especializado ou produtos (bens ou serviços) baseados 

no conhecimento. As empresas de pesquisa e desenvolvimento classificam-se nesta 

categoria. Assim, segundo o autor, quanto maior o papel do conhecimento na 

criação de valor para os produtos ou serviços de uma organização, mais importante 

será a atividade intelectual dos funcionários altamente qualificados, portanto 

produtores e donos de ativos não materiais. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os objetivos deste estudo foram alcançados por meio da convergência de cinco 

linhas de ação: a construção teórica realizada com base na literatura; a pesquisa  

documental; a observação; o questionário aplicado aos atores que estão diretamente 

relacionados ao problema da pesquisa; e, por fim, a entrevista com o diretor da 

instituição.  

Primeiramente, serão apresentados os resultados relativos ao levantamento das 

práticas compatíveis com a Gestão do conhecimento, seguidos da análise da 

aderência destas práticas ao modelo de Nonaka e Takeuchi (1997). A segunda 

etapa apresenta os resultados da percepção dos pesquisadores e tecnologistas 

acerca dos elementos construtivos da Gestão do conhecimento à luz de Probst, 

Raub e Romhardt (2002). Na terceira fase, foram apresentados os fatores 

facilitadores e dificultadores do processo à luz de Buoro (2005) e Terra (2005). A 

quarta etapa apresenta os resultados da entrevista realizada.  

 

5.1.  Resultado do levantamento das práticas compatíveis com a 

gestão do conhecimento 

 

Neste subitem, são apresentados os dados obtidos na pesquisa e a análise das 

práticas identificadas no CDTN à luz da Gestão do Conhecimento. Como já fora 

mencionado, a instituição não possui estrutura ou planejamento formal de gestão do 

conhecimento.  

Inicialmente, são analisados os resultados obtidos por meio da observação e da 

análise documental. Com base nestes dois métodos, foram identificadas práticas 

com algum grau de compatibilidade com a Gestão do Conhecimento. Estas práticas 

e ferramentas se encontram relacionadas às diversas áreas da instituição. Verifica-

se que estas práticas contribuem para o fortalecimento do compartilhamento, 

desenvolvimento e retenção do conhecimento na instituição. 
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É válido ressaltar que o CDTN tem um histórico de ações na busca da excelência 

desde a década de 80. A instituição vem se estruturando ao longo dos anos para 

obtenção de resultados tanto no campo científico como no tecnológico. Muitas 

práticas identificadas como compatíveis com a Gestão do Conhecimento na 

instituição devem-se a estas ações de busca de aprendizagem e melhoria contínua 

na sua área de atuação. Em 1995 o CDTN adotou o modelo de garantia da 

qualidade proposto pela NBR ISO 9002. Em 2008 houve a reestruturação e 

implementação do sistema de gestão da qualidade e sua adequação às normas 

NBR ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005, visando certificação de diversas 

unidades do Centro. Assim pode-se constatar que um programa de qualidade 

estruturado é um grande passo na direção à Gestão do conhecimento, no que tange 

ao gerenciamento do conhecimento explícito.  

Para a identificação das práticas e ferramentas foi utilizada o trabalho desenvolvido 

por Batista et al (2007), que fizeram um levantamento com uma classificação em três 

categorias: Gestão de pessoas, Gestão de processos e Tecnologia da informação.  

O agrupamento das práticas nestas três dimensões não é absoluto, porque várias 

práticas e ferramentas transcendem à categorização estabelecida. Apresenta-se, 

primeiramente, a classificação das práticas em cada dimensão e a seguir um 

detalhamento de cada uma delas. 

1) Práticas relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de recursos 

humanos; que facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento 

de informações e conhecimento. 

2) Práticas relacionadas predominantemente à estruturação dos processos 

organizacionais que funcionam como facilitadores de geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional. 

3) Práticas cujo foco central é a base tecnológica funcional, que serve de 

suporte a Gestão do Conhecimento, incluindo automação da gestão da 

informação, aplicativos e ferramentas de Tecnologia (TI) para captura, difusão 

e colaboração. 
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5.1.1  Práticas relacionadas à gestão de pessoas 
 

As práticas e ferramentas relacionadas à gestão de pessoas são de suma 

importância na gestão do conhecimento. Estas iniciativas propiciam e incentivam a 

criação de ambientes colaborativos. Neste sentido, são voltadas para produção, 

retenção, disseminação e compartilhamento do conhecimento dentro das 

organizações (BATISTA, et al 2007).  

No QUADRO 7 são apresentadas as práticas identificadas, que foram agrupadas 

em: Educação corporativa, Comunicação institucional, Comunidade de prática e 

Melhores práticas. 

QUADRO 7 - Classificação das Práticas e Ferramentas de Gestão do Conhecimento 

Relacionadas à Gestão de Pessoas 

 

Dimensão 

 

Prática na literatura 

 

Prática/Ferramenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão 
de 

pessoas 

 

 

 

Educação corporativa 

Treinamentos ministrados pelos próprios 
servidores 

Treinamentos externos e internos 

Eventos,  Seminários, Congressos 
Seminário Especial 
Seminário Anual de Avaliação de Atividades 
Seminário Anual de Iniciação Científica 

Apresentação sobre visitas técnicas, missão e 
cursos realizados por servidores 

Curso de mestrado e doutorado na área nuclear 

Comunicação Institucional Conversas informais 

Reuniões 

 

Comunidade de prática 

Grupos de pesquisa/Projetos 

Trabalho voluntário de aposentados 

Programas de estágios, bolsistas e colaboradores 

Melhores práticas CDTNuclear 

Ponto informativo 

Destaques do ano 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A Educação Corporativa é uma prática consolidada no CDTN através de várias 

iniciativas. Pela própria natureza das suas atividades, em que a pesquisa é seu 

maior foco, é natural a exigência da educação continuada de seus servidores.  

Assim, a capacitação é valorizada dentro da instituição. As necessidades são 

apontadas como resultado da interação entre os servidores e seus gerentes em 

consonância com as estratégias e as práticas organizacionais. Com base nestas 

informações o RH coordena as ações de capacitação das pessoas, de acordo com 

as estratégias e por meio do levantamento das demandas e na disponibilidade 

orçamentária. Os cursos de longa duração, tais como pós-graduação e intercâmbios 

no exterior são avaliados e aprovados pela Direção que, para isso, observa as 

estratégias organizacionais e a oportunidade de crescimento individual das pessoas. 

Os cursos de longa duração, sobretudo doutorados, são considerados muito 

importantes pela instituição e não dependem de recursos orçamentários, pois são 

custeados na sua maior parte, por órgãos de fomento.  

 Treinamentos ministrados pelos próprios servidores: Esta é uma prática 

considerada de suma importância no compartilhamento do conhecimento no 

CDTN. Um servidor especialista em uma área  repassa o seu conhecimento a 

outros servidores. Os cursos são de natureza técnica e também de línguas 

(Espanhol e Inglês).   

 Treinamentos externos e internos: A participação em treinamentos internos 

e externos é incentivada na instituição.  

 Apresentações sobre visitas técnicas, missão e cursos realizados por 

servidores: Trata-se de uma reunião onde o funcionário que participou de 

cursos e/ou visitas técnicas relevantes, no país ou no exterior, apresentam 

para grupos interessados no tema os conhecimentos adquiridos. 

  Eventos, seminários e congressos:  

- Seminário especial: Sistematicamente, é convidado um especialista que 

pode ser um pesquisador da própria instituição ou de outras instituições do 

Brasil ou do exterior para condução de seminários abertos a todos os 

interessados (alunos do curso de mestrado e doutorado, servidores, bolsistas 

e estagiários). 
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- Seminário Anual de Avaliação de Atividades: Esta prática é realizada no 

período de uma semana do mês de dezembro. Neste seminário, são 

apresentados os projetos gerenciais, de pesquisa e desenvolvimento e da 

área administrativa. Todos os servidores são convidados a participar. As 

apresentações são disponibilizadas na Intranet. 

- Seminário Anual de Iniciação Científica: O Seminário de Anual de Iniciação 

Científica, além de atender exigências dos editais como parte do processo de 

acompanhamento e avaliação do programa, é um importante instrumento que 

propicia ao aluno expor os resultados do seu trabalho e divulgar as pesquisas 

realizadas no CDTN. 

 - Congressos e workshops: O CDTN apóia e organiza congressos nas áreas 

de sua atuação. O maior evento na área nuclear do país o Congresso 

Internacional de Energia Nuclear envolve toda a comunidade da instituição 

com participação ativa dos pesquisadores e tecnologistas.  

 

 Curso de Mestrado e Doutorado na Área Nuclear:  

Desde 2003, o CDTN oferece o curso de mestrado em Ciência das 

Radiações, Materiais e Minerais. Em 2010, foi implantado o curso de 

doutorado também em Ciência das Radiações, Materiais e Minerais. Todos os 

professores são servidores da instituição e são doutores e pós-doutores. A 

oferta destes cursos é uma grande contribuição para o compartilhamento do 

conhecimento. A oportunidade de formação de recursos humanos altamente 

qualificados nas áreas de atuação do Centro é de suma importância, visto que 

não existem cursos de graduação na área nuclear. O conhecimento nuclear 

no país está restrito a um número reduzido de instituições. O programa de 

pós-graduação do CDTN já formou por volta de 25 servidores da instituição. 

 

A Comunicação Institucional, segundo explica Batista (2004), é uma prática que 

proporciona a reunião das partes distintas da organização, produzindo trocas de 

informação que enriquecem e desenvolvem os trabalhos realizados. Desta forma 

verifica-se na instituição a realização freqüente de reuniões formais e conversas 

informais. 
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 Reuniões: As reuniões entre integrantes de setor, grupos de pesquisa e 

chefias são uma prática corrente no CDTN.  

 Conversas informais: Esta prática é favorecida no CDTN devido aos 

diversos ambientes existentes. Além das próprias salas e laboratórios de 

trabalho que favorecem o contato pessoal entre os servidores, a existência 

de um restaurante em suas instalações oportuniza a interação e a troca de 

informações durante o horário de almoço e intervalos para lanche.  

 

A participação em Comunidades de Práticas é comum em quase toda a instituição. 

Conceitua-se, segundo Batista (2004), como a participação em grupos de troca de 

informações para a obtenção de conhecimento aplicável em determinada atividade 

ou área de atuação da instituição. Assim, os grupos de pesquisa são um exemplo.  

 Grupo de pesquisa: É um conjunto de pesquisadores organizados 

hierarquicamente cujo fundamento organizador da hierarquia é a 

experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou tecnológico. 

Há o envolvimento profissional e permanente com atividades de 

pesquisa no qual o trabalho se organiza em torno de linhas comuns de 

pesquisa e que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos. 

  Programas de estágios, bolsistas e colaboradores: Esta prática contribui 

para o compartilhamento do conhecimento por parte do pesquisador e 

tecnologista que orientam estes alunos (graduação, mestrado, doutorado e 

pós-doutorado) oferecendo sua expertise na formação de futuros cientistas 

na área nuclear. O programa institucional de iniciação científica é voltado 

para estudantes de graduação do ensino superior, que tem como principais 

objetivos despertar a vocação científica e incentivar novos talentos, além de 

proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas, metodologias, conhecimentos e práticas 

próprias ao desenvolvimento científico, tecnológico e processos de 

inovação. 
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 Trabalho voluntário de aposentados: Trata-se da reintegração de 

servidores aposentados como voluntários. O objetivo é continuar contando 

com o serviço de especialistas, capazes de contribuir para que o CDTN 

cumpra a sua missão institucional. Atualmente existem 8 servidores 

aposentados trabalhando na instituição. 

 

As Melhores práticas são conceituadas por Batista (2004), como a identificação e 

difusão práticas bem sucedidas que podem ser definidas como um procedimento 

validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. 

 Jornal CDTNUCLEAR: Jornal institucional impresso no qual são divulgadas 

as informações e acontecimentos da instituição. Este jornal também publica 

as melhores práticas em destaque na instituição. 

 Ponto informativo: Jornal mural afixado semanalmente junto aos relógios de 

ponto destinado a divulgar informações internas da instituição. Devido à sua 

forma de distribuição, alcança todos que circulam pelo CDTN – servidores, 

fornecedores, bolsistas, colaboradores e visitantes.  

 Destaques do ano: Prática introduzida no CDTN em 1997. Trata-se de um 

reconhecimento da direção a servidores e equipes que se destacaram no ano 

de trabalho. Acontece ampla divulgação das razões de cada pessoa ou 

equipe escolhida, renovando e reforçando os valores e os princípios 

organizacionais. Esta iniciativa com a premiação de trabalhos é uma forma de 

divulgação das melhores práticas na instituição. 

 

Na dimensão Gestão de pessoas, os resultados sugerem que, de modo geral, na 

instituição existem ações relacionadas às práticas supracitadas, concretamente 

estabelecidas. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento humano é 

criado e expandido por meio da interação social entre as pessoas para aumento das 

competências. Bukowitz e Williams (2002) complementam ao afirmarem que estes 

fluxos de conhecimento ajudam na manutenção da competitividade empresarial e na 

atualização constante do seu capital intelectual. Assim, a constatação da existência 

destas práticas contribui no crescimento individual dos servidores e nas 

competências da instituição como um todo.   
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5.1.2  Práticas relacionadas a processos 
 

Nas organizações dos processos organizacionais existem práticas que atuam como 

agentes facilitadores na Gestão do conhecimento. Estas práticas auxiliam na 

geração, retenção, organização e disseminação do conhecimento. Segundo Batista 

(2004), os benefícios para a organização são em vários sentidos, como o registro e 

acesso do conhecimento antes restrito às experiências individuais e a aquisição de 

conhecimento externo à organização acelerando a aprendizagem organizacional. 

No QUADRO 8 são apresentadas as práticas identificadas, que foram agrupadas 

em: Normalização e padronização, Benchmarking,  Comunicação institucional, 

Memória organizacional, Gestão do capital intelectual, Sistema de inteligência 

organizacional, produção técnico científica. 

QUADRO 8 - Classificação das Práticas e Ferramentas Relacionadas a processos 

facilitadores da Gestão do Conhecimento 

 
Dimensão Prática na literatura 

 
Prática/Ferramenta 

 

 

 

Processos 

Normalização e 
padronização 

Instrução normativa;  Procedimento;  Rotina 
técnica;  
Plano; Manual de Gestão 

 

Benchmarking 

Benkmarking interno e externo 

Apresentações sobre visitas técnicas, missão e 
cursos realizados por servidores 

Relatório de missão: Documento que relata as 
atividades realizadas e experiências adquiridas 
pelo funcionário em missões  em outras 
instituições 

Comunicação 
institucional 

Seminário Anual de Avaliação de Atividades 

Memória organizacional Memória Técnica e Científica e de Registros 
Históricos 

Gestão do capital 
intelectual 

Núcleo de Inovação Tecnológica 

Sistema de inteligência 
organizacional 

Serviço de Relacionamento com o Cliente 

 
Produção técnico-

científica 

Relatório de Missão 
Nota Técnica 
Publicação CDTN 
Artigos científicos  
Dissertações e teses 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O CDTN já tem sistematizado a prática da documentação do conhecimento 

individual de seus colaboradores, sobre como fazer e qual o melhor jeito de se fazer, 

por meio do registro em documentos, que podem se converter em conhecimento 

organizacional. Existem formatos de documentos internos padronizados a fim de 

desenvolver e preservar o conhecimento da instituição, bem como a prática de 

registro dos resultados de pesquisa em dissertações e teses, anais de eventos e na 

literatura científica nacional e internacional. Segundo Batista, (2007), a prática de 

Normalização e Padronização contribui para a eliminação de barreiras técnicas entre 

os colaboradores. No CDTN, tal prática está consolidada nos instrumentos que 

registram os principais padrões de trabalho referentes às práticas de gestão da 

instituição como Instruções Normativas, Procedimentos e Rotinas Técnicas e Banco 

de Dados do Manual de Gestão.  

 Instrução normativa: Documento normativo elaborado com o objetivo de 

definir, orientar ou classificar um processo e seus respectivos componentes. 

Uma Instrução normativa está voltada basicamente para a descrição do “O 

QUE” é o processo.  

 Procedimento: Documento normativo elaborado com o objetivo de descrever 

a execução de um processo, em todas as etapas. Um procedimento esta 

voltado basicamente de “COMO” funciona o processo; 

 Rotina Técnica: Documento normativo elaborado com o objetivo de descrever 

a execução de um processo estritamente técnico, emitido pelo órgão executor 

deste processo. Descreve passo a passo como se executa uma tarefa técnica;  

   Plano: Documento normativo que define um conjunto de métodos e medidas 

para serem adotados em determinada situação; 

 Manual de Gestão: Sistema de informação sobre políticas e documentação 

de processos do sistema de gestão da qualidade, disponibilizado para 

consulta na Intranet. 
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O Benchmarking é uma prática que visa buscar melhores referências para 

comparação de processo, produtos e serviços da organização.  

 Benchmarking interno e externo: O CDTN busca informações 

comparativas, objetivando avaliação do nível de competitividade de seus 

resultados, melhoraria de seus processos e produtos e promoção da 

melhoria de seu desempenho. Esta prática pode ser percebida em várias 

iniciativas da instituição, podendo-se citar dentre elas:  

- a participação na ABIPTI, que é a Associação Brasileira das Instituições de 

Pesquisa Tecnológica;  

- a comparação de resultados e desempenho obtidos na participação em diversos 

processos e programas de intercomparações laboratoriais;  

- a comparação de práticas por meio da participação em visitas técnicas, missões, 

seminários e congressos nacionais e internacionais, notadamente entre os 

institutos de pesquisa congêneres.  

A prática Comunicação Institucional, aqui foi classificada também na dimensão 

processo que facilita a gestão do conhecimento.   

 Seminário Anual de Avaliação de Atividades: Este seminário é realizado no 

período de uma semana do mês de dezembro. Na oportunidade, são 

apresentados os projetos gerenciais, de pesquisa e desenvolvimento e da 

área administrativa. Todos os servidores são convidados a participar. As 

apresentações são disponibilizadas na Intranet. Nesta oportunidade, também 

são levantadas perspectivas e planejamentos para o próximo ano. 

A Memória organizacional compreende a coleta, o registro, a organização e a 

preservação, de todo o acervo produzido pela instituição. Os documentos são 

indexados visando à recuperação das informações. A memória organizacional é um 

importante ferramenta para retenção do legado científico de seus membros. 

 Memória Técnica Científica e de Registros Históricos: Esta prática é 

fundamental na preservação do conhecimento institucional. Tem como objetivo 

reunir, preservar e disseminar de uma forma sistemática os recursos de 

conhecimento da instituição. Esta prática está bem estruturada na instituição e 
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é mantida pela Biblioteca. Estão catalogados e indexados não só as 

publicações técnicas, mas também os documentos que fazem parte da história 

e da trajetória da instituição. Este acervo esta sendo digitalizado e 

disponibilizado em bases de dados podendo ser recuperados e acessados por 

meio da intranet e internet.  

A Gestão do Capital Intelectual É uma prática que pode incluir mapeamento dos 

ativos intangíveis; gestão do capital humano; gestão do capital do cliente e a 

propriedade intelectual. Esta prática foi aqui relacionada devido ao que tange a 

propriedade intelectual. No CDTN o Núcleo de Inovação Tecnológica tem como uma 

das suas atribuições o gerenciamento da propriedade intelectual da instituição. 

 Núcleo de Inovação Tecnológica: O NIT foi implantado em 2008 para 

gerenciar as ações relacionadas à transferência de tecnologia e à inovação 

tecnológica. Tem como competência a transferência de Tecnologia, a 

comercialização e a proteção do conhecimento, bem como a negociação de 

contratos referentes aos serviços constantes no portfólio do CDTN. Em 

relação à política de incentivo e proteção do conhecimento, o NIT já 

encaminhou mais de 20 pedidos de registros de patente, recebeu os 

certificados de registro, expedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Intelectual (INPI), de quatro softwares desenvolvidos por equipes do Centro e 

coordenou a parceria com empresas por meio de contratos de pesquisa. 

A prática Sistema de Inteligência Organizacional, segundo Batista (2004), refere-

se à transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar a tomada de 

decisão. Visam extrair inteligência de informações, por meio da captura e conversão 

das informações em diversos formatos, e a extração do conhecimento a partir da 

informação. O conhecimento obtido de fontes internas ou externas, formais ou 

informais, é formalizado, documentado e armazenado para facilitar o seu acesso. 

 Serviço de Relacionamento com o Cliente: Tem como objetivo o 

aprimoramento do relacionamento e a qualidade dos serviços prestados aos 

clientes da instituição. O modelo adotado para o SRC é formado por um 

núcleo central de atendimento, com apóio de um grupo de representantes de 

cada área técnica do CDTN. A gestão do serviço conta com indicadores de 

quantificação e de efetividade de atendimento às demandas. Várias 



80 

 

informações importantes relativas ao conhecimento do cliente têm sido 

possibilitadas a partir da análise de resultado do banco de dados gerado, 

como tipos de demandantes e demandadas dos setores internos e tipos de 

serviços mais demandados.  

Produção Técnica Científica: Neste trabalho, a Produção Técnica Científica foi 

considerada uma prática de Gestão do Conhecimento, tendo em vista que a 

pesquisa é a principal atividade da instituição em questão. Uma instituição de 

pesquisa e ensino não pode prescindir da comunicação científica. Meadows (1999) 

ressalta a importância da comunicação para a construção do conhecimento 

científico, ao salientar que a comunicação encontra-se no próprio coração da 

ciência, sendo ela tão vital quanto a própria pesquisa. O autor ainda enfatiza que 

todo esforço é desperdiçado se não forem divulgados os resultados das pesquisas. 

Deste modo pode-se afirmar que a comunicação científica constitui parte essencial 

do processo de criação do conhecimento científico. 

 Nota técnica: Publicação que tem como objetivo registrar o conhecimento 

técnico;  

 Publicação CDTN: Publicações que registram análises realizadas; técnicas 

específicas e abordagem sobre temas relacionados à área nuclear;  

 Artigos científicos: Publicações de artigos em periódicos nacionais, 

internacionais e em anais de congressos. 

 Dissertações e teses: Resultado dos trabalhos de pesquisa de mestrado e 

doutorado dos servidores.  

 

5.1.3  Práticas relacionadas à tecnologia 
 

A infraestrutura de tecnologia é importante para o desenvolvimento das demais 

dimensões do conhecimento, pois pode ser utilizada não somente como local de 

publicação de conhecimento explícito, como também suporta a comunicação 

organizacional e a colaboração, facilitando o acesso e a recuperação da informação, 

a negociação de interpretações coletivas, o desenvolvimento de sentidos 

compartilhados e o cumprimento de trabalhos cooperativos (CHOO, 2003, p.54). 
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Assim, o papel da área da tecnologia da informação é de suporte à gestão do 

conhecimento. Seu desafio é identificar e/ou desenvolver e implantar tecnologias e 

sistemas de informação que dêem apoio à comunicação empresarial e à troca de 

ideias e experiências. Isso facilita e incentiva as pessoas a se unir, a tomar parte de 

grupos e a se renovar em redes informais de aquisição e troca de conhecimento, 

além de compartilhar problemas, perspectivas, ideias e soluções em seu dia-a-dia 

profissional. No QUADRO 9, são apresentadas as práticas identificadas agrupadas  

em portais corporativos, ferramentas de tecnologia da informação, e comunicação e 

tecnologia colaborativa. 

QUADRO 9 - Classificação das práticas e ferramentas relacionadas à base 

tecnológica de suporte à Gestão do Conhecimento 

Dimensão Prática na literatura Prática/Ferramenta 

Tecnologia 

Portais corporativos 

Internet 

Intranet 

Portal dos colaboradores 

Ferramentas de tecnologia da 

informação (TI) 

Sistema Integrado de Informações Gerenciais– 

SIGERE 

Gestão eletrônica de documentos 

Controle de Pautas e Relatórios de Reunião 

Comunicação e tecnologia 

colaborativa 

Videoconferência 

E-mail 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A área de Tecnologia da Informação é sabidamente uma importante aliada na 

colaboração no que tange à implementação e suporte de ferramentas que 

colaboram com a Gestão do Conhecimento: 

Os Portais corporativos: Portais Corporativos são ferramentas estratégicas para 

potencialização de iniciativas de gestão do conhecimento e alavancagem dos 

objetivos organizacionais, como produtividade, redução de custos e melhoria de 

relacionamento com colaboradores, clientes. Segundo Terra e Bax (2003), o objetivo 

dos portais corporativos é promover eficiência e vantagens competitivas para a 
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organização que o implementa. A idéia por trás desses portais é a de desbloquear a 

informação armazenada na empresa, disponibilizado-as  aos utilizadores através de 

um único ponto de acesso. Ainda segundo os autores, os portais corporativos são 

instrumentos essenciais ao esforço, em se compartilhar informação e conhecimento 

dentro das organizações. 

 Portal Internet CDTN com informações sobre os produtos e serviços da 

instituição.  

  Intranet, portal de acesso interno, disponibiliza informações para todos os 

servidores: informações institucionais, administrativas, de recursos humanos e 

gerenciais; canal de notícias e quadro virtual de avisos e eventos; publicações 

internas e portal do colaborador com informações de interesse dos 

colaboradores. 

 O portal do colaborador é hospedado na Intranet com informações de 

interesse dos colaboradores. 

 Sistema Integrado de Informações Gerenciais – SIGERE: Sistema de 

informação que permite manter, integrar e acompanhar os processos de 

planejamento, execução orçamentária e financeira da instituição.  

 Controle de Pautas e Relatórios de Reunião: Sistema de convocação, 

elaboração de pautas e registro das informações e decisões de reuniões. 

 Manual de Gestão: Informações sobre políticas e documentação de processo 

de sistema de gestão da qualidade. 

 Videoconferência: É uma tecnologia que permite o contato visual e sonoro 

entre pessoas que estão em diferentes instituições, permitindo a realização de 

uma reunião entre grupos. 

 E-mail: Correio eletrônico é um serviço disponibilizado na instituição para 

comunicação através da internet que permite o envio e o recebimento das 

mensagens. 

Observa-se que as práticas identificadas no CDTN estão bem distribuídas nas três 

dimensões, pessoas, processos e tecnologia. Portanto, estes resultados sinalizam a 
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existência de práticas que podem contribuir efetivamente para um programa de 

gestão do conhecimento estruturado na instituição. Analisando-se os dados 

coletados também na fase de observação verificou-se que estas práticas envolvem 

vários setores da instituição. Esta abordagem integrada é defendida por Davenport e 

Prusak (2003) que destacam serem mais eficazes os projetos e iniciativas de gestão 

do conhecimento que trabalham em múltiplas frentes. A etapa de observação 

proporcionou verificar o envolvimento de servidores de setores diferentes na 

efetivação destas práticas que conforme alertou Batista (2004) não são estáticas, 

pois podem abranger varias áreas. Este fato pode ser considerado como 

oportunidade tendo em vista que estas práticas proporcionam e sinalizam um 

ambiente propicio à formalização da gestão do conhecimento.  

 

5.2 Análise da Aderência das Práticas de Gestão do Conhecimento à Dimensão 

Epistemológica de Nonaka e Takeuchi 

 

Na análise das práticas identificadas como compatíveis com a gestão do 

conhecimento, percebe-se o enquadramento nos processos de criação do 

conhecimento apresentados por Nonaka e Takeuchi (1997). Na dimensão 

epistemológica, o conhecimento é analisado tendo em vista sua conversão, que 

ocorre de quatro formas, chamada também de modelo SECI: Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização. Pode-se evidenciar a dimensão 

epistemológica quando ocorre a interação entre o conhecimento tácito e explícito 

através dos quatro modos de conversão do conhecimento nas práticas identificadas 

na pesquisa. A efetivação desse processo acontece por meio das atividades que 

promovem e facilitam relacionamentos, diálogos, solicitude e do compartilhamento 

do conhecimento na instituição. Sob este enfoque, o CDTN pode ser avaliado como 

uma instituição que desenvolve e está desenvolvendo ações que favorecem os 

modos de conversão do conhecimento. A seguir, são apresentadas as evidências 

desta compatibilidade. 
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Socialização: 

 

O modo Socialização consiste na interação entre o conhecimento tácito de um 

indivíduo com o conhecimento tácito de outro indivíduo. Este modo de conversão 

representa o início da criação do conhecimento, no qual o conhecimento tácito é 

transmitido através do compartilhamento de experiências pessoais, necessitando da 

interação social. Esta interação foi observada em várias práticas na instituição 

através de organização de congressos, seminários, visitas, técnicas e treinamentos. 

A ocorrência de cooperação entre os indivíduos para obtenção do conhecimento no 

modo socialização é uma forma que pode ser facilmente visualizada na instituição, 

demonstrando um clima propício a esta etapa da criação do conhecimento, a qual 

pode ser objeto de estratégias para o seu reforço. Um exemplo de uma prática que 

pode ser mais estimulada é a participação de pesquisadores e tecnologistas como 

instrutores. A característica tácita do conhecimento nuclear dificulta o 

compartilhamento que é difícil de formalizar, sendo adquirido na troca direta de 

experiências, por meio da convivência pessoal no mesmo espaço por longo tempo. 

A interação social dos pesquisadores na participação de eventos na área nuclear, 

nas interações científicas com grupos de pesquisas, proporcionam meios para que 

parte do conhecimento científico tácito de um determinado pesquisador seja 

comunicado e transformado em conhecimento tácito de outro pesquisador. O 

compartilhamento do conhecimento tácito, segundo Nonaka e takeuchi (1997), está 

relacionado às ações e experiências individuais e percebe-se na instituição o esforço 

neste sentido, no estímulo à aprendizagem organizacional. 

Na TAB. 3 apresenta-se um resumo da participação em eventos e treinamentos 

realizados no ano de 2011. 
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TABELA 3 – Eventos externos 

EVENTOS EXTERNOS 2011 

Organização de eventos científicos Internacionais 6 

Organização de eventos científicos Nacionais 3 

Participação em eventos científicos internacionais  170 

Participação em eventos científicos nacionais 36 

Fonte: CDTN (2011b) 

 

Em 2011, também foram organizados 68 cursos internos, com a participação de 167 

servidores. Nestes treinamentos, 16 servidores atuaram como instrutores.   

 

 

Externalização 

 

O modo externalização é considerado a chave para a criação do conhecimento, pois 

cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. O conhecimento 

tácito é explicitado para que se possa registrá-lo e assim compartilhá-lo com outros 

indivíduos. A externalização em um ambiente de pesquisa como o CDTN ocorre 

quando os pesquisadores publicam resultados de pesquisas, artigos científicos, 

livros, teses, dissertações, trabalhos de congresso, relatórios de pesquisa e outros 

documentos. Além disso, outras formas podem ser consideradas como explicitação 

do conhecimento, entre elas, a síntese de conhecimentos científicos em 

apresentações em grupos, seminários ou palestras.  

 Este modo de conversão do conhecimento é fortalecido no CDTN, considerando a 

produção bibliográfica da instituição. A TAB 4 apresenta a produção técnica 

científica da instituição em 2011.  
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TABELA 4 – Produção Técnico-Científica  

Produção Técnico Científica 2011 

Autor de livro (editado e publicado) 2 

Autor de capítulo de livro 8 

Co-autor publicação em congresso internacional 50 

Co-autor em congresso nacional 8 

Co-autor em publicação em periódico internacional 15 

Co-autor em publicação em periódico nacional 2 

Dissertação de mestrado concluída 11 

Projeto aprovado em órgãos de fomento 22 

Autor publicação em congresso nacional 26 

Autor publicação em congresso internacional 194 

Autor publicação em periódico nacional 5 

Autor publicação em periódico internacional 63 

Nota interna 16 

Tese de doutorado concluída 3 
 

Fonte: CDTN (2011b) 

 

 

Combinação 

 

No modo combinação, realiza-se a conversão do conhecimento explícito em 

conhecimento explícito. Segundo os autores os indivíduos traçam e combinam 

conhecimentos através de meios como documentos, reuniões, conversas ao 

telefone ou redes de comunicação computadorizadas. Neste modo, ocorre a 

sistematização de conceitos através da classificação, acréscimo, combinação e 

categorização de diferentes conhecimentos explícitos. Este modo de conversão do 

conhecimento pode ser observado na validação de técnicas e métodos laboratoriais; 

nos cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado na área nuclear ministrados 

pelo CDTN; e, também, nas dissertações e teses defendidas pelos pesquisadores. 

As bases de dados e as redes de comunicação computadorizadas são também um 

exemplo porque facilitam, para que os pesquisadores tenham acesso a um 

determinado conjunto de conhecimentos para reagrupá-los e reorganizá-los, de 
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forma a agregar valor e acrescentar um novo conjunto de conhecimentos explícitos 

gerando assim novos conhecimentos. 

 

Internalização 

 

A internalização, para Nonaka e Takeuchi (1997), é o processo de incorporação do 

conhecimento explícito no conhecimento tácito. Para que o conhecimento tácito se 

torne explícito, são necessárias a verbalização e diagramação do conhecimento sob 

a forma de documentos, manuais ou histórias orais. Neste sentido, o treinamento de 

indivíduos em técnicas laboratoriais ou em processos de trabalho desenvolvidos 

e/ou adaptados no próprio CDTN se enquadra neste modo. Desta forma, a leitura 

dos artigos, teses, manuais, dissertações, teses, notas técnicas, bem como a 

utilização dos bancos de dados do CDTN, com a finalidade de servir para a criação 

de outros conhecimentos, também se situam neste modo de conversão. A 

documentação ajuda os indivíduos a internalizarem novas experiências, 

aumentando, assim, o seu conhecimento tácito. 

 

Esta dinâmica do compartilhamento do conhecimento tácito entre as pessoas, e a 

sua transformação em conhecimento explícito favorecem o surgimento de novos 

conceitos para a melhoria dos produtos e processos da instituição. O ciclo de 

conversão do conhecimento propicia a construção do conhecimento, e este bem 

gerenciado pode vir a promover inovações.  

 

No QUADRO 10, são apresentadas as práticas classificadas de acordo com o modo 

de conversão correspondente.  
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QUADRO 10 – As práticas de Gestão do Conhecimento e o  Modelo SECI 

Práticas S* E* C* I* 

Treinamentos ministrados pelos próprios servidores X X  X 

Treinamentos externos e internos X  X X 

Eventos, seminários e congressos X X   

Apresentações sobre visitas técnicas, missão e cursos 
realizados por servidores 

    

Curso de mestrado e doutorado na área nuclear   X  

Conversas informais X X   

Reuniões X X  X 

Grupos de pesquisa /projetos X   X 

Trabalho voluntário de aposentados X X   

Programas de estágios, bolsistas e colaboradores  X   

Comunicação institucional: 
Jornal CDTNuclear 
Ponto informativo 

  

X 

  

X 

Destaques do ano X    

Instrução normativa, procedimento, rotina técnica, plano, 
manual de testão 

 X  X 

Benckmarking interno e externo     

Seminário anual de avaliação de atividades X X   

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC X    

Memória técnico científica e de registros históricos  X   

Publicações técnicas científicas: 
Relatório de missão 
Nota técnica 
Publicação CDTN 
Publicação de artigos científicos 
Dissertações e teses 
 

  

X 

  

X 

Dissertações e teses  X X x 

Internet, intranet, portal dos colaboradores  X X X 

Sistema Integrado de informações gerenciais  X X X 

Gestão eletrônica de documentos  X X  

Controle de pautas e relatórios de reunião  X   

Videoconferência X X  X 

E-mail  X X  

Fonte: Dados da pesquisa 
*Legenda: S =Socialização, E=Externalização, C=Combinação, I = Internalização 
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5.3 – Apresentação e análise dos resultados da pesquisa de campo 

 

Para esta etapa da pesquisa, foram usados os questionários, enviados a 153 

pesquisadores e tecnologistas, tendo sido retornados 94. Ao analisar o perfil dos 

respondentes, observa-se que do total de 153 servidores, obteve-se 61% de 

respostas, dos quais 40 são de pesquisadores e 54 são de tecnologistas. Na análise 

dos resultados, não foi feita a distinção destes cargos, por considerar a afinidade 

das atividades desenvolvidas e também pela não diferenciação do grau de 

escolaridade.  

O questionário foi dividido em três partes. A primeira parte constituída de 31 

questões utilizando a tabela Likert de concordância ou discordância com as 

assertivas, em uma escala de 1 a 10. A segunda parte com duas questões abertas 

sobre facilitadores e dificultadores da gestão do conhecimento e a última parte com 

perguntas com o objetivo de verificar o perfil dos respondentes. Será apresentado 

inicialmente o perfil dos respondentes. Em seguida, a análise das percepções 

quanto a gestão do conhecimento sob a luz da teoria de Probst, Raub e Romhardt 

(2002), e os facilitadores e dificultadores observados na instituição pelos 

respondentes, com base em Buoro (2002). Finalizando com a análise da alta 

administração quanto à gestão do conhecimento. 

Para a validação da fidedignidade do instrumento de pesquisa, utilizou-se uma 

técnica do coeficiente chamada Alpha de Cronbach. O Alpha de Cronbach é usado 

para demonstrar a confiabilidade da consistência interna dos questionários. Este 

índice indica o grau em que os itens do questionário estão inter-relacionados. Um 

alto índice de confiabilidade torna mais provável a descoberta de correlação entre 

variáveis. O alpha é analisado observando uma variação de 0 a 1, quanto mais 

próximo de 1 estiver o seu valor, maior é a confiabilidade do fator. Segundo Hair et 

al (2005), o valor aceitável para admitir uma boa consistência interna, com base 

neste coeficiente é de no mínimo 0.60. Na TAB. 5 estão os resultados do coeficiente 

de Alpha de Cronbach, calculado nos processos essenciais da gestão do 

conhecimento de Probst, Raub e Romhardt (2002). 
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TABELA 5 – Coeficiente Alpha de Cronbach 

 

Construtos 
Coeficiente alpha 
de Cronbach 

Identificação do conhecimento 0,767 

Aquisição do conhecimento 0,725 

Desenvolvimento do conhecimento 0,676 

Compartilhamento do conhecimento 0,650 

Utilização do conhecimento 0,702 

Retenção do conhecimento 0,415 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os resultados apontam uma consistência baixa no construto Retenção do 

conhecimento, resultado da percepção do grupo analisado quanto às perguntas 

contidas neste construto. Entende-se que o mesmo apresenta questões com 

respostas que indicam alta divergência entre os pesquisados, isto pode ser atribuído 

à subjetividade do tema, uma vez que reflete uma opinião e ilustra a vivência de 

cada pessoa.  

 

5.3.1  Perfil dos respondentes 
 

A faixa etária que prevalece na amostra pesquisada é de servidores acima de 46 

anos, totalizando 83%. Vale ressaltar que dentre estes, 44,7% são de servidores 

acima de 56 anos. Esta constatação reforça a necessidade da promoção da gestão 

do conhecimento, onde se fomente a disseminação do conhecimento 

transformando-o em coletivo.  Na TAB. 6 está apresentada a distribuição por faixa 

etária dos respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

TABELA 6 - Distribuição da amostra por faixa etária 
 

Faixa Etária Frequência Percentual 

25 - 35 anos 6 6,4 

36 - 45 anos 10 10,6 

46 - 55 anos 36 38,3 

56 - 70 anos 42 44,7 

Total 94 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A TAB. 7 demonstra o grau de escolaridade dos respondentes. Observa-se alto grau 

de especialização dos respondentes. A formação de um profissional na área nuclear 

demanda anos de estudos, sua preparação requer prazos mais prolongados devido 

à natureza e complexidade dos conhecimentos. Este fato tem sido discutido por 

organismos internacionais atuantes na área, devido a um déficit de pessoal 

qualificado em futuro próximo (IAEA, 2006).  

Em nível de graduação, os respondentes são das áreas de Engenharia, Física, 

Matemática, Química, Ciências Biológicas, Ciência da Computação e também 

Geologia. 

TABELA 7 – Distribuição da amostra por grau de escolaridade 
 

 

Frequência Percentual 

Pós-doutorado 17 18,1 

Doutorado 40 42,6 

Mestrado 30 31,9 

Especialização 7 7,4 

Total 94 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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A TAB. 8 apresenta o tempo de trabalho dos respondentes na Comissão Nacional 

de Energia Nuclear. Neste caso, questionou-se o tempo de trabalho não só no 

CDTN, devido ao fato da ocorrência de casos em que um servidor pode já ter 

trabalhado nos outros institutos de pesquisa nuclear da CNEN. Observa-se que a 

maioria dos servidores trabalha na área nuclear há mais de 20 anos. A falta de 

renovação dos recursos humanos gera o que é chamado de “vácuo do 

conhecimento”, como conseqüência da aposentadoria de profissionais sem que 

estes possam transmitir aos mais novos todo o conhecimento adquirido. São muitos 

anos de pesquisa e experiência acumulada. São conhecimentos que não podem ser 

perdidos. O que evidencia, mais uma vez, a necessidade da gestão do 

conhecimento na instituição, visando minimizar os efeitos destas perdas. Nas duas 

últimas décadas a CNEN vem passando por um processo de renovação funcional 

por meio da realização de concursos públicos. Entretanto, apesar dos esforços que 

vêm sendo feitos pela direção da CNEN, o problema é difícil de ser resolvido em 

curto prazo devido ao quantitativo de vagas para o CDTN não ser na mesma 

proporção das aposentadorias. 

 

TABELA 8 – Distribuição da amostra por tempo de trabalho na CNEN 

 

 

Tempo de trabalho Frequência Percentual 

0 a 5 anos 7 7,4 

5 a 10 anos 4 4,3 

10 a 20 anos 29 30,9 

mais de vinte anos 54 57,4 

Total 94 100 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Buscou-se também investigar a intenção dos respondentes quanto à aposentadoria, 

visto que conforme apresentado no capítulo 4 desta pesquisa, 47% dos servidores já 

preenchem os requisitos e recebem abono permanência. Observa-se na TAB. 9 que 

47,9% ou seja, quase 50% do grupo pesquisado manifestou a intenção de 

aposentarem-se nos próximos 5 anos. Este não é um fato isolado, conforme aponta 

a IAEA (2006), esta realidade é comum na área nuclear de todo o mundo. Assim, 

este dado é merecedor de atenção por parte dos dirigentes da instituição.  

A situação atual do Brasil mostra que o governo federal indica dar sinais de 

preocupação quanto ao problema de formação de pessoal na área nuclear. O 

relatório do TCU (2009) alerta para a falta de renovação no quadro de fiscais 

responsáveis pelos reatores nucleares, devido a 40% deles estarem prestes a se 

aposentarem. A CNEN realizou concurso público em 2010 para provimento de 230 

vagas que foram distribuídas entre as suas unidades. 

Quanto à questão de formação de pessoal na área nuclear, Thomé Filho; Castro e 

Fernandes (2010) apresentam dois caminhos que reforçam ainda mais a importância 

da adoção da Gestão do Conhecimento. Segundo os autores quando se faz 

referência à questão de formação de pessoal nesta área deve-se fundamentalmente 

seguir duas direções: Recomposição de quadros técnicos, que significa na prática 

que providências de política de RH sejam tomadas antes de ocorrer a aposentadoria 

dos mais experientes, com um tempo de superposição suficiente para o convívio 

entre os mais novos e os mais experientes, para que ocorra a transferência de 

conhecimento. Treinamento continuado, dos profissionais das empresas a fim de 

manter a familiaridade do corpo técnico com situações de funcionamento de 

sistemas. Neste sentido, deve haver programas adequados de preparação destes 

profissionais de forma permanente.  

A TAB 9 apresenta a distribuição da amostra por tempo para aposentadoria. 

Conforme já mencionado, 47% dos servidores já estão aptos a se aposentarem. 

Neste caso, buscou-se verificar a intenção de se aposentar, devido ao fato do 

servidor poder continuar trabalhando até os 70 anos.  

 

 



94 

 

 

Tabela 9 – Distribuição da amostra por tempo para aposentadoria 

Tempo para 
aposentadoria 

Freqüência Percentual 

1 a 2 anos 28 29,8 

3 a 5 anos 17 18,1 

5 a 7 anos 10 10,6 

Mais de 7 anos 39 41,5 

Total 94 100 

Fonte; Dados da Pesquisa 
 

. 
5.3.2 - Resultados quanto à percepção da amostra pesquisada, acerca dos 
elementos construtivos da gestão do conhecimento  
 

Nesta etapa, analisa-se o resultado da pesquisa que buscou atender o quarto 

objetivo do estudo que foi Investigar a percepção de pesquisadores e tecnologistas 

acerca dos processos que envolvem a gestão do conhecimento. Os dados foram 

obtidos através da pesquisa de campo, com uso do questionário. Utilizou-se como 

referência teórica Probst, Raub e Romhardt (2002), que identificaram atividades que 

consideraram ser essenciais na gestão do conhecimento e que estão todas, muito 

proximamente relacionadas. São seis construtos considerados essenciais à gestão 

do conhecimento: Identificação do conhecimento, Aquisição do conhecimento, 

Desenvolvimento do conhecimento, Partilha/distribuição do conhecimento, Utilização 

do conhecimento e Retenção do conhecimento. As afirmativas foram distribuídas 

aleatoriamente no questionário. Para apresentação dos resultados estas foram 

agrupadas dentro dos elementos construtivos, e identificadas pela numeração 

original. 

a) Identificação 

No processo de Identificação, buscou-se retratar o ambiente de conhecimento  

interno da instituição. Dessa forma, buscou-se investigar a visibilidade do 

conhecimento dos servidores, a comunicação entre grupos, a importância do 

conhecimento como principal recurso da instituição.  
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A existência do conhecimento na mente dos funcionários, em departamentos não 

contribui se não for compartilhado, pois o conhecimento corporativo só se torna 

valioso quando está acessível, aumentando de valor conforme o grau de 

acessibilidade conforme Davenport e Prusak (2003). Assim torna-se necessário que 

a organização promova formas de tornar o conhecimento visível a todos aqueles que 

dele necessitem, facilitando o acesso e proporcionando o intercâmbio de idéias e 

sugestões das pessoas no âmbito da organização.  

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), identificar o conhecimento significa 

descrever o ambiente de conhecimento da empresa. Definir o quadro geral de 

conhecimentos, informações e dados internos e externos. A gestão do conhecimento 

deve assegurar a visibilidade das competências para ajudar os funcionários a 

localizarem o que precisam. A TAB. 10 demonstra as médias alcançadas nas 

questões deste construto. 

 

TABELA 10 – Identificação do conhecimento 
 

Identificação do conhecimento 
 

Média 
 

 
Desvio padrão 

 

5 - O conhecimento é reconhecido 
como o principal recurso da 
instituição 

7,9 2,1 

11 - Os conhecimentos críticos do 
meu setor são identificados 

6,4 2,1 

15 - Os principais padrões de 
trabalho estão disponíveis a todos 
do setor 

6,7 2,2 

27 - Os projetos que estão em 
andamento na instituição são 
amplamente divulgados 

5,7 2,4 

29 - Existe algum sistema de 
informação sobre os 
conhecimentos dos funcionários 
de forma a facilitar a identificação 
de quem  procurar para se obter 
informações e ajuda 

4,8 2,5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A questão referente ao reconhecimento da importância do conhecimento como 

principal recurso da instituição foi positiva, teve uma média de 7,9. Esta média 

demonstra que o grupo pesquisado reconhece a importância do principal insumo da 

instituição, o conhecimento produzido, aplicado e disseminado para o 

desenvolvimento da instituição.  

Quanto à disponibilidade dos padrões de trabalho, a média foi 6,7. A questão 

referente à ampla divulgação dos projetos em andamento na instituição teve uma 

média de 5,7. Este resultado merece atenção, tendo em vista que não requer muitos 

esforços a adoção de medidas visando melhorar a divulgação dos projetos. Segundo 

Probst, Raub e Romhardt (2002), tornar o conhecimento interno visível significa 

determinar a situação presente, isto é, conscientizar a organização e aumentar o 

comprometimento de todos. Choo (2003) complementa que enquanto o 

conhecimento tácito permanecer guardado como know-how pessoal, este tem pouco 

valor para a organização. As organizações precisam aprender a converter o 

conhecimento tácito, pessoal, em conhecimento explícito, capaz de promover a 

inovação e o desenvolvimento de novos produtos.  

A média mais baixa neste construto foi 4,8, que se refere à existência de algum 

sistema de informação sobre os conhecimentos dos funcionários de forma a facilitar 

a identificação de quem procurar para se obter informações e ajuda. Houve grande 

discordância nesta questão, o que foi confirmado pela não identificação de alguma 

prática de gestão do conhecimento neste sentido. Segundo Probst, Raub e 

Romhardt (2002), as organizações sabem pouco sobre suas habilidades, seus 

especialistas e suas redes internas; isso atrapalha o desenvolvimento seletivo de 

competências organizacionais. Segundo os autores, as habilidades e experiências 

dos indivíduos são parcialmente conhecidas pela organização. A falta de visibilidade 

prejudica o acesso dos funcionários ao conhecimento especializado de seus 

colegas, reduzindo assim a probabilidade de que eles o utilizem. A identificação das 

próprias lacunas de conhecimento e de habilidades pode direcionar um processo 

eficiente de aprendizado na organização.  

Para a gestão do conhecimento esse fator é fundamental, pois tão importante 

quanto ter conhecimento é saber aonde encontrá-lo, uma vez que a fusão de 

saberes muitas vezes pode originar novos tipos de conhecimento. Probst, Raub e 
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Romhardt (2002) afirmam que muitas vezes tempo e energias preciosos são 

desperdiçados na tentativa de localizar informações junto a pessoas erradas. 

Davenport e Prusak (2003) reforçam alegando que muito do atual interesse na 

gestão do conhecimento decorre do fato de que as organizações carecem de 

informações sobre onde está o conhecimento e, portanto, têm dificuldade de chegar 

até ele e efetivamente utilizá-lo. 

Visando solucionar o problema, Probst, Raub e Romhardt (2002) propõem várias 

ações. Dentre elas estão as Listas de especialistas e Páginas amarelas, bem como 

os mapas de conhecimento para localizar especializações. Os Mapas de 

conhecimento são representações gráficas de especialistas, ativos de 

conhecimento, fontes de conhecimento, estruturas de conhecimento ou aplicações 

de conhecimento. Outro recurso é a topografia do conhecimento que identifica as 

pessoas que possuem habilidades e conhecimento específicos e indicam o nível de 

seu conhecimento. A implementação de práticas como as descritas, podem 

alimentar um banco de dados de futuros consultores quando estes estiverem 

deixado a instituição.  

 

b) Aquisição 

O construto Aquisição do conhecimento consiste nas fontes e maneiras pelas quais 

é possível adquirir conhecimento, tanto internamente como externamente à 

organização. Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam que as empresas importam 

uma parte substancial de seu conhecimento de fontes externas. As relações com os 

clientes, fornecedores, concorrentes e parceiros em empreendimentos cooperativos 

são importantes fontes no fornecimento do conhecimento. Os autores destacam que 

este potencial raramente é utilizado em sua totalidade. Assim, a gestão sistemática 

do conhecimento deve levar em conta essas possibilidades.  

Foram investigadas as práticas relacionadas aos fatores referentes ao 

relacionamento com agentes externos à instituição que são os grupos de pesquisa, 

a estruturação dos sistemas de informação internos, a prática de realização de 

encontros internos visando troca de experiências, a documentação de resultados 



98 

 

dos experimentos e o aproveitamento de informações externas.  O resultado está 

demonstrado na TAB. 11.  

 

   TABELA 11 – Aquisição do conhecimento  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou-se um equilíbrio neste construto destacando-se a média de 7,1 para a 

estruturação de forma favorável ao usuário das fontes de informações técnicas 

internas como as bases de dados de informações gerenciais. A menor média de 5,5 

foi referente a prática de realização de encontros periódicos internos. O incentivo à 

interação com grupos de pesquisas externos obteve uma média de 6,2.  Estes 

índices sugerem que estas práticas devem ser melhor estruturadas na instituição. 

Segundo Terra (2005) é crescente a necessidade das empresas se engajarem em 

processos de aprendizados com o ambiente e, em particular, por meio de alianças 

com outras empresas. O aprendizado deve e está sendo, cada vez mais, estendida 

para além das fronteiras da empresa, ou seja, clientes, fornecedores, outras 

Aquisição do conhecimento 
 

Média 
 

Desvio padrão 
 

21 - As fontes de informações  
técnicas internas como por ex. base 
de dados e sistemas de 
informações gerenciais, estão 
estruturadas de forma favorável ao 
usuário 

7,1 2,3 

24 – Existe a prática de se realizar 
encontros periódicos internos 
objetivando troca de experiências 
visando a aquisição e 
aprimoramento do conhecimento. 

5,5 2,6 

28 - É incentivada a interação com 
grupos de pesquisa externos 6,2 2,4 

2 - Os resultados dos meus 
experimentos que não foram bem 
sucedidos são documentados 

6,5 3,0 

7 - Há um aproveitamento das 
informações captadas fora da 
empresa (universidades, 
fornecedores, parceiros externos) 

7,0 2,1 
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empresas (concorrentes ou não), institutos de pesquisa, universidades etc.. Choo 

(2003) reitera que na conexão do conhecimento, a organização forma alianças com 

outras organizações, visando transferir o conhecimento por meio dos 

relacionamentos, nas culturas do trabalho e nos estilos operacionais da organização 

parceira. O conhecimento é transformado em valor não apenas dentro das 

organizações, mas também por meio de interações com clientes, fornecedores e 

parceiros. Assim a percepção dos pesquisados neste construto sinaliza que estas 

questões merecem mais atenção.  

 

c) Desenvolvimento 

O Desenvolvimento do conhecimento segundo Probst, Raub e Romhardt (2002) 

complementa a aquisição do conhecimento. Seu foco está na geração de novas 

habilidades, novos produtos, idéias melhores e processos mais eficientes. Segundo 

os autores o desenvolvimento do conhecimento envolve todos os esforços 

administrativos conscientemente direcionados para produzir capacidades que ainda 

não se encontram presentes na organização, ou que ainda não existam dentro nem 

fora delas. Para verificar este construto optou-se pela primeira questão do 

questionário ser visando obter a percepção dos respondes quanto a importância da 

gestão do conhecimento para o desenvolvimento do CDTN. Nesta questão foi 

apresentado também de forma sintética o conceito de gestão do conhecimento. O 

resultado foi muito positivo com uma média alta de 9,4 e pequeno desvio padrão de 

1,5, o que demonstra que a maioria concorda sobre a importância da gestão do 

conhecimento para a instituição. A segunda questão foi referente à liberdade para  

proposição e formulação de projetos de pesquisa, que teve uma média de 7,0. A 

terceira afirmativa verificou a percepção quanto ao incentivo da instituição ao 

aprendizado por meio da participação em cursos e eventos da área, esta questão 

obteve média de 6,9. Quanto ao apoio aos pesquisadores e tecnologistas para  

apresentação de novas idéias a média não variou muito ficando em 6,7. Quanto à 

importância da parceria com outros institutos nucleares e universidades a média foi 

9,3, a mais alta do construto. Percebe-se alta concordância quanto à importância 

destas parcerias para a instituição. A TAB. 12 apresenta estes resultados. 
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TABELA 12 - Desenvolvimento do Conhecimento 
 

Desenvolvimento do 
Conhecimento 

Média 
 

Desvio 
padrão 

 

1 - A Gestão do Conhecimento é 
importante para o desenvolvimento 
do CDTN 

9,4 1,5 

6 - Há liberdade para proposição e 
formulação de projetos de pesquisa 

7,0 2,3 

14 - A instituição valoriza e incentiva 
o aprendizado através de 
participação em cursos e eventos da 
área.  

6,9 2,4 

18 -Os pesquisadores e tecnologistas 
recebem apoio para apresentar 
novas idéias 

6,7 2,3 

23 - Parcerias com outros institutos 
nucleares e universidades são 
importantes para o desenvolvimento 
das atividades da minha área 

9,3 1,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

As médias deste construto foram positivas evidenciando um avanço neste elemento 

essencial da gestão do conhecimento. O desenvolvimento do conhecimento tem 

relação direta com a criatividade, solução de problemas e de processos mais 

eficientes. Nonaka e Takeuchi (1997) apregoam que o processo de inovação é 

sempre iniciado a partir do reconhecimento de uma oportunidade. Neste sentido, as 

organizações interessadas em estimular o processo de geração de novas ideias 

devem trabalhar para criar condições estruturais que facilitem este processo. Assim 

o construto Desenvolvimento do conhecimento bem pontuado é de suma 

importância e coloca a instituição em situação de vantagem quando da formalização 

da gestão do conhecimento.  
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d) Compartilhamento 

O compartilhamento e distribuição do conhecimento é um elemento construtivo que 

é condição prévia vital para transformar informações ou experiências isoladas em 

algo que toda a organização possa utilizar. A distribuição do conhecimento é o 

processo de compartilhar e disseminar conhecimento que já se encontra presente na 

organização. Foi investigada a percepção dos respondentes quanto à criação pela 

instituição de condições facilitadoras para colaboração entre membros de um projeto 

que trabalham em locais distintos, a média obtida foi de 6,5. Na questão sobre a 

visão do conhecimento como poder, gerando nas pessoas sentimento contrário a 

seu compartilhamento a média foi de 6,7. A questão relativa ao compartilhamento 

com os colegas as experiências profissionais de forma particular ou em grupo teve 

uma média superior neste construto alcançando 7,7. Quanto ao compartilhamento 

dos resultados do trabalho com erros e acertos, o grupo de trabalho teve uma média 

de 7,3. Quanto ao incentivo para o compartilhamento do conhecimento dentro da 

instituição a média foi de 6,3, conforme TAB.13. 

TABELA 13 – Compartilhamento do Conhecimento 
  

Compartilhamento do 
conhecimento 

Média 
 

Desvio Padrão 
 

8 - A instituição cria condições 
facilitadoras para a colaboração 
entre os membros de um projeto 
que trabalham em locais distintos 

6,5 2,4 

12*. Percebo que o conhecimento 
é visto como poder, gerando nas 
pessoas sentimento contrário ao 
seu compartilhamento 

6,7 2,7 

17 - Compartilho com meus 
colegas as minhas experiências 
profissionais de forma particular 
ou em grupo 

7,7 2,0 

19 - Os resultados do meu 
trabalho com erros e acertos são 
compartilhados com o meu grupo 

7,3 2,3 

22 – Há incentivo para o 
compartilhamento do 
conhecimento dentro da instituição 

6,3 2,3 

Fonte: Dados da pesquisa  (* Esta questão teve a pontuação invertida  

Para compor a média. Pontuação invertida = 11 – pontuação atribuída na pesquisa) 
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Davenport e Prusak (2003) alertam que as pessoas não repassam automaticamente 

o conhecimento a outras; existem barreiras individuais que tornam as pessoas 

menos dispostas ou menos capazes de fazê-lo. Os funcionários geralmente 

consideram algumas áreas do seu conhecimento pessoal como parte de sua base 

de poder na empresa, ou como um negócio particular seu. Nos dois casos, a 

disposição para compartilhar o conhecimento é limitada. Outros ativos de 

conhecimento podem não ser repassados porque os indivíduos não conseguem 

descrevê-los e comunicá-los. Assim pelas médias obtidas neste construto observa-

se que realmente o compartilhamento do conhecimento precisa ser incentivado na 

instituição. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a criação de conhecimento 

organizacional depende, em grande medida, do contato humano, da intuição, do 

conhecimento tácito, da cooperação, da explicitação de modelos mentais, da 

diversidade de opiniões e do pensamento sistêmico. Os resultados sinalizam que é 

preciso haver criação de condições que propiciem e estimulem o compartilhamento 

do conhecimento na instituição. 

  

e) Utilização 

No construto utilização do conhecimento Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam 

que providências devem ser tomadas para garantir que habilidades e ativos de 

conhecimento valiosos gerados nas organizações sejam totalmente utilizados. E 

ressaltam que o objetivo integral da gestão do conhecimento é assegurar que o 

conhecimento presente em uma organização seja aplicado produtivamente em seu 

benefício.  

Na verificação deste construto, foram levantadas questões sobre a contribuição dos 

repositórios de conhecimento da instituição para a realização do trabalho. A média 

para esta questão foi de 7,8, o que sinaliza o predomínio de uma concordância 

quanto a esta contribuição. Com relação ao investimento em tecnologias de 

informação pela instituição permitindo o fornecimento de informações de qualidade e 

de forma ágil, a média foi de 9,0 a maior do construto. A preocupação na medição 

dos resultados para a viabilização de novos projetos teve média de 6,3. A questão 

sobre a existência na instituição de uma cultura orientada para o conhecimento e 

para a utilização final do conhecimento teve uma média menor de 6,2. Identifica-se 
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aqui um ponto para melhoria, que é relacionado à cultura organizacional. Terra 

(2005) enfatiza que apesar da multiplicidade de fatores envolvidos, a cultura 

organizacional configura-se como um importante elemento na busca do 

conhecimento organizacional. Sua importância decorre do fato de que com 

mobilização e empenho é possível a criação de um senso comum, um agir favorável 

à gestão do conhecimento dentro da organização.  As possibilidades de mudança da 

cultura, apesar de difíceis, podem se tornar mais efetivas com o papel 

desempenhado pelas lideranças organizacionais neste sentido.  E por último, quanto 

à satisfação com os recursos de informática disponíveis e os conhecimentos neles 

disseminados a média foi de 7,4. Este resultado foi positivo, Davenport e Prusak 

(2003) sustentam que uma infraestrutura tecnológica é um componente necessário 

para o sucesso de projetos do conhecimento. Contudo os autores alertam que a 

gestão do conhecimento não pode estar centrada somente na tecnologia.  

Na TAB. 14 estão apresentados os resultados deste elemento construtivo. 
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TABELA 14 - Utilização do conhecimento 

  

Utilização do conhecimento 

 

Média 

 

 

Desvio Padrão 

 

9 - Os repositórios de informação da 
instituição contribuem para a realização 
do meu trabalho 

7,8 2,1 

13 - O investimento em tecnologias de 
informação permite à organização 
fornecer informações de qualidade com 
maior agilidade 

9,0 1,6 

16 - Existe preocupação em medir 
resultados  sob várias perspectivas (como 
por ex. financeira, operacional, 
estratégica) para viabilização de novos 
projetos 

6,3 2,3 

26 - Existe na instituição uma cultura 
orientada para o conhecimento e para a 
utilização final do conhecimento 6,2 2,3 

30 - Estou satisfeito com os recursos de 
informática disponíveis para mim e os 
conteúdos/conhecimentos neles 
disseminados 

7,4 2,1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
 
 

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), o conhecimento não tem valor se não for 

utilizado. Mesmo considerando que a organização tenha processos eficazes de 

identificação e desenvolvimento do conhecimento, caso ela não aplique seu novo 

conhecimento não obterá grande benefícios. As organizações podem fornecer 

muitos instrumentos para promover a utilização do conhecimento para a inovação 

reforçando o pensamento criativo. No entanto, o mais importante é estabelecer um 

ambiente que encoraje a criatividade, experimentação e a receptividade às novas 

ideias (BUKOWITZ E WILLIAMS, 2002).  
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f) Retenção 
 
 

O construto Retenção do conhecimento aborda a consciência da importância da 

preservação do conhecimento. Na investigação deste construto foram abordadas 

questões visando perceber como os respondentes vêm esta questão.  

A primeira afirmativa sobre se o respondente registra formalmente a participação em 

eventos para que os outros colegas de trabalho possam ter acesso, teve uma média 

de 7,5. A segunda foi sobre a importância da memória técnica científica como 

instrumento de retenção do conhecimento. Esta foi a maior média deste grupo 

perfazendo 9,4, o que indica alta concordância. Este resultado indica que a Memória 

técnica cientifica da instituição é reconhecida como importante recurso de retenção 

do conhecimento da instituição. Quanto à documentação e registro dos resultados 

do trabalho para uso posterior do setor a média foi de 7,8, seguida de uma média de 

6,8 na questão referente ao envio de uma cópia de toda a produção técnica 

científica publicada para a Biblioteca visando à formação da memória institucional. 

Percebe-se que a importância dada à Memória não foi na mesma proporção das 

práticas para construção desta memória. Quanto à preocupação com o quadro de 

servidores na iminência de aposentadoria representando perda de conhecimentos, a 

média foi de 8,3. Isto demonstra que as aposentadorias devem ser um assunto 

melhor discutido na instituição, pois constitui uma ameaça a continuidade de 

projetos. Os resultados deste construto sinalizam que a instituição deve continuar 

intensificando esforços na construção da sua memória. Deve-se formalizar a 

obrigatoriedade do envio para a Biblioteca de uma cópia da produção técnica 

cientifica dos pesquisadores e tecnologistas, que reconhecem a importância da 

memória, entretanto, deixam de enviar as suas publicações, conforme os resultados. 

Identifica-se neste caso uma contradição. Na TAB. 15 estão demonstrados estes 

resultados. 
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TABELA 15 – Retenção do conhecimento 
 

Retenção do conhecimento 
Média 

 
Desvio padrão 
 

3 - Registro formalmente a 
participação em seminários, 
congressos, etc., para que outros 
colegas de trabalho possam ter 
acesso 

7,5 2,5 

4 - A memória técnica científica do 
CDTN é um importante instrumento 
de retenção do conhecimento 

9,4 1,1 

10 - Os resultados do meu  trabalho 
são documentados e registrados para 
uso posterior no setor 

7,8 1,9 

25 - Uma cópia de toda a produção 
técnico científica que é publicada, 
interna e/ou externamente, é 
encaminhada  à Biblioteca para 
formação da Memória institucional 

6,8 2,6 

20 - O quadro de servidores na 
iminência de perda de conhecimentos 
por aposentadorias é uma 
preocupação para o meu setor 

7,0 2,5 

Fonte: Dados da pesquisa 

Merece ser destacado neste elemento construtivo a relevância da Memória técnica 

científica da instituição. Segundo a IAEA (2006) é fato que a base do conhecimento 

nuclear corre perigo de perder-se à medida que os especialistas se aposentam. O 

CDTN tem 47% dos servidores já aptos a se aposentarem recebendo o abono 

permanência. Assim são cada vez mais importantes os processos de retenção do 

conhecimento que permitam a preservação, a atualização periódica e a 

disseminação do conhecimento. O enfoque dominante na retenção do conhecimento 

nuclear está fundamentado na manutenção do conhecimento explícito e do 

conhecimento dos especialistas (IAEA 2006).  

 

Prosbst, Raub e Romhardt (2002) complementam que em áreas-chave das 

organizações, deve haver um esforço para selecionar e documentar eficientemente 

o conhecimento para a memória organizacional. Ainda segundo os autores, a saída 
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de um funcionário muitas vezes deixa uma lacuna, resultado da falta de 

documentação durante sua permanência. Segundo Choo (2003), a retenção do 

conhecimento com a recuperação de relatórios de trabalhos anteriores também 

contribuem para a construção e para o desenvolvimento do conhecimento 

organizacional.  

 

 

g) Síntese das médias dos elementos construtivos 

 

Em uma síntese das médias de cada elemento construtivo da Gestão do 

Conhecimento, observou-se que os resultados não foram contrastantes. Conforme 

resume a TAB. 16, houve um equilíbrio entre os construtos não apresentando 

grandes variações. 

TABELA 16 – Média dos elementos construtivos da gestão do conhecimento 

Elementos construtivos da gestão do 

conhecimento Média Desvio padrão 

Identificação do conhecimento 
6,3 1,7 

Aquisição do conhecimento 
6,5 1,8 

Desenvolvimento do conhecimento 
7,9 1,3 

Compartilhamento do conhecimento 
6,4 1,5 

Utilização do conhecimento 
7,3 1,4 

Retenção do conhecimento 
7,7 1,2 

Fonte: Dados da pesquisa 

A maior média foi do construto Retenção do Conhecimento devido à valorização da 

memória técnica científica da instituição, como importante instrumento de retenção 

do conhecimento. A menor média foi do construto Identificação do Conhecimento, 

devido à maioria dos respondentes discordarem que existe algum sistema de 

informação sobre os conhecimentos dos funcionários de forma a facilitar a 

identificação de quem procurar para se obter informações e ajuda.   
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Estes resultados são indicadores importantes no norteamento de uma futura política 

formal de Gestão do Conhecimento na instituição. Todas as médias dos elementos 

construtivos foram acima de 6,0, o que sinaliza uma oportunidade para a instituição 

no caminho para a institucionalização da gestão do conhecimento. Estas médias 

podem ser melhoradas com ações neste sentido.  

A GC pode trazer para a instituição muitos benefícios, dentre eles o incremento da 

inovação tecnológica. As oportunidades de inovação estão disponíveis de várias 

maneiras. Estão na mente dos funcionários, no contato com os fornecedores e no 

relacionamento com outras instituições, dentre outras. Segundo Terra (2012), não é 

a falta de ideias ou a falta de conhecimento que impedem a inovação e sim, possuir 

um processo de gestão, mecanismos de reconhecimento e uma cultura favorável 

que permitam que as ideias sejam transformadas em novos produtos e serviços. A 

GC favorece este processo.  

 

5.3.3 – Percepção dos respondentes quanto a perda de conhecimentos em 

consequência das aposentadorias 

 

A questão 31 não foi propositalmente agrupada em nenhum construto. O objetivo 

era destacar a percepção dos tecnologistas e pesquisadores sobre o problema da 

descontinuidade dos trabalhos e pesquisas com a iminência das aposentadorias na 

instituição. Assim, questionou-se caso a aposentadoria do respondente estivesse 

programada para os próximos 5 anos, se seria possível afirmar que outro 

profissional já estaria apto a dar continuidade ao seu trabalho. A média obtida nesta 

questão foi 3,3, o que demonstra a discordância da maioria. Foi aberto após esta 

questão um espaço para comentários a respeito. A análise dos comentários justifica 

esta baixa média obtida. 

 A carência de pessoal para substituir os profissionais em vias de se aposentar é um 

problema comum a instituições nucleares em todo o mundo, conforme já relatado. O 

conhecimento nuclear é eminentemente tácito, assim por estas razões os 

organismos internacionais têm intensificado esforços na gestão visando preservar o 

conhecimento dos especialistas (IAEA, 2006). Praticamente todos os comentários 
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nesta questão, refletem a preocupação com relação à falta de pessoal devido às 

aposentadorias e a não regularidade dos concursos públicos: 

“A aposentadoria de parte do grupo está próxima (2 anos) e não 
existem outros profissionais para dar continuidade às atividades. Não 
foi repassada as competências por falta de novos profissionais.” 

“Além da ameaça pelas aposentadorias a possibilidade de 
transferência do conhecimento é limitada pela insuficiente reposição 
de pessoal.” 

“Caso não haja concursos em breve a minha atividade vai deixar de 
existir.” 

“Em meu caso específico tenho feito bastante esforço para formar 
pessoal qualificado para atuar na minha área. A dificuldade tem sido 
em contratar estes profissionais para dar seqüência a este 
treinamento.” 

 “Infelizmente não tenho colaboração de muitos colegas da instituição 
nas minhas pesquisas. Estou trabalhando basicamente com alunos 
que irão embora, logo terminem seus projetos. Caso a pergunta 
acima fosse concretizada eu não teria ninguém treinado para me 
substituir.” 

“Quando entrei no CDTN, os principais profissionais da minha área já 
tinham se aposentado. A salvação foi um deles ter virado 
colaborador e me passar os conhecimentos hoje em dia” 

Foi manifestada também a preocupação com as áreas sensíveis de perda de 

conhecimento na instituição. A área de reatores foi citada como uma das mais 

frágeis com referência a perda de competência do CDTN pela ameaça de não 

continuidade dos trabalhos.   

“Acho muito difícil. Atuo há cerca de 30 anos em tecnologia de 
reatores nucleares. Praticamente não existe reposição de pessoal. O 
CDTN não tem curso de formação nesta área.” 

“A manutenção das competências do CDTN, construídas ao longo de 
décadas são fundamentais para a condução responsável das 
atividades de P&D em tecnologia nuclear e até de operação de 
instalações nucleares do país está absolutamente comprometida. 
Acredito que o problema vem sendo levado pela diretoria ao 
conhecimento da presidência da CNEN e do ministro de C&T (atuais 
e passados). Contudo, não parece haver perspectiva real de 
realização de concursos e admissão de novos servidores para os 
próximos anos. Esse quadro é observado também em outros 
institutos da CNEN.” 

Instituições em todo o mundo têm iniciado programas de retenção do conhecimento 

nuclear com a finalidade de identificar habilidades necessárias para a substituição 

dos especialistas seniores. Desta forma capturam as melhores práticas e outros 
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conhecimentos não documentados antes que se percam. A solução de perda do 

conhecimento requer intervenções que incorporem as contribuições da Gestão do 

conhecimento (IAEA, 2006). 

 

5.4 - Análise dos fatores facilitadores e dificultadores 

 

Os dados apurados quanto aos fatores inibidores e facilitadores da gestão do 

conhecimento no CDTN foram resultantes da segunda parte do questionário de 

pesquisa que continha duas questões abertas interrogando sobre estes fatores, as 

questões 32 e 33.  

32 - Quais os fatores facilitadores para a gestão do conhecimento na instituição que você 

poderia destacar? 

33 - Quais fatores você poderia destacar como dificultadores à Gestão do Conhecimento no 

CDTN? 

Trinta e quatro pessoas responderam a estas questões. Como eram questões 

abertas, os respondentes ficaram livres para responderem com suas próprias 

palavras.  

 

5.4.1 – Fatores facilitadores 

 

Observou-se que nas respostas sobre os fatores facilitadores, muitos responderam o 

que consideraram existir na instituição. Entretanto, outros aproveitaram o espaço 

para observações e sugestões de ações que facilitariam o processo de gestão do 

conhecimento. 

No QUADRO 11 são apresentadas as respostas que indicaram os fatores que foram 

considerados facilitadores da gestão do conhecimento existentes na instituição. 
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QUADRO 11 – Fatores facilitadores da gestão do conhecimento citados como 

existentes 

 Fatores facilitadores citados como existentes 

1.  Infraestrutura adequada (21x) 

2.  Os Sistemas de informação do CDTN (14x) 

3.  Comunicação (6x) 

4.  Política de recursos humanos (4x) 

5.  Visão estratégia gerencial (3x) 

6.  Existência da biblioteca (3x) 

7.  Cultura organizacional (3x) 

8.  Cultura de pesquisa da instituição (2x) 

9.  Estrutura organizacional (2x) 

10.  Organização do trabalho (2x) 

11.  Existência de um bom relacionamento com o ambiente externo 

12.  A maioria dos servidores é aberta a compartilhar informação, quando inquirida 

13.  Acervo do conhecimento gerado pela instituição 

14.  Relacionamento com ambiente externo 

15.  Busca pela inovação 

16.  Publicações internas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

De forma geral, pode-se observar que os fatores propulsores citados como 

existentes na instituição são de natureza diversa. A infra-estrutura da instituição,  

sistemas de informação, recursos humanos, estrutura organizacional e a visão 

estratégica gerencial e a comunicação foram citados como fatores facilitadores. 

Segundo Terra (2005), estas são dimensões estratégicas para a gestão do 

conhecimento. Ressalta-se a importância de muitos fatores apontados na literatura 

como facilitadores do processo terem sido considerados como existentes na 

instituição.  

 
“O grande facilitador da gestão do conhecimento é o próprio espírito 
de pesquisa dos servidores” 

“a infra-estrutura do centro é adequada” 

“Cultura da pesquisa na instituição, busca pela inovação” 

“A vasta maioria dos servidores é aberta compartilhar informação 
quando inquirida” 
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“A infraestrutura é um facilitador, pois nossa biblioteca é bem 
localizada e atualizada, bem como existe um bom relacionamento 
com outras instituições de pesquisa”  

 

Muitas respostas à questão sobre os fatores facilitadores foram sugestões, conforme 

pode ser visualizado no QUADRO 12. 

 

QUADRO 12 – Sugestões de facilitadores para a gestão do conhecimento 

 
Sugestões de facilitadores 

1.  Melhor aproveitamento das informações captadas fora da empresa 

2.  Concordância por parte dos servidores da importância da gestão do conhecimento 

3.  Setor estruturado para este fim 

4.  Processo de conscientização dos servidores a respeito deste tema  

5.  Constituição de equipes de conhecimento em áreas de atuação importantes para o 
Centro 

6.  Contratação de pessoal 

7.  Disponibilização das atividades de todas as áreas por meio computacional  

8.  Divulgação do assunto 

9.  Promoção de encontros como o da iniciação científica 

10.  Identificação das áreas produtivas e manutenção de linhas de pesquisa que 
estejam dando frutos mesmo em áreas correlatas a nuclear. 

11.  Investimento na formação e transferência de experiências para as novas gerações 
de servidores 

12.  Incentivo maior para que seja uma prática corrente no CDTN 

13.  Recursos financeiros 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

O objetivo era conhecer os fatores facilitadores da gestão do conhecimento que os 

respondentes poderiam destacar na instituição. Muitas respostas foram idéias e 

sugestões, que foram avaliadas como igualmente importantes e consideradas neste 

trabalho. Embora tenham sido identificadas várias práticas e ferramentas 

compatíveis com a gestão do conhecimento, o tema ainda não foi introduzido ou 

discutido formalmente na instituição. Entretanto, observou-se que existe uma 

preocupação com o tema e a gestão do conhecimento é reconhecida como 

importante para o desenvolvimento da instituição.  
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Segundo Terra (2005), é essencial que a alta administração assuma um papel que 

possibilite o desenvolvimento de uma estrutura organizacional para a implantação de 

um programa de Gestão do conhecimento. Destaca-se que algumas sugestões 

foram neste sentido: 

“Investir na gestão propriamente dita (capacitar os gestores em 
todos os níveis); democratizar as relações de trabalho; estabelecer 
mecanismos de valorização pelo trabalho coletivo; disponibilizar 
condições técnicas; eficiência gerencial” 

 “Concordância por parte dos servidores da importância da gestão 
do conhecimento” 

 “Acredito que o compartilhamento do conhecimento aqui no CDTN 
é uma iniciativa pessoal do servidor. Não existe uma política que 
incentive esta prática. Na minha opinião deveria ser feita uma ação 
mais efetiva neste sentido partindo da Direção envolvendo chefia e 
todo o corpo funcional” 

“O grande facilitador da gestão do conhecimento é o próprio espírito 
de pesquisa dos servidores. O que precisa é o incentivo maior para 
que seja uma prática corrente no CDTN” 

 

 

5.4.2 – Fatores dificultadores 

 

A Gestão do conhecimento requer o compromisso e mobilização de todos da 

organização. Existem fatores que exercem influencia e estão relacionados a 

diversos aspectos como, pessoas, infraestrutura, a disponibilidade de tecnologia e à 

liderança (BUORO, 2005). Buscou-se conhecer a opinião dos respondentes a 

respeito dos dificultadores ou barreiras da gestão do conhecimento na instituição.  

No QUADRO 12 são apresentados os dificultadores da gestão do conhecimento 

identificados na instituição pelos respondentes.  
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QUADRO 12 – Fatores dificuladores da gestão do conhecimento 

 Fatores dificultadores da gestão do conhecimento 

1 Aposentadorias (6) 

2 Comunicação (4x) 

3 Burocracia, (3X) 

4 Política de recursos humanos (3x) 

5 Desmotivação (3x) 

6 Falta de pessoal (2x) 

7 Falta de diretrizes (2x) 

8 Sistema de informação deficiente, pois as informações não estão disponíveis com 
facilidade 

9 Visão e estratégia gerencial 

10 A constante mudança de foco e de prioridades interrompendo projetos quando 
estes começam a se consolidar, ação que em longo prazo produz poucos frutos e 
desperdiça recursos humanos e materiais 

11 Dificuldade de identificar as competências de cada indivíduo 

12 Cultura organizacional 

13 A dedicação das pessoas para disponibilização do conhecimento adquirido 

14 Desconhecimento sobre Gestão do Conhecimento 

15 Postura centralizadora individual de cada pesquisador  

16 Falta de recursos humanos para operacionalizar a gestão do conhecimento 

17 As características do conhecimento nuclear 

18 Boa vontade 

19 Falta de transparência dos sistemas de informação 

20 Falta de uma política própria de gestão do conhecimento 

21 Falta de divulgação dos projetos internamente 

22 Descontinuidade dos trabalhos 

23 Falta de incentivo 

24 Falta de prioridade em gestão do conhecimento 

25 Pouco intercâmbio/divulgação entre as diversas áreas 

26 Falta de apóio da instituição 

27 Subutilização das ferramentas gerenciais já disponíveis 

28 Individualismo 

29 Falta de registro das informações e resultados alcançados 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou-se uma maior ênfase nas respostas referentes aos fatores dificultadores 

ou inibidores da gestão do conhecimento, comparados às respostas sobre os 

facilitadores. Observa-se que vários fatores dificultadores citados enquadram-se na 

primeira dimensão de Terra (2005) que são os Fatores Estratégicos e o Papel da 

Alta Administração. Segundo o autor na gestão do conhecimento a alta direção tem 

papel importante na demonstração do real interesse na gestão do conhecimento. 

Deve-se garantir que toda equipe compreenda a importância da estratégia 

organizacional no que se refere à gestão do conhecimento, garantindo recursos para 

que isso se torne possível. Buoro (2002) relaciona esta dimensão com fatores 

dificultadores pelo fato do acesso às informações e conhecimentos da empresa 
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estarem atrelados aos níveis hierárquicos ocupados pelas pessoas. Outro fator 

nesta dimensão refere-se à descentralização total das atividades de organização e 

disseminação de conhecimentos na empresa. Conforme já foi registrado, ainda não 

há na instituição uma diretriz estratégica neste sentido, devido a este fato muitos dos 

fatores levantados abordam estas questões apontadas por Buoro, como expressa os 

comentários a seguir: 

“A maioria dos servidores não conhece a política de gestão do 
conhecimento, como eu sabemos somente um pouco, além disto os 
procedimentos para esta área no CDTN não são divulgados, assim 
pratica-se somente o que se conhece no dia a dia. Sugiro que haja 
palestras e visitas à biblioteca para explicar todas as facilidades e 
procedimentos que são afetos à Gestão do Conhecimento. O que 
poderíamos fazer e o que poderíamos obter para melhoria do 
sistema.” 

“Definição de uma política própria de gestão do conhecimento” 

 “Penso que os dificultadores, como o maior deles a política de 
recursos humanos, seriam contornados com uma intervenção no 
sentido de disseminar a importância da gestão do conhecimento no 
CDTN” 

 

Deve-se ressaltar que não foram citadas na pesquisa por nenhum respondente, 

questões referentes ao investimento e incentivo ao treinamento e desenvolvimento 

pessoal e profissional dos servidores. Este fato é positivo e demonstra um ponto 

forte da instituição.  

Verificou-se que o grande fator associado à Política de Recursos Humanos foi 

relacionado à preocupação com as aposentadorias que podem comprometer o 

andamento das atividades dos setores. Deve-se ressaltar que este fator foi apontado 

como o maior dificultador para a gestão do conhecimento. Entretanto considera-se 

que este deva ser o maior argumento e justificativa para a gestão do conhecimento 

na instituição. Neste sentido o objetivo seria reter o conhecimento, incentivar o 

compartilhamento e o registro antes que as perdas aconteçam.  

Os comentários abaixo evidenciam a necessidade de ações visando as 

contribuições que a gestão do conhecimento pode propiciar à instituição no sentido 

de minimizar as perdas de conhecimentos. 

 

 

 



116 

 

“...com as aposentadorias, alguns setores irão praticamente acabar” 

 

“Falta de pessoal para receber este conhecimento via transferência 
por contato/colaboração/interação direta com os profissionais 
experientes do setor” 

 “Investimento em pessoas. Como muitos servidores aposentando e 
como os bolsistas permanecem por tempo determinado, muito 
conhecimento se perde ou deixa de ser produzido aqui no Centro.” 

 “Diminuição progressiva do quadro de servidores, sobrecarregando 
os que ficam, de forma que a Gestão do Conhecimento acaba se 
tornando de pouco prioridade se comparada com a necessidade de 
atender às demandas diárias, sejam essas técnicas, sejam 
administrativas” 

 
Acredita-se que uma gestão de pessoas visando a gestão do conhecimento, 

também abra espaço para a discussão de ideias. Neste sentido é importante a 

abertura de oportunidades para que as pessoas possam se envolver, acompanhar e 

participar do processo. Verifica-se pelos resultados da pesquisa que os servidores 

percebem as dificuldades e estão abertos a contribuições visando melhorias.  

Foram também identificadas nas respostas fatores relacionados com a cultura 

organizacional, que Buoro (2002) relaciona como fator dificultador quando o 

conhecimento é visto como poder gerando nas pessoas sentimento contrário ao 

compartilhamento do conhecimento. Entretanto, o fator cultura organizacional foi 

também citado como um facilitador pelos respondentes. O compartilhamento de 

conhecimento não pode ser uma imposição, e está sujeito à interferência de 

inúmeras variáveis, que quanto mais forem conhecidas, mais bem gerenciadas 

poderão ser. A gestão do conhecimento busca criar condições que facilitem e 

quebrem as barreiras para o compartilhamento. Os comentários abaixo demonstram 

a percepção dos respondentes quanto às dificultades de compartilhamento.  

“Postura centralista e egoísta do pesquisador, na busca de 
conhecimento “inédito”, dificulta o compartilhamento com colegas 
das experiências profissionais e dos conhecimentos adquiridos. 
Poucos são os que conseguem compartilhar projetos, idéias e 
conhecimento.” 

 “Aprisionamento do conhecimento que está envolvido em atividades 
conduzidas por um único pesquisador, sem o compartilhamento e 
sem abertura para a discussão com os demais.” 

 “Falta de dedicação das pessoas para disponibilização do 
conhecimento adquirido.” 
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Probst, Raub e Romhardt (2002) argumentam que sem comunicação entre os 

indivíduos que detêm o conhecimento, é impossível que haja qualquer comparação 

das idéias e experiências de cada pessoa com as outras. Os autores acrescentam 

que nas organizações onde existem barreiras significativas ao processo de 

comunicação entre departamentos há, necessariamente, dificuldades em 

desenvolver soluções conjuntas, bem como ilhas de conhecimento ineficientes.  

Os fatores dificultadores citados na pesquisa são objetos de estudos por 

pesquisadores da área de gestão do conhecimento e podem ser superados com a 

implantação de intervenções com este fim. Terra (2005) alerta que a Gestão do 

Conhecimento requer a criação de novos modelos organizacionais (estruturas, 

processos, sistemas gerenciais) e uma efetiva liderança, disposta a enfrentar, 

ativamente, as barreiras existentes ao processo de transformação.  

 

5.5 Análise da visão da alta administração quanto à Gestão do Conhecimento 

 

Como última etapa da coleta de dados, foi realizada uma entrevista com o diretor da 

instituição. O diretor é doutor em Engenharia Química pela UNICAMP, Engenheiro 

Mecânico e Mestre em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Trabalhou em empresa multinacional, como professor 

universitário e como líder de desenvolvimento tecnológico e qualificação 

experimental. Possui mais de 15 anos de experiência na área de gestão de projetos, 

abrangendo a coordenação de equipes multifuncionais, gestão tecnológica, 

contratos internacionais de transferência de tecnologia, acordos cooperativos multi-

institucionais e coordenação de interface de engenharia convencional com empresas 

projetistas nacionais. A entrevista teve como objetivo conhecer a visão da alta 

administração nas questões sobre a gestão do conhecimento. Na oportunidade 

foram discutidos alguns resultados da pesquisa no tocante à perda de conhecimento 

em função das aposentadorias iminentes.  

A primeira pergunta foi referente ao resultado da pesquisa quanto à constatação da 

existência de várias práticas compatíveis com a Gestão do Conhecimento e da 

concordância da importância do papel desta gestão no desenvolvimento da 
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instituição. O Diretor deixou claro que considera de suma importância a contribuição 

que a Gestão do Conhecimento pode dar ao CDTN. 

“A Gestão do Conhecimento é o caminho natural que a instituição 
deve percorrer.“ 

Foi também ressaltado que várias instituições já estão implementando ações neste 

sentido, principalmente as indústrias nucleares e as centrais nucleares. 

Quanto às aposentadorias iminentes, o Diretor deixou claro que este é um grande 

problema da instituição que afeta a várias instituições nucleares no Brasil e no 

mundo. Segundo ele está prevista ainda para 2012 a realização de um concurso 

público visando minimizar estas perdas. Mas foi salientado que o número de vagas 

não supre o déficit existente. 

Visando minimizar a perda de conhecimento, foi citado o trabalho realizado com os 

servidores contratados no último concurso. Além do treinamento nos setores, estes 

servidores estão tendo a oportunidade de realizarem cursos na Agência 

Internacional de Energia Atômica em Viena e em outras instituições como o 

Karlsruhe Institute of Technology, na Alemanha, para aprofundamento nas 

respectivas áreas que estão atuando. Foi também citada a participação dos 

servidores em seminários e congressos nacionais e internacionais como forma de 

adquirir e aprimorar o conhecimento.  

Quanto à ameaça de perdas de competências, foi questionada a existência de 

estudos visando o mapeamento de áreas críticas devido às perdas de 

conhecimento. Segundo o Diretor esta é uma questão em pauta no CDTN. Existe 

este mapeando de áreas consideradas críticas e providências estão sendo tomadas. 

Nestas áreas os servidores recém-admitidos estão sendo treinados para liderança e 

domínio das competências específicas destes setores. Os servidores fazem 

treinamentos inclusive em outras unidades da CNEN que têm competências 

semelhantes. O corpo gerencial do CDTN esta elaborando o planejamento 

estratégico da instituição que contemplará ações visando minimizar estas perdas. 

Quanto aos fatores dificultadores da Gestão do Conhecimento, o Diretor abordou a 

questão da característica tácita do conhecimento científico, sobretudo do 

conhecimento nuclear. A publicação de artigos internacionais é exigida por muitos 
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órgãos de fomento e para manutenção dos indicadores da própria CNEN. Mas, 

ressalta que quando o pesquisador escreve um artigo, não está expresso ali todo o 

conhecimento tácito para se chegar àqueles resultados. As notas técnicas e 

publicações internas também devem ser incentivadas por permitir um maior 

detalhamento com maior contribuição ao compartilhamento do conhecimento dentro 

da instituição. Foi destacado que esta prática precisa ser incentivada, principalmente 

nos novos servidores. 

Foi levantado que a carência de pessoal não afeta somente a área técnica. A área 

administrativa também está com um déficit de pessoal e este também é um fator 

dificultador. Foi abordada a necessidade do aprimoramento da comunicação interna 

no sentido de maior divulgação interna dos projetos desenvolvidos na instituição. 

Quanto aos fatores facilitadores, foi citado o potencial da tecnologia de informação 

existente no CDTN. A composição da rede de computadores existentes com 

equipamentos modernos com a disponibilidade da Internet e intranet a todos os 

servidores favorecem o processo. Foram ressaltados os softwares existentes como o 

SIGERE que ao mesmo tempo em que disponibiliza informações, auxiliam também 

na gestão da instituição. A infraestrutura do Centro é um ponto forte,  pois facilita as 

ações em direção à Gestão do Conhecimento. 

A manutenção do corpo de colaboradores do CDTN, como os bolsistas e estagiários 

foram citados pelo Diretor como uma importante iniciativa no sentido de proporcionar 

que os conhecimentos dos orientadores sejam transmitidos a esta nova geração, 

despertando o interesse para a área nuclear dos jovens estudantes.  

A pós-graduação com os cursos de mestrado e doutorado ministrados pela 

instituição também foram considerados da maior relevância. 

“Estão sendo formados futuros colaboradores que estão adquirindo 

experiências e competências com experientes pesquisadores.”  

Observou-se que a direção tem uma visão favorável a Gestão do Conhecimento, o 

que sinaliza boas perspectivas para a instituição neste sentido. De acordo com Terra 

(2005), os desafios relacionados à adoção das práticas e modelos associados à 

Gestão do Conhecimento não são triviais. As experiências bem sucedidas, tanto nas 

áreas pública quanto na privada, têm como premissa os significativos esforços de 
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conscientização e de comunicação e principalmente da participação ativa da alta 

administração.  
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6. Considerações finais 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar as práticas compatíveis com a gestão do 

conhecimento em um centro de pesquisa nuclear, identificando os fatores 

dificultadores e facilitadores envolvidos, visando a sua institucionalização. 

Para se atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada baseou-se na 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação, questionário e entrevista. 

A pesquisa foi desenvolvida na forma de um estudo de caso descritivo, com 

abordagem quantitativa e qualitativa. 

O referencial teórico abrangeu os especialistas que se dedicam ao estudo da Gestão 

do Conhecimento o que permitiu atingir ao primeiro objetivo específico da pesquisa 

que era apresentar os principais conceitos e modelos de Gestão do conhecimento, 

bem como as principais práticas e ferramentas. Dos autores citados destacam-se 

Nonaka e Takeuchi (1997), Probst, Raub e Romhardt (2002), Batista, et al (2007), 

Terra (2001) e Buoro (2005) que foram utilizados na análise dos resultados. 

A pesquisa documental e a observação foram utilizadas, a fim de se verificar os 

registros e a abrangência das práticas existentes. Nesta fase, buscou-se identificar 

as práticas compatíveis com a Gestão do Conhecimento na instituição. Verificou-se 

a existência de diversas práticas e ferramentas compatíveis com a Gestão do 

conhecimento no CDTN, apesar da não terem sido resultados de políticas e 

diretrizes visando esta gestão. Estas práticas e ferramentas, dentro da classificação 

utilizada na pesquisa estão distribuídas nas dimensões: Gestão de pessoas, Gestão 

de processos facilitadores e Tecnologia. A constatação desta distribuição foi 

positiva, considerando que é recomendável que ações de Gestão do Conhecimento 

não sejam concentradas em áreas específicas, pois devem abranger toda a 

organização. A partir desta fase, buscou-se analisar a aderência das práticas de 

Gestão do conhecimento à dimensão epistemológica de Nonaka e Takeuchi (1997). 

Estes autores relacionaram a aprendizagem individual através dos modos de 

conversão do conhecimento, socialização, externalização, combinação e 

internalização ao processo de criação do conhecimento organizacional. Assim 
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procurou-se associar as práticas aos modos de conversão do conhecimento. Os 

resultados sinalizam que CDTN pode ser considerado uma instituição que 

desenvolve e está desenvolvendo ações que favorecem os modos de conversão do 

conhecimento.  

Para a pesquisa de campo foi utilizado um questionário como estratégia para  

investigar a percepção de pesquisadores e tecnologistas acerca dos processos de 

identificação, aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção 

do conhecimento à luz de Probst, Raub e Romhardt (2002). Os resultados foram 

equilibrados em todos os elementos construtivos. Houve destaque no construto 

Retenção do conhecimento, onde foi evidenciada a importância da memória técnica 

científica da instituição como instrumento de preservação da competência.  Outro 

elemento construtivo da Gestão do conhecimento que se destacou foi o 

Desenvolvimento do Conhecimento. Uma das mais importantes questões da 

investigação estava neste construto, referia-se à percepção da importância da 

Gestão do Conhecimento para o desenvolvimento do CDTN. Entende-se que este é 

um ponto forte da instituição, observado na pesquisa, tendo em vista que tal 

reconhecimento é fundamental para programas neste sentido. A conscientização 

dos colaboradores é tida como um dos grandes desafios da Gestão do 

Conhecimento. Assim, estes resultados foram positivos e sinalizam que o ambiente 

está favorável às iniciativas de um programa neste sentido.  

Quanto aos facilitadores do processo, a intenção era identificar os elementos que 

favorecem a GC, considerados pela amostra pesquisada como existentes na 

instituição. Entretanto, alguns comentários foram sugestões de fatores que poderiam 

contribuir com o processo. Considerou-se igualmente importante as duas 

abordagens. Verificou-se que muitos fatores abordados na literatura como 

facilitadores foram considerados como existentes na instituição, podendo-se citar a 

infraestrutura adequada que foi a mais mencionada seguida dos sistemas de 

informação. Nas sugestões, foram levantados pontos como, a existência de um setor 

estruturado para este fim, a divulgação do tema e também a necessidade de 

recursos financeiros.  
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A entrevista com o diretor teve a finalidade de conhecer a visão da alta 

administração quanto à Gestão do Conhecimento, a ameaça de perda de 

conhecimento com as aposentadorias iminentes e a consequente perda de 

competências. O Diretor se posicionou de forma favorável à GC e vê como um 

caminho natural a ser percorrido pela instituição. Foram destacadas ações que estão 

sendo tomadas visando minimizar estas perdas, como o mapeamento das áreas 

críticas de perda de conhecimento e risco de perda da competência institucional, 

bem como o treinamento dos servidores admitidos nos últimos concursos nestas 

áreas críticas da Instituição. 

Considerando os resultados, acredita-se que o CDTN já se encontra em um estágio 

propício para implementar um programa formal de Gestão do conhecimento, tendo 

em vista os seguintes resultados: 

 A existência de práticas e ferramentas compatíveis com a Gestão do 

conhecimento, não vinculadas somente a áreas específicas, estando 

distribuídas em Pessoas, Processos e Tecnologia. Estas práticas e 

ferramentas favorecem os modos de conversão do conhecimento tácito e 

explícito;  

 As médias alcançadas nos elementos construtivos da Gestão do 

Conhecimento foram acima de 6.30, o que demonstra uma boa percepção 

dos elementos considerados essenciais, que são a identificação, o 

desenvolvimento, o compartilhamento, a utilização e a retenção do 

conhecimento. Considerando que o tema ainda não foi introduzido 

formalmente na instituição os resultados sinalizam a existência de um 

ambiente propício à institucionalização da Gestão do Conhecimento; 

 O posicionamento favorável da Direção deve ser ressaltado, considerando 

que, conforme a revisão de literatura, o comprometimento da alta Direção é 

fundamental para o sucesso dos programas de gestão do conhecimento; 

 Todos os fatores facilitadores existentes na instituição apontados pelos 

participantes da pesquisa são citados na literatura como agentes capazes de 

impulsionar as ações na direção da Gestão do Conhecimento. As sugestões 

de fatores que poderiam contribuir com Gestão do Conhecimento, também 
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demonstraram o interesse por parte dos respondentes na discussão e 

propostas de solução dos problemas que poderiam vir a interferir. De acordo 

com a literatura uma das etapas da implantação de programas da Gestão do 

Conhecimento é a troca de ideias sobre o tema e a mobilização de todos. 

 A identificação dos fatores dificultadores pelos participantes da pesquisa 

também são contribuições para discussão e aprofundamento do assunto. Os 

respondentes demonstraram uma inquietação e a não acomodação quanto às 

dificuldades comuns às organizações públicas com a dimensão do CDTN. 

Embora os resultados sinalizem muitos aspectos positivos, existem desafios para a 

instituição no percurso para a institucionalização da Gestão do Conhecimento. É 

importante que se desenvolva competências no corpo gestor no que se refere às 

questões associadas ao tema, visando a sua disseminação. 

Para a autora o grande fator motivador para a institucionalização da Gestão do 

Conhecimento na instituição é a média de idade dos servidores. Os pesquisadores e 

tecnologistas são profissionais altamente capacitados, com sólida formação na área 

nuclear que já estão no fim de carreira, estando a maioria em condições de 

aposentar. Esta situação é agravada pela não regularidade de concursos públicos. É 

urgente a recomposição de quadros técnicos, antes da ocorrência das 

aposentadorias, para que ocorra a transferência de conhecimento. Os profissionais 

são a maior fonte de conhecimento da instituição.  As iniciativas da Gestão do 

Conhecimento devem focar, primeiramente, os conhecimentos críticos. É 

fundamental a criação de meios para o compartilhamento e retenção do 

conhecimento. A instituição deve incentivar uma cultura que promova ações neste 

sentido. Os resultados sinalizaram que a implantação de um projeto desta natureza, 

pode ser facilitado considerando que a maioria dos pesquisados se posicionou de 

forma favorável, e considerou importante a Gestão do conhecimento para o 

desenvolvimento das atividades do CDTN. 

Por se tratar de uma pesquisa descritiva baseada em um estudo de caso, suas 

conclusões não podem ser generalizadas, pois se referem ao contexto da instituição 

pesquisada. Assim, acredita-se que este trabalho possa trazer contribuições para o 

CDTN na medida em que buscou apresentar um diagnóstico sobre as questões 

referentes à Gestão do Conhecimento na instituição.  
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Embora as organizações privadas tenham sido pioneiras na adoção de estratégias 

para administrar o conhecimento organizacional visando à competitividade, as 

instituições públicas também estão buscando formas de gerir o conhecimento. Na 

área púbica a gestão do conhecimento vem auxiliar a enfrentar novos desafios, na 

melhoria da qualidade dos processos, produtos e serviços assegurando o alcance 

dos objetivos estratégicos das instituições.  

A literatura existente concentra-se, fundamentalmente, na gestão do conhecimento 

na esfera privada, mas ressalta-se que pesquisas estão sendo feitas e grandes 

contribuições estão sendo dadas com enfoque na administração pública. Este tema 

tem sido objeto de investigação em diferentes segmentos da esfera pública. 

Gonçalves (2010) contribuiu com um estudo, abordando a questão na administração 

tributária de Minas Gerais. Neste sentido, este trabalho vem somar às pesquisas 

sobre o tema na administração pública, enfocando a importância da gestão do 

conhecimento neste setor, especificamente na área nuclear. Em recente publicação, 

Batista (2012) apresenta um modelo de gestão do conhecimento para a 

administração pública brasileira. A proposta é um modelo genérico, holístico, e 

específico para a administração pública para servir de referência mais adequada às 

organizações brasileiras no momento de construir seu próprio modelo e implementar 

a GC.  

Cabe ressaltar que para a autora, servidora da instituição pesquisada na área de 

informação e documentação, esta pesquisa trouxe valiosas contribuições. Além do 

aprofundamento sobre o tema, foi possível dimensionar o potencial da instituição, 

bem como os desafios para as ações visando à gestão do conhecimento. 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria importante o aprofundamento da 

pesquisa estendendo-a aos demais cargos, como por exemplo, os Técnicos que são 

fundamentais no desenvolvimento das pesquisas realizadas pelos pesquisadores e 

tecnologistas. Importante também seria o desenvolvimento de estudos comparativos 

de práticas de Gestão do Conhecimento existentes nos demais institutos de 

pesquisa da CNEN.  
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APENDICE I -  QUESTIONÁRIO 

 

Questionário: Gestão do Conhecimento no CDTN 

Assinale na escala de 1 a 10 o grau de concordância ou discordância com as afirmativas 

abaixo:  

 

1 - A Gestão do Conhecimento é importante para o desenvolvimento do CDTN. 

Gestão do conhecimento: Conjunto de estratégias, políticas e práticas com o objetivo de melhorar 

e fomentar processos de geração, identificação, aquisição, compartilhamento, registro e retenção do 

conhecimento, gerando vantagens competitivas, inovação e o desenvolvimento das organizações.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo totalmente 

 

2 - Os resultados dos meus experimentos que não foram bem sucedidos são documentados  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

3 - Registro formalmente a participação em seminários, congressos, etc., para que outros 

colegas de trabalho possam ter acesso  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

4 - A memória técnica científica do CDTN é um importante instrumento de retenção do 

conhecimento. 

 Memória técnica: conjunto de documentos e publicações que tem por objetivo registrar toda a 

produção científica gerada pelo corpo técnico científico da instituição.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

concordo totalmente 
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5 - O conhecimento é reconhecido como o principal recurso da instituição 

 Conhecimento: conjunto de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

6 - Há liberdade para proposição e formulação de projetos de pesquisa  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

7 - Há um aproveitamento das informações captadas fora da empresa (universidades, 

fornecedores, parceiros externos)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

8 - A instituição cria condições facilitadoras para a colaboração entre os membros de um 

projeto que trabalham em locais distintos  

Condições facilitadoras: abrange aspectos da tecnologia e/ou ambiente organizacional que 

promovam e facilitem a colaboração.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

9 - Os repositórios de informação da instituição contribuem para a realização do meu 

trabalho  

Repositórios de informação: trata-se de sistemas de informação internos, como por ex. 

bases de dados e sistemas automatizados de controle internos..  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 
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10 - Os resultados do meu trabalho são documentados e registrados para uso posterior no 

setor  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

11 - Os conhecimentos críticos do meu setor são identificados  

Conhecimentos críticos: são conhecimentos que não são encontrados facilmente no 

mercado, muito particulares ao contexto ou ao negócio da organização, e que muitas vezes 

se configuram como fatores diferenciadores e vantagens competitivas.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

12 - Percebo que o conhecimento é visto como poder, gerando nas pessoas sentimento 

contrário ao seu compartilhamento  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

13 - O investimento em tecnologias de informação permite à organização fornecer 

informações de qualidade com maior agilidade  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

14 - A instituição valoriza e incentiva o aprendizado através de participação em cursos e 

eventos da área  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 
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15 - Os principais padrões de trabalho estão disponíveis a todos do setor  

Padrões de trabalho: tratam-se das diretrizes, procedimentos, rotinas de trabalho, normas, 

fluxogramas, indicadores e objetivos.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

16 - Existe preocupação em medir resultados sob várias perspectivas (como por ex. 

financeira, operacional, estratégica) para viabilização de novos projetos  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

17 - Compartilho com meus colegas as minhas experiências profissionais de forma 

particular ou em grupo  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

18 - Os pesquisadores e tecnologistas recebem apóio para apresentar novas idéias  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

19 - Os resultados do meu trabalho com erros e acertos são compartilhados com o meu 

grupo  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 
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20 - O quadro de servidores na iminência de perda de conhecimentos por aposentadorias é 

uma preocupação para o meu setor  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

21 - As fontes de informações técnicas internas como por ex. base de dados e sistemas de 

informações gerenciais, estão estruturadas de forma favorável ao usuário  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

22 - Há incentivo para o compartilhamento do conhecimento dentro da instituição  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

23 - Parcerias com outros institutos nucleares e universidades são importantes para o 

desenvolvimento das atividades da minha área  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

24 - Existe a prática de se realizar encontros periódicos internos objetivando troca de 

experiências visando a aquisição e aprimoramento do conhecimento  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

25 - Uma cópia de toda a produção técnico científica que é publicada, interna e/ou 

externamente, é encaminhada à Biblioteca para formação da Memória institucional  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 
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26 - Existe na instituição uma cultura orientada para o conhecimento e para a utilização 

final do conhecimento  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

27 - Os projetos que estão em andamento na instituição são amplamente divulgados  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

28 - É incentivada a interação com grupos de pesquisa externos  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

29 - Existe algum sistema de informação sobre os conhecimentos dos funcionários de 

forma a facilitar a identificação de quem procurar para se obter informações e ajuda  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

30 - Estou satisfeito com os recursos de informática (software e hardware) disponíveis para 

mim e os conteúdos / conhecimentos por meio deles disseminados  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo totalmente 
          

Concordo totalmente 

 

 

 

 



137 

 

31 - Caso a minha aposentadoria estivesse programada para os próximos 5 anos, é possível 

afirmar que outro profissional já estaria apto a dar continuidade ao meu trabalho  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Discordo 

totalmente           
Concordo totalmente 

 

Comente a respeito  

 

A Gestão do Conhecimento envolve uma série de fatores que podem atuar como 

facilitadores ou dificultadores do processo. 

 

32 - Quais os fatores que você poderia destacar como facilitadores à gestão do 

conhecimento  no CDTN 
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33 - Quais fatores você poderia destacar como dificultadores à Gestão do Conhecimento no 

CDTN  

 

 

Perfil do respondente 

34 - Cargo  

Pesquisador 

Tecnologista 

 

35 - Idade  

25 - 35 anos 

36 - 45 anos 

46 - 55 anos 

56 - 70 anos 

 

36 - Curso de Graduação  

 

37 - Pós-graduação  

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Pos-doutorado 

 

 

 

 



139 

 

38 - Há quanto tempo trabalha na CNEN  

0 a 5 anos 

5 a 10 anos 

10 a 20 anos 

mais de vinte anos 

 

39 - Sua aposentadoria está programada para daqui a quanto tempo  

1 a 2 anos 

3 a 5 anos 

5 a 7 anos 

Mais de 7 anos 

 

Enviar
 

Tecnologia Google Docs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://docs.google.com/
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APENDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1 -    Foi constatada a existência de várias ferramentas e práticas compatíveis com a 

Gestão do conhecimento  CDTN. O resultado da pesquisa demonstrou que a maioria 

(média de 9.39) dos pesquisados consideram importante a GC para o 

desenvolvimento da instituição. Qual é sua visão quanto à implementação formal da 

GC no CDTN? 

2 -     A maior preocupação demonstrada pelos respondentes foi relacionada ao fato de 

47% dos servidores estarem aptos à aposentadoria. Quais ações estão sendo  tomadas 

visando minimizar a perda deste conhecimento? 

3 -      Existe algum estudo visando o mapeamento de áreas críticas devido à iminência 

de perda de conhecimento? 

4 -    Foram levantados vários facilitadores e dificultadores para a gestão do 

conhecimento na instituição. Na sua visão como potencializar os fatores facilitadores e 

minimizar os dificultadores? 

 


