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“Os novos conhecimentos sempre geram 
novas crenças e novos desafios, novos 
conflitos que provocam os desequilíbrios 
necessários para criar movimentos que, por 
sua vez, são a essência da vida. Nós, 
portanto, desenvolvendo e tornando reais as 
nossas crenças, fechando esses círculos 
abertos, não nos tornamos céticos, mas 
crentes ainda mais fervorosos na busca de 
novos conhecimentos.”  
 
ANDREEATA, José Pedro; ANDREEATA, 
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RESUMO 
 

 

ROCHA, Dinamar Cristina Pereira. Criação e gestão do conhecimento na área de 
segurança pública. Pedro Leopoldo, 2013. 115 f. Dissertação (mestrado em 
Administração), Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo/MG, 2013. 

 

Apresenta pesquisa que tem como objetivo verificar a presença de direcionadores 
estratégicos organizacionais, facilitadores e processos de gestão do conhecimento 
nos Cursos Superior e Especial da Academia Nacional de Polícia – ANP da Polícia 
Federal, no período de 2005 a 2008. A metodologia utilizada constituiu um estudo de 
caso ex-post-facto, que adotou uma abordagem quali-quantitativa e teve caráter 
descritivo, utilizando como técnicas de coleta de dados a análise de documentos da 
organização, e de estatísticas da Biblioteca da ANP. Os dados coletados foram 
submetidos à análise, mediante comparação com a literatura sobre o assunto. Os 
resultados apontaram a presença de todos os direcionadores estratégicos e os 
processos de gestão do conhecimento nos Cursos Superior e Especial da ANP, além 
de quatro dos seis facilitadores indicados na literatura. Como conclusão, pode-se 
afirmar que no caso analisado a gestão do conhecimento não constitui uma prática 
estruturada, mas representava uma proposta ainda informal para resolver problemas 
relacionados aos conhecimentos propostos. 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Capital intelectual. Segurança pública. 
Criação do conhecimento. Ativo intangível. 
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ABSTRACT 

 

 

ROCHA, Dinamar Cristina Pereira. Creation and management of knowledge in 
the area of public safety. Pedro Leopoldo, 2013. 115 f. Dissertation (Masters in 
Business Administration), Pedro Leopoldo Foundation, Pedro Leopoldo/MG, 2013. 
 
 
Features research that aims to determine the presence of organizational strategic 
guide principles, facilitators and knowlegde management processes on Bachelor’s 
degree and Special Courses at the Federal Police National Academy – “ANP during 
2005 to 2008. The methodology used was a case research, ex-post-facto, who 
adopted a qualitative and quantitative approach and had a descriptive character, 
using techniques such as data collection analysis of organization's documents, and 
statistics from the “ANP” library. The collected data was analyzed by comparison with 
the prose on the subject. The results indicated the presence of all the strategic 
drivers and processes of knowlegde management in Bachelor’s degree and Special 
courses at the ANP plus four of the six facilitators indicated in the text. As a 
conclusion, it can be stated that in the analyzed case the trusteeship management is 
not a structured practice, and was represented as an informal proposal to solve 
problems related to the projected background.  

 

Keywords: Knowledge management. Intellectual capital. Public safety. Knowledge 
creation. Intangible assets. 
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1    INTRODUÇÃO 

 
 

O crescente e notório aumento da criminalidade no Brasil tem gerado 

medo e insatisfação dos brasileiros. O fenômeno também acarreta o cerceamento 

do exercício de direitos e demonstra a ineficiência da segurança pública e dos 

métodos que têm sido implantados, até o momento, para sanar o problema. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, (2012), IBOPE, (2012), CARVALHO e SILVA, 

(2011) e MONTEIRO, (2013). 

Inicialmente, é de se destacar que, de acordo com o Art. III da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito à segurança pessoal. 

Ocorre que a efetivação desse direito tem parecido distante para a população 

brasileira. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), 

com base nos dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) de 

2009, mais de 20% dos respondentes vivencia, dentro de suas próprias casas, a 

sensação de insegurança, ou seja, a falta de percepção de tranquilidade e conforto, 

com prevalência do medo de violência ou de ameaça. Ainda maior é o porcentual 

das pessoas entrevistadas com os mesmos sentimentos com relação a suas 

cidades, registrando-se aproximadamente 50% (PNAD, 2009). 

Esse cenário tem gerado insatisfação entre os brasileiros. Segundo dados 

do IBOPE (2012), 61% da população nacional, em julho de 2012, desaprovava as 

políticas e ações do governo da atual presidente na área de segurança pública.  

Entender este índice de desaprovação é fácil. Isso porque a segurança 

pública, nomenclatura utilizada para se referir às unidades estatais destinadas a 

salvaguardar a segurança da população, tem deixado de garantir a convivência 

social sem ameaça de violência. Por conseguinte, tem falhado em seu papel de, em 

um contexto democrático, possibilitar o exercício da cidadania e dos direitos 

constitucionalmente assegurados CARVALHO e SILVA, (2011) e MONTEIRO, 

(2013).  

Para fazer frente a esse problema, segundo Cerqueira et al. (2007), os 

governos têm aumentado, cada vez mais, os gastos com segurança pública, sem, 

entretanto, conseguir com isso reverter a deterioração da qualidade de vida dos 

cidadãos (ANDRADE e PEIXOTO, 2007). Essa realidade deixa patente que apenas 
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os aumentos de investimento não são solução para reprimir a violência. 

Para evidenciar de forma mais nítida a questão, observa-se em estudo 

realizado por Amorim (2012), segundo o qual o custo da violência no Brasil, 

envolvendo gastos do setor público e do privado, representa 5% do PIB do país. 

Esse percentual é superior ao de países como Austrália, Canadá e Japão, que 

gastam cerca de 1% do PIB, e dos Estados Unidos, que utilizam aproximadamente 

2%. 

Esses números evidenciam dois pontos. Primeiro, o volume de 

investimento em segurança pública realmente não tem implicado na contenção da 

criminalidade e da violência. Segundo, a segurança pública no Brasil, nesse 

contexto, está presa a paradigmas já identificados na literatura. 

Um deles é o paradigma denominado por Bretas (1997) como “mais do 

mesmo”. Segundo tal paradigma, a solução apontada para os problemas de 

segurança pública e de polícia, no Brasil, sempre envolvem o clamor por mais 

volume de tudo o que já se tem. Assim, diante de crises no setor, a solução indicada 

sempre repete a fórmula de requerer mais policiais, penas mais rígidas, mais 

investimentos, dentre outros recursos com os quais nunca se consegue reverter a 

situação. 

Esse mesmo quadro da segurança pública no Brasil é denominado por 

Rolim (2006) como a “Síndrome da Rainha Vermelha”, em alusão à personagem de 

mesmo nome da história de Alice no país das maravilhas, de Lewis Carol, a qual 

corre muito para não sair do lugar.  

Para Rolim (2006), assim como a Rainha Vermelha, a segurança pública 

no Brasil, apesar de suas constantes atividades, não evolui. Na análise do autor, 

essa situação ocorre na segurança pública do país, porque, aqui, “quanto menos 

funcionam as práticas e os métodos adotados, mais são privilegiados pelo 

investimento público e mais são aplicados pelas autoridades da área". (ROLIM, 

2006, p. 11). 

Essa prática evidencia, segundo o referido autor, a inobservância de 

princípios elementares de administração e a ausência de uma atuação vinculada a 

resultado de pesquisas, experiências bem sucedidas e conhecimento acumulado, ou 

seja, atividades vinculadas à gestão do conhecimento. 

É interessante observar, entretanto, que essas conclusões são 

semelhantes às disposições do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), 
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elaborado no início dos anos 2000. Os documentos de divulgação do Plano apontam 

no sentido de que é pressuposto para uma política de segurança eficiente, a gestão 

na política de segurança. (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007). 

Tal gestão contaria com a integração sistêmica das instituições e com o 

amparo de ferramenta para possibilitar “ações preventivas, estratégicas, orientadas 

e permanentes monitoradas”, envolvendo “dados qualificados, diagnóstico rigoroso, 

planejamento sistemático e avaliação regular”. (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2003, p. 4). 

Para tanto, o referido plano era baseado em sete eixos estratégicos: a 

gestão do conhecimento, a reorganização institucional, a formação e a valorização 

profissional, a prevenção, a estruturação da perícia, o controle externo e a 

participação social nos programas de redução da violência.  

Assim, diante da citação da gestão do conhecimento como um eixo do 

plano, resta evidenciada a percepção existente no documento quanto ao potencial 

da referida área do conhecimento em prol da segurança pública. 

 

1.1 Justificativa 

 

Ocorre que, apesar de todo esse cenário e da farta produção científica 

sobre gestão do conhecimento; não foram localizados, nas pesquisas realizadas em 

repositórios acadêmicos, estudos cotejando as prescrições teóricas sobre o assunto, 

e sobre a criação do conhecimento, com práticas na área de segurança pública no 

Brasil. 

Essa situação despertou o interesse dessa mestranda em razão de sua 

formação em Biblioteconomia e do exercício da função de Delegada de Polícia 

Federal, desde 2003, cargo em que, além de atuar na área fim, participou de 

atividades de ensino na Academia Nacional de Polícia, como proponente de 

atividades de capacitação, professora e supervisora de eventos de ensino.  

Entende-se que, diante da importância social que a segurança pública 

tem no Brasil, conforme os dados anteriormente apresentado; e frente ao destaque 

que a gestão do conhecimento representa na Administração, um estudo 

relacionando segurança pública e gestão do conhecimento é oportuno, tanto no 

âmbito social, frente ao forte anseio nacional pela paz e pela manutenção da ordem 

pública; quanto na esfera gerencial pública; e, especialmente, no âmbito acadêmico, 
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ante a lacuna identificada. 

Ademais, espera-se que o estudo possa significar uma contribuição da 

autora para incentivar uma reflexão sobre as possibilidades para a gestão do 

conhecimento (GC) nas escolas policiais, nas universidades corporativas, nas 

instituições policiais, favorecendo, assim, a implantação da GC, e 

consequentemente, os ganhos e benefícios advindos dessa ação. 

 

1.2 Questão norteadora 

 

Diante de tal situação, elegeu-se como questão norteadora deste trabalho 

a seguinte pergunta: verificar se os Cursos Superior e Especial da ANP no período 

de 2005 a 2008 apresentam direcionadores estratégicos organizacionais, 

facilitadores e processos de gestão do conhecimento? 

 

1.3 Objetivos 

 

Com vistas a analisar tais questões, o trabalho tem por objetivo geral 

verificar a presença de direcionadores estratégicos organizacionais, facilitadores e 

processos de modelos de gestão do conhecimento nos referidos cursos, com ênfase 

em aspectos vinculados ao processo de criação e gestão do conhecimento 

apresentado. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Identificar, em análise qualitativa nos processos de curso relativos aos Cursos 

Superior e Especial e a lista de assunto dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) elaborados pelos servidores da Academia de Polícia Federal no período 

de 2005 a 2008, evidências de existência, ou não, de variáveis de direcionadores 

estratégicos organizacionais, facilitadores e processos de gestão do 

conhecimento; 

 Analisar quantitativamente os trabalhos de conclusão de cursos e TCC 

elaborados pelos servidores da Academia de Polícia Federal, assim como o 

volume de empréstimo desses TCC pela biblioteca da citada Instituição, para 

identificar evidência, ou não, existência de variáveis relativas a processos de 

gestão do conhecimento.  



 

 

15 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Para atingir esse desiderato, a dissertação está estruturada em quatro 

capítulos, assim dispostos: 

O próximo capítulo, o referencial teórico, é composto por cinco 

subtópicos, sendo que o primeiro trata das definições de dado, informação, 

conhecimento e inteligência; de das classificações para conhecimento. Já o segundo 

tópico trata do valor da informação e do conhecimento, inclusive sob o ponto de vista 

financeiro. O terceiro item apresenta a criação do conhecimento, expondo sobre 

conceituações, modelos, influências estruturais e culturais no processo, sua relação 

com a aprendizagem e com as universidades corporativas.  O quarto tópico aborda 

a gestão do conhecimento, apresentando definições e dados sobre implantação e 

pressupostos para o desenvolvimento da prática. Também são apresentadas 

informações sobre a GC na administração pública e na segurança pública. 

Finalmente, o quinto e último subtópico, aborda os modelos de gestão do 

conhecimento. 

No terceiro capítulo, são apresentados o modelo de pesquisa, os 

procedimentos metodológicos do trabalho, tais como a caracterização da pesquisa,  

a unidade de análise, a técnica de coleta de dados e de análise e tratamento dos 

dados.  

No quarto capítulo serão apresentadas informações sobre o contexto da 

pesquisa, a organização policial, o Departamento de Polícia Federal, e a Academia 

Nacional de Polícia. 

No quinto capítulo, estão expostas a análise e a discussão dos 

resultados. 

E por fim, no sexto capítulo, o trabalho será concluído com a 

apresentação de considerações finais sobre as constatações e eventual presença de 

direcionadores, de facilitadores e de  processos do conhecimento nas atividades dos 

Cursos Especial e Superior da Academia Nacional de Polícia, além de apontamentos 

relacionando o referencial teórico e os dados coletados na pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo é apresentada a consolidação do que foi levantado na 

literatura consultada sobre conteúdos que se relacionam com a problematização do 

trabalho. 

Decidiu-se por realizar uma exposição dividida em subtópicos, os quais 

seguem uma ordem crescente de complexidade, ou seja, inicia-se com os temas 

mais simples, como definição de dado, informação, dentre outros, e se conclui com 

os mais complexos, a Gestão do Conhecimento propriamente dita e seus modelos. 

Assim, observando esse escopo, o primeiro subtópico tratará dos termos: 

dado, informação, conhecimento e inteligência. Em seguida, tratar-se-á do valor e da 

importância da informação e do conhecimento, da criação do conhecimento, da 

própria gestão do conhecimento, dos modelos de GC e da GC na administração 

pública e na segurança.  

 
 
2.1 Entendendo os Conceitos 

 

É comum haver nos trabalhos sobre gestão do conhecimento uma breve 

explanação inicial sobre os conceitos dos termos dado, informação e conhecimento. 

Neste trabalho, essa forma para exposição do tema será seguida, acrescentando-se, 

ainda, uma breve nota sobre inteligência, considerando-se sua conexão com o 

conhecimento. 

Entende-se ser oportuna a apresentação de tais conceitos, porque, 

conforme se verá a seguir, não foi encontrada na literatura consultada uma 

uniformidade de definições para tais termos, assim como uma vinculação entre elas.  

Observa-se que, embora a maioria dos autores consultados apresentam 

conceituação que permite vislumbrar diferença entre os termos dado, informação e 

conhecimento, Michaud (2006), por exemplo, nega a existência de limites bem 

definidos entre eles e Moresi (2001), por outro lado, postula que dado, informação, 

conhecimento e inteligência são apenas classes da informação, que possuem 

valores diferentes. 

Logo, diante desse cenário, serão apresentadas as múltiplas 

conceituações encontradas na literatura para dado, informação, conhecimento e 
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inteligência e, por fim, para evitar confusões terminológicas e interpretações 

ambíguas deste texto, serão indicados como tais conceitos serão adotados nesta 

pesquisa. 

  

2.1.1 Dado 

 

Como anteriormente citado, os termos da cadeia do saber não têm uma 

definição única na literatura. Ocorre, entretanto, que, dentre eles, dado é o que 

apresenta a menor divergência de conceituação e de sua relação quanto aos 

demais.  

Quanto à conceituação, o dado é geralmente tido como uma espécie de 

representação, sem maiores elaborações, contextualizações ou interpretações, de 

uma dada realidade. Neste sentido, Michaud (2006, p. 214) afirma que, na visão 

tradicional, os dados são uma sequência ou representação de conjunto de sinais, 

são simples "observações sobre o estado do mundo" e, por outro lado, Moresi 

(2001) afirma que dados são sinais não processados. 

Também nesse sentido é a conceituação de Davenport e Prusak (1999, p. 

2), os quais definem dados como um “conjunto de fatos distintos e objetivos, 

relativos a eventos”. Os referidos autores, entretanto, fazem um adendo para 

acrescentar que, na organização, os dados são “registros estruturados de 

transações”. 

Quanto à hierarquia, o dado é tido como a primeira ou a menor parte na 

cadeia do saber, não inteligível ao homem. Assim, além de considerar dado como a 

classe mais baixa de informação, Moresi (2001) afirma que os dados são a matéria-

prima para informação e Lima e Alvares (2012) definem dado como a menor 

partícula da informação não acessível pela compreensão humana.  

Em síntese, um dado é uma representação da realidade, não inteligível ao 

homem, e com o qual se forma a informação, sendo essa a definição que se adotará 

neste trabalho para o termo. 
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2.1.2 Informação 

 

Na cadeia do saber, a informação é o termo com maior número de 

significados. Apesar das divergências, algumas semelhanças nas conceituações 

foram encontradas. Na maioria das definições pesquisadas há uma convergência 

quanto à correlação entre informação e dado. Também foram encontrados autores 

que mencionam um vínculo da informação com o conhecimento.   

Dentre as conceituações divergentes, merece ser citada aquela oriunda 

da Teoria da Informação e da Ciência da Computação, na qual, segundo Sveiby 

(1998, p. 49), a informação é definida como “sem significado”. 

No grupo das definições convergentes, que incluem dado no conceito de 

informação, estão, por exemplo, Michaud (2006, p. 214) que postula que informação 

se resume ao conjunto de “dados dotados de relevância e propósito” e, ainda, dado 

contextualizado e associado a outros instrumentos. 

No mesmo sentido, Moresi (2001) define informação como formas de 

representação de sinais ou o dado processado para se tornar inteligível às pessoas. 

Nessa mesma linha, estão Davenport e Prusak (1999) que entendem que 

informação consiste em “dados que fazem a diferença” (p. 4) e, ainda, dados aos 

quais são agregados valor, por meio de contextualização, categorização, cálculo, 

correção ou condensação. 

Por outro lado, vinculando informação e conhecimento, Robredo (2003) 

afirma que informação é registro e meio para veicular o conhecimento. Lima e 

Alvares (2012), ao consolidarem os conceitos de informação vinculados a dados e 

conhecimento, defendem que informação é um conjunto de dados significativos que 

favorecem o conhecimento. 

Diante do exposto, adotar-se-á nesta dissertação a definição que se 

extraiu de Lima e Alvares (2012) de informação, por considerar-se a mais completa, 

visto que enuncia ser informação um conjunto de dados significativos que favorecem 

o conhecimento, tendo em vista que ela sintetiza os conceitos dos demais autores. 
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2.1.3 Conhecimento 

 

Tendo em vista que o tema deste trabalho é a gestão do conhecimento, 

entende-se ser essencial haver um tópico sobre o termo conhecimento, suas 

definições e classificações, segundo a literatura.   

Quanto às definições, conforme se verá, é recorrente a vinculação do 

conhecimento com a informação, com processos humanos, tais como experiência, 

análise, percepção, dentre outros, e com a ação. 

Assim, por exemplo, mesclando informação e processos humanos, Sveiby 

(1998) define o conhecimento como informação interpretada. No mesmo sentido, 

Moresi (2001) postula que defende que o conhecimento é a informação avaliada, 

interpretada, que integra dados e informações para compreensão da realidade.  

Ainda, no mesmo sentido, para Robredo (2003) o conhecimento é o 

resultado da conversão da informação após, um processo individual que envolve 

análise e compreensão de códigos de representação de dados e conceitos. 

Também nessa linha, está a conceituação de Michaud (2006), que afirma 

que o conhecimento resulta da percepção da mente humana de uma realidade, 

sendo, por isso, uma informação valiosa. O mesmo autor ainda faz um paralelo para 

diferenciar o conhecimento na visão tradicional, que ele define como sendo a  

informação vinculada diretamente com o objetivo, a finalidade, a decisão e a ação. 

Com sua conceituação, segundo a qual o conhecimento tem por função entender a 

realidade, passada e presente e criar projeção de futuro. 

Uma das definições de conhecimento apresentada por Davenport e 

Prusak (1999) também apresenta os dois pontos anteriormente explorados, ao expor 

que conhecimento é tanto ato quanto fato, tanto artefato quanto coisa, consistindo 

em “uma mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e 

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

incorporação de novas experiências e informações”. (DAVENPORT e PRUSAK, 

1999, p. 6). 

A partir da obra de Davenport e Prusak (1999) pode-se ainda inferir que o 

conhecimento resulta da transformação da informação mediante processos de 

comparação, consequências, conexões e conversação. 
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Por seu turno, Sveiby (1998) postula que o conhecimento é sinônimo de 

competência, de saber prático e tem quatro características. A primeira característica, 

ser tácito, está vinculada à prática e pode ser socializado. Segunda, é ser dinâmico, 

porque está relacionado a constantes processos de construção do conhecimento. A 

terceira característica é que o conhecimento é sustentado por regras, ou seja, o 

conhecimento é processado por regras conscientes e inconscientes. A quarta e 

última característica se refere a estar em constante mutação. 

Neste ponto, diante do que foi exposto e das características citadas, é 

possível notar que o homem é o ponto principal quando o assunto é conhecimento, 

porque, como bem frisa Cassará (2003), não existe conhecimento, nem inovação 

sem o homem. 

Talvez, por terem percepções semelhantes, alguns autores focam suas 

conceituações sobre conhecimento nos processos humanos. Davenport e Prusak 

(1999), por exemplo, afirmam ser o conhecimento o saber, a experiência, o know-

how do trabalhador, a força que movimenta a organização e que sempre foi 

valorizado pelos gestores. 

 Prosseguem Davenport e Prusak (1999) descrevendo os cinco 

componentes básicos do conhecimento. A experiência, que se relaciona com a 

vivência; a verdade, que se refere à fundamentação em fatos reais, e não em 

suposições, o discernimento, que é a possibilidade de se auto avaliar; as normas 

práticas e a intuição, que representam a capacidade de tomada de decisão de 

maneira mais rápida ou automatizada,; e a complexidade, considerando a 

capacidade que o conhecimento propicia para processar e interagir com situações 

complexas de forma efetiva. 

Também nesse sentido, Lima e Alvares (2012) definem conhecimento 

como um produto cognitivo da mente humana, que cria e recompõe conceitos e a 

partir dos quais são gerados novos conhecimentos. 

Na mesma linha, Gutiérrez (2006) define conhecimento como “todo 

estado mental (ou seja, disposição neuronal concreta), que possui um sujeito, 

causado por determinada informação, e permitindo a essas sujeitas tomadas de 

decisão adequadas e realização de ações concretas, resultantes dessas decisões”. 

(GUTIÉRREZ, 2006, p. 122). 

A partir de tais definições, pode-se, em síntese, afirmar que o 
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conhecimento é o resultado do processamento cognitivo humano da informação do 

passado e do presente, gerando capacidade de criar novos conhecimentos, de 

inovar, de agir e de traçar cenários futuros; conceituação esta que será adotada para 

o presente trabalho.  

Quanto às classificações, a maioria dos autores pesquisados, dentre eles 

Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport e Prusak (1999), classifica o conhecimento 

como explícito e tácito, havendo, entretanto, outras classes, conforme será descrito 

a seguir. 

Sobre o conhecimento explícito, Tarapanoff (2006) o define como sendo 

informação. Tal associação é compreensível tendo em vista a vinculação do 

conhecimento explícito com representação do conhecimento. 

Nesse sentido, por exemplo, é a conceituação de Choo (2011) que define 

o conhecimento explícito como aquele facilmente formalizado e transmitido entre 

indivíduos e grupo. 

Nessa mesma linha, Nonaka e Takeuchi (1997) detalham que o 

conhecimento explícito é aquele que pode ser articulado em linguagem formal, 

sendo por isso comunicado e compartilhado de maneira mais fácil. 

Em razão das limitações da representação, Sveiby (1998) destaca que o 

conhecimento explícito é estático e sempre representa menos do que o que se sabe 

tacitamente. 

Isso porque o conhecimento tácito, conforme asseveram Takeuchi e 

Nonaka (2008) é o conhecimento pessoal, incorporado pela experiência, cuja 

articulação em linguagem formal não é possível, razão pela qual seu 

compartilhamento e transmissão são difíceis.  

Esse tipo de conhecimento, para os referidos autores, tem duas 

dimensões. A dimensão técnica, na qual se incluem o know how, as habilidades 

informais - e de difícil detecção-; e a dimensão cognitiva, que envolve crenças, 

valores, modelos mentais, emoções, dentre outros, que moldam a forma de 

apreensão do mundo.  

Em sentido semelhante são as assertivas de Choo (2011) sobre o tema. 

Para o referido autor, o conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, difícil de 

formalizar e de comunicar; é o know how, o insight e a intuição desenvolvidos pelo 

indivíduo após longo tempo de atividade.  
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Diante dessas características, Takeuchi e Nonaka (2008) afirmam que o 

conhecimento tácito é o conhecimento mais importante para a organização; e Choo 

(2011) destaca que, enquanto o conhecimento tácito não é compartilhado, a 

organização não agrega valor com ele. 

A propósito das conceituações de conhecimento tácito e explícito, e antes 

de apresentar outras classificações do conhecimento, é interessante ter em mente a 

assertiva de Takeuchi e Nonaka (2008), no sentido de que o conhecimento é 

paradoxal, uma vez que é, simultaneamente, e de maneira imbricada, tácito e 

explícito; isso porque, todo conhecimento explícito já foi tácito, e o conhecimento 

explícito possibilita o surgimento do conhecimento tácito. 

Ademais dos conhecimentos tácito e explícito, são citados na literatura 

outras classes de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento 

organizacional, o cultural, o estratégico, dentre outros, a seguir apresentados. 

O conhecimento organizacional, segundo Choo (2011), é baseado nas 

especialidades dos membros mais experientes da organização e nos resultados dos 

contatos com o meio externo, clientes e fornecedores, sendo ele, normalmente, 

compartilhado tacitamente. 

Como subtipo do conhecimento organizacional, Miranda (2006) cita o 

conhecimento estratégico, que se relaciona com a geração da estratégia. 

Quanto ao conhecimento cultural, também citado por Choo (2011), ele 

seria aquele relativo às estruturas cognitivas e emocionais costumeiramente usadas 

pelos membros da organização para interagir com a realidade.  

Há de se destacar, neste ponto, que o conhecimento cultural se distingue 

do conhecimento tácito na dimensão cognitiva, citado por Takeuchi e Nonaka (2008), 

porque ele diz respeito a uma característica de um grupo organizacional, permitindo-

se, assim, inferir sua vinculação com a própria cultura da organização.  

Ainda sobre o tema, há de se citar que Gutiérrez (2206) criou uma 

classificação composta por seis tipos de conhecimento, os quais são divididos em 3 

pares, alguns deles citados anteriormente. 

O primeiro par é formado pelo conhecimento tácito, vinculado à 

experiência individual, de difícil comunicação e que não está disponível aos outros, e 

pelo conhecimento explícito, que é aquele que está expresso e, portanto, disponível.  

O segundo par é formado pelo conhecimento individual, que pode ser 
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tácito ou explícito, e é possuído por uma pessoa e pelo conhecimento organizacional 

ou corporativo, que é aquele atribuído a uma organização e que, geralmente, está 

documentado e materializado.  

Finalmente, a última dupla é formada pelo conhecimento interno - aquele 

que é essencial para a atividade da organização e que sem ele a instituição não 

funciona - e o conhecimento externo, que é aquele comunicado para as outras 

instituições. 

O conhecimento interno, citado por Gutiérrez (2006), em muito se 

assemelha ao conhecimento como básico, núcleo ou know-what, que compõe a 

classificação citada por Gottschalk (2008), na qual ainda estão incluídas as classes 

de conhecimento avançado, ou know-how, e inovador, ou know-why.  

O conhecimento básico ou núcleo, segundo Gottschalk (2008), é aquele 

fundamental para o exercício de uma atividade, não agregando, no âmbito 

organizacional, vantagem competitiva. Segundo o autor, esse conhecimento 

representa uma mera percepção do que está ocorrendo. 

Em um estágio diferente está o conhecimento em nível avançado, que 

envolve a percepção de fatos e como eles ocorrem.  

Por fim, o conhecimento inovador é descrito pelo autor como uma 

compreensão aprofundada de um fenômeno, de como ele se desenvolve e o porquê 

ele ocorre. No âmbito organizacional, ressalta Gottschalk (2008), esse conhecimento 

permite a atuação nas suas causas primeiras de um problema, possibilitando ganhos 

competitivos. 

Com estas considerações sobre os conceitos de conhecimento e suas 

classificações, passa-se à parte final deste tópico, a inteligência. 

 

2.1.4 Inteligência 

Seguem-se duas definições para inteligência, ambas relacionadas ao 

termo o conhecimento. 

Segundo Tarapanoff (2006), na tradição norte-americana, inteligência se 

refere a como o conhecimento é adquirido. Ou seja, para a citada fonte, a forma 

como o conhecimento é obtido caracteriza a inteligência. 

Em sentido distinto, Moresi (2001) define inteligência como o 

conhecimento sintetizado e aplicado.  A inteligência seria, então, o conhecimento 
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processado e utilizado, sendo essa a definição que se adota para este trabalho. 

Com essas considerações sobre dado, informação, conhecimento e 

inteligência foi possível perceber as várias definições e algumas classificações para 

tais termos e, ainda, foram identificados como estes conceitos serão utilizados nesse 

trabalho, concluindo-se, assim, este tópico. 

 

2.2 A importância e o valor da Informação e do conhecimento 

 

Neste tópico são apresentadas observações a respeito da importância e 

do valor da informação e, principalmente, do conhecimento, para que seja possível 

contextualizar e compreender melhor o porquê da gestão do conhecimento. 

Segundo Sveiby (1998), é notório que, superada a limitação mental do 

modelo de produção da era industrial, a informação e o conhecimento passaram a 

ser destacados como recursos fundamentais para que as organizações sobrevivam, 

em razão das constantes e rápidas mudanças. Isso porque, como bem destacado 

por Cassará (2003), no contexto atual, o capital financeiro de uma organização não 

garante sua continuidade, ao passo em que a informação e o conhecimento 

propiciam condições para que isso aconteça, em dois sentidos. 

De um lado, porque, como observa Choo (2011), o uso da informação e 

do conhecimento propicia meios para a organização desenvolver as capacidades de 

percepção e de discernimento necessárias para enfrentar as mudanças constantes. 

Assim, a informação e o conhecimento como assevera por Moresi (2001), são 

importantes para o sucesso organizacional, como instrumento de gestão. De outra 

parte, como destacado por Choo (2011), o uso estratégico da informação pode criar 

processos para gerar novos conhecimentos, os quais são essenciais para o 

surgimento de novas capacidades na organização, para a melhoria de 

procedimentos e para a inovação.  

Reforçando essa assertiva, Cassará (2003) destaca que a criação de 

conhecimento e as inovações constantes são o diferencial para garantir a 

sobrevivência da organização. Nesse sentido, nota-se que na economia global, 

atualmente, como bem sintetizam Davenport e Prusak (1999), o conhecimento 

(know-how técnico, projetos, estratégias de marketing, estudo do cliente, criatividade 

e inovação) é o fundamento para agregar valor, qualidade, criatividade e eficiência a 
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produtos e serviços e para atuação num cenário de competitividade. 

Além disso, Davenport e Prusak (1999), fazendo um paralelo da 

importância do conhecimento com a prática cotidiana, destacam que, na tomada de 

decisões difíceis, os gerentes tendem a se consultar com pessoas de sua confiança 

e que forneçam conhecimento, em detrimento de utilizarem bancos de dados.  

Para ratificar tal assertiva, os referidos autores e Santiago Jr. (2004) 

apresentam resultados de estudos indicando que os gestores obtêm dois terços das 

suas informações e conhecimentos em encontros pessoais, ou contatos telefônicos, 

e apenas um terço a partir da consulta a documentos, percentuais que indicam, de 

maneira clara, a importância do conhecimento tácito para o desenvolvimento das 

organizações. 

Assim, Davenport e Prusak (1999) concluem que o conhecimento sempre 

foi utilizado e prestigiado nas organizações, sendo recente apenas o  

reconhecimento como ativo. 

 

2.2.1 O Conhecimento como Ativo 

 

Diferente dos ativos tradicionais, o conhecimento se caracteriza por ser 

intangível, ou seja, imaterial. A respeito do tema, Sveiby (1998) afirma que os ativos 

dessa natureza são invisíveis e têm origem nos membros da organização.  

O referido autor ainda classifica os ativos intangíveis em três classes, as 

quais, todas, se vinculam com os resultados do uso da informação e, principalmente, 

do conhecimento. A primeira classe é denominada como competência do 

funcionário, se caracterizando pela capacidade de criar ativos tangíveis e 

intangíveis. A segunda classe é a estrutura interna, que inclui patentes, conceitos, 

modelos, a cultura organizacional, dentre outros. Por fim, a terceira classe é a 

estrutura externa, que envolve relações com o público externo, as marcas 

registradas, a reputação da organização.  

A existência desses ativos intangíveis em uma organização, conforme 

exposto por Sveiby (1998), justifica que algumas empresas, dentre elas a Microsoft, 

apresentem uma acentuada diferença entre o seu elevado valor de mercado e seu 

efetivo valor contábil. Sendo assim, essa situação reforça e comprova a importância 

e o valor do conhecimento na economia da era pós-industrial para as organizações. 

Por isso Sveiby (1998) ressalta que a organização que tem o conhecimento como 
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ponto central na sua estratégia reconhece que o aumento de receita está associado 

ao potencial que seus membros. 

Ademais do exposto, mas ainda no paradigma do conhecimento como um 

ativo, é interessante destacar que os autores consultados agregam várias 

qualificações ao conhecimento como recurso. 

Nesse sentido, Davenport e Prusak (1999, p. 20) destacam que o 

conhecimento é um recurso sustentável, porque é um ativo de “retornos crescentes 

e dianteiras continuadas”. 

Em razão dessa mesma característica, Sveiby (1998) associa ao 

conhecimento e à informação o título de recursos ilimitados, porque o 

compartilhamento deles propicia seu aumento. 

Há de se destacar, contudo, que, como bem observado por Davenport e 

Prusak (1999), o conhecimento deve estar acessível para que ocorram os ganhos 

potenciais dele como ativo.  

Nesse mesmo sentido, Sveiby (1998) assevera que a informação 

armazenada não tem valor, mas que o conhecimento que ela pode trazer tem, 

considerando-se ser ele cíclico agregador e que produz retorno em mais 

conhecimento e em ativos financeiros. 

Apesar de todo o exposto, conforme destaca Nonaka (2008), poucos 

administradores entendem realmente o significado do capital intelectual e da 

importância do conhecimento. Tal fato, de acordo o citado autor, decorreria da visão 

mecanicista, segundo a qual, o conhecimento útil é o formal e sistemático que pode 

ser avaliado em termo de custo, assunto que dá margem ao tópico a seguir. 

 

2.2.2 O Valor Financeiro do Conhecimento  

  

A limitação de percepção, que busca a atribuição de valor financeiro à 

informação, ao conhecimento e aos seus processos, é tema apontado como 

problemático na literatura, no novo paradigma emergente, razão pela qual a temática 

é bastante discutida e são propostas algumas soluções para a questão. 

Nessa linha, observa-se, por exemplo, que os investimentos destinados à 

criação de conhecimento e ao desenvolvimento de inovações, quer seja por meio de 

gastos com capacitação, com pesquisa ou com  qualquer outro meio, conforme 
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assinalado por Davenport e Prusak (1999), não apresentam lucros imediatos, 

demoram para ocorrer e seus resultados são de difícil mensuração. Com esse 

cenário, é comum a redução de recursos destinados à pesquisa e ao 

desenvolvimento, medidas que prejudicam os potenciais ganhos crescentes de 

novos conhecimentos. 

Além disso, ocorre que, como bem observado por Sveiby (1998), os 

ativos intangíveis, que são vinculados ao conhecimento, conforme anteriormente 

assinalado, não são negociados, existindo, por essa razão, a dificuldade para atribuir 

valor a este tipo de recurso.  

Sobre o tema, e utilizando um raciocínio que também é aplicável ao 

conhecimento, Moresi (2001) observa que a polêmica sobre a atribuição de um valor 

econômico à informação pressupõe a utilização de juízo de valor como parâmetro, o 

que é difícil, porque, ao contrário de outros recursos, a informação é um bem 

abstrato e intangível.  

O mesmo autor segue defendendo que a informação tem valor se atende 

à necessidade humana e que seu valor financeiro somente pode ser aferido no 

contexto de seu uso ou troca no processo decisório ou a partir da análise lucro 

propiciado ou da vantagem competitiva que ele possibilita. 

Feitas estas considerações, Moresi (2001) propõe uma equação para o  

arbitramento de valor da informação tendo como foco o cliente, a finalidade, a 

utilidade e os resultado que ela propicia (ilustração abaixo), a qual poderia ser 

aplicável ao conhecimento.  

Figura 1 - A Equação de Valor da Informação 

  
Fonte: MORESI, 2001, p. 116. 

 

 

Em sentido semelhante, Sveiby (1998) propõe que o valor do 

conhecimento seja aferido por intermédio da análise de seu impacto no fluxo sobre 

os ativos intangíveis e não apenas por critérios financeiros contábeis. 

Em acréscimo aos fatores citados, Choo (2011) se manifestou sobre o 

VI - função (informação, organização, finalidade, ações e resultados) 
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tema, propondo, ainda, que a valoração do conhecimento seja feita considerando a 

diversidade de capacidades que ele propicia para a organização e o potencial de 

aplicabilidade deles para gerar vantagem competitiva. 

Ocorre que, como destaca Choo (2011), a valoração da eficácia do 

conhecimento, segundo os parâmetros anteriormente citados, demanda tempo para 

que se possa avaliar o impacto do conhecimento no crescimento e renovação 

organizacional. 

Diante do exposto, no panorama econômico atual, a informação e o 

conhecimento agregam valor às organizações, porque, reconhecidamente, são 

considerados ativos intangível, sustentável, renovável e ilimitado que propiciam 

inovação, novos conhecimentos, novas capacidades, melhoria de processos e 

sobrevivência organizacional.  

A despeito dessa constatação, o arbitramento de valor financeiro para a 

informação e o conhecimento, importante sob o ponto de vista mecanicista, ainda é 

difícil, em razão da natureza desses ativos, da ausência de lucro imediato a partir 

deles e da complexidade para avaliar seu custo de produção.  

Dessa forma, conforme assinalado por autores citados, a avaliação do 

conhecimento e da informação deveria ser feita em outra dimensão, na qual seria 

aferido o valor da informação e do conhecimento considerando seu uso, impacto e  

resultados reais e potenciais. 

Em suma, apesar da dificuldade de avaliação financeira do conhecimento, 

a importância e o valor dele para a organização é, como se demonstrou, evidenciada 

na literatura, situação que justifica sua criação.    

 

2.3 A Criação do Conhecimento  

 

 A par do que foi anteriormente destacado, quanto à caracterização do 

conhecimento como um ativo, e dos ganhos que ele propicia para a organização; é 

de se reconhecer que a lacuna ou a ausência de conhecimento obsta à solução de 

problemas e à geração de novos projetos, impedindo, assim, a expansão da 

capacidade da organização. (CHOO, 2011).  
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Frente a esse cenário, os ganhos advindos do conhecimento são 

incontestáveis, razão pela qual a forma de criá-lo no âmbito organizacional é tema 

de interesse das organizações e da literatura acadêmica. 

Isso porque a criação do conhecimento na organização é fonte para 

inovação, vantagem competitiva (TARAPANOFF, 2006), bem como aumento das 

capacidades organizacionais e melhora a qualidade dos seus membros (CHOO, 

2011). 

A expressão ‘criação do conhecimento’, entretanto, não tem um 

significado unívoco e nem representa uma fórmula pronta para que as organizações 

gerem os conhecimentos que necessitam.  

Para Nonaka e Takeuchi (1997), por exemplo, a criação do conhecimento 

é a  capacidade da empresa criar conhecimento, disseminá-lo e incorporá-lo a seus 

produtos, serviços e sistemas. 

 A definição de Moresi (2001) para a expressão é bastante similar, 

acrescentando o autor apenas a ressalva de que, muitas vezes, a criação do 

conhecimento é um processo que, geralmente, decorre da interação dos membros 

da organização.  

Para Stollenwerk (2001), a criação do conhecimento é um processo que 

tem as dimensões de “aprendizagem, externalização do conhecimento, lições 

aprendidas, pensamento criativo, pesquisa, experimentação, descoberta e inovação” 

(p. 154) e as fontes para o surgimento de novos conhecimentos são: 1) a 

autoaprendizagem; 2) a aprendizagem por meio de especialistas; 3) o 

relacionamento com clientes, fornecedores e concorrentes; 4) a aprendizagem por 

meio da experimentação e 5) a adoção do pensamento sistêmico e criativo. 

Quanto à forma, Sveiby (1998) entende que a estrutura genérica para 

criação do conhecimento é constituída por processos de coleta, sintetização e 

apresentação de informação com valor agregado.  

Sob outro enfoque, Choo (2011) afirma que a criação do conhecimento 

advém da interação da criação de significado, construção do conhecimento e 

tomada de decisões em um ciclo permanente de interpretação, aprendizado e ação, 

envolvendo a colaboração do grupo organizacional e  outras organizações. 

Tendo como paradigma pesquisas sobre teoria organizacional, Tarapanoff 

(2006) postula que a criação do conhecimento faz parte de um dos três níveis da 



 

 

30 

criação e o uso da informação. No primeiro nível, há gestão da informação e 

inteligência competitiva, cenários nos quais a organização interpreta a informação 

para descrever a realidade e as ações em curso. No segundo, há gestão do 

conhecimento, quando a organização cria novos conhecimentos a partir da 

experiência dos seus membros com intuito de aprender e inovar. E, finalmente, no 

terceiro nível está a inteligência estratégica, ocasião em que as informações são 

usadas para definir ações. 

Dessa forma, sintetizando-se as definições anteriores, é possível 

considerar a criação do conhecimento como um processo que envolve um ciclo 

constante de aprendizagem individual e organizacional, que enseja o surgimento de 

conhecimentos nas duas dimensões, possibilitando, na organização, sua 

assimilação e uso em tomadas de decisão para a melhoria de produtos e serviços; 

ações inovadoras; e o surgimento de elementos para novas aprendizagens e novos 

conhecimentos. 

 

2.3.1 A Espiral do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

 

Convictos sobre os benefícios do conhecimento organizacional, Nonaka e 

Takeuchi (1997) afirmam que o sucesso das empresas japonesas decorre da 

percepção diferente delas quanto ao conhecimento tácito e da capacidade de criar 

conhecimentos, ou seja, da capacidade da empresa criar conhecimento, disseminá-

lo e incorporá-lo a seus produtos, serviços e sistemas. 

Tendo essa constatação como ponto de partida, Nonaka e Takeuchi 

possuem várias obras sobre a temática da criação do conhecimento, as quais são as 

mais citadas, quanto ao assunto, na literatura consultada. 

Nesse modelo, denominado espiral do conhecimento, modelo SECI, 

espiral SECI ou processo SECI, representado na figura apresentada a seguir, a 

criação do conhecimento ocorre num processo em espiral de repetidas interações, 

em duas dimensões. A primeira envolve indivíduo, grupo e organização; e a 

segunda, o  conhecimento tácito e explicito (NONAKA e TAKEUCHI, 1997).  
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Figura 2 – Espiral do Conhecimento  
 

 

Fonte: NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 80. 

 

Essas interações realizam os quatro processos principais da conversão 

do conhecimento: do tácito para explícito, denominado externalização; de explícito 

para explícito, chamado de combinação; de explícito para tácito, internalização; e de 

tácito para tácito, socialização (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

Figura 3 – Quatro Modos de Criação do Conhecimento  
 

 

Fonte: NONAKA e TAKEUCHI, 1997, p. 81. 
 

 

Assim, no processo da socialização, ou seja, na conversão de 

conhecimento tácito em conhecimento tácito são compartilhadas experiências, e a 

aprendizagem se faz pela observação e pela imitação da prática, gerando o 

denominado conhecimento compartilhado.  
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Na externalização, conversão do conhecimento tácito em explícito, 

considerada o processo perfeito de criação do conhecimento, porque é a chave para 

criar novos conhecimentos e conceitos, é gerado o  conhecimento conceitual.  

Na combinação, conversão de conhecimento explícito em explícito, ocorre 

a sistematização do conhecimento, pela união de diferentes tipos de conhecimento 

explícito, originando o conhecimento sistêmico. É de se destacar que, segundo 

Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do conhecimento por intermédio da educação e 

do treinamento, geralmente, ocorre dessa forma.  

Por fim, na internalização, conversão do conhecimento explícito em tácito, 

o conhecimento expresso, pela verbalização e ou por documentos, é assimilado pelo 

indivíduo, e produz o conhecimento operacional. 

Em sintonia com o citado modelo de criação do conhecimento 

anteriormente citado, Nonaka e Takeuchi (1997) propõem um modelo de cinco fases 

do processo de criação do conhecimento organizacional. Nesse modelo, a primeira 

etapa ocorreria o compartilhamento do conhecimento tácito, momento crítico do 

processo por demandar existência de relações de confiança, diálogo e interação. 

Em seguida, esse conhecimento tácito seria convertido em explícito. Logo 

após, na terceira etapa, o conhecimento seria avaliado pela organização. Com a 

aceitação desse novo conhecimento expresso, na quarta etapa ocorreria a validação 

e a criação de arquétipos e modelos e, por fim, na quinta e última fase, seria 

realizada a divulgação dos resultados da fase anterior. 

Há de se observar, todavia, que, segundo se depreende da obra dos 

referidos autores, os processos de socialização e de externalização são 

considerados os mais importantes.  

A externalização, ou seja, a conversão do conhecimento tácito em 

explícito é, entretanto, destacada por outros estudiosos, como o processo principal, 

ou como o processo por excelência da criação do conhecimento.  

Assim, Moresi (2001) afirma, objetivamente, que um novo conhecimento é 

a transformação do conhecimento tácito em explícito. No mesmo sentido, 

Stollenwerk (2001) afirma que a criação do conhecimento organizacional decorre do 

compartilhamento e da conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, para difusão na organização. Complementando o conceito, Tarapanoff 

(2006) defende que o novo conhecimento advém da conversão do conhecimento de 

tácito para explícito, da construção de conhecimento e da conexão do 
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conhecimento. 

Ainda sobre a conversão do conhecimento tácito, Nonaka e Takeuchi 

(1997) defendem que esse é o segredo da criação do conhecimento. E mais: 

postulam que o conhecimento tácito mobilizado é aumentado nos modos de 

conversão em proporções cada vez maiores. 

 

2.3.2 A Geração do Conhecimento por Davenport e Prusak 

 

Merece destaque o fato de que os processos do modelo SECI guardam 

relação com as cinco formas de gerar conhecimento que são mencionadas por 

Davenport e Prusak (1999): a rede, os recursos dirigidos, a fusão, a adaptação e a 

aquisição. Como se pode observar, em todas elas o conhecimento surge das 

conversões identificadas por Nonaka e Takeuchi (1997).  

A primeira é a rede, que versa sobre a interação de possuidores de 

conhecimento, para gerar novo conhecimento de interesse comum. Quanto à 

segunda forma, denominada recursos dirigidos, esta consiste na instituição de 

unidades ou grupos destinados a gerar o conhecimento. A fusão, a terceira forma 

citada, refere-se à junção de pessoas, de diferentes áreas, para que encontrem uma 

resposta conjunta para um problema ou projeto. A quarta forma de obtenção do 

conhecimento, a adaptação, refere-se à capacidade de gerar conhecimento tendo 

em vista mudanças.  

Neste tópico, DAVENPORT e PRUSAK (1999) observam que, em razão 

disso, as empresas deveriam priorizar a contratação de trabalhadores que têm 

abertura da mudança e, ainda, deveriam expor seus membros a conhecimentos, de 

forma a possibilitar que eles fiquem aptos a propiciar mudanças necessárias para 

geração de novos conhecimentos. 

Por fim, a última forma de gerar conhecimento a aquisição, refere-se à 

obtenção de conhecimento, não necessariamente novo, mas útil à organização. 

Como exemplos dessa modalidade são indicadas a aquisição de conhecimento por 

intermédio da compra de uma organização, a contratação de trabalhadores com 

conhecimento e o aluguel, que ocorre, segundo os autores, por meio de 

financiamento, por exemplo, de pesquisas acadêmicas ou organizacionais ou por 

meio da contratação de consultores.  
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A respeito dessa forma de obter conhecimento, serão feitas algumas 

observações complementares.  

Sobre a contratação de trabalhadores com conhecimento, é de se 

mencionar que, segundo Gaspar e Miranda (2006), a extração de conhecimento de 

especialistas é um gargalo na etapa de aquisição de conhecimento. 

Quanto ao aluguel, por meio de financiamento de pesquisas acadêmicas, 

entende-se que o modelo da tríplice hélice também é uma forma de aquisição por 

aluguel. Isso porque, como descrito por Urban (2010), esse modelo é uma forma 

coletiva de aprendizagem na qual, por intermédio de aliança, universidade, empresa 

e governo interagem para produzir, em rede, por meio de financiamento da 

instituição acadêmica, novos conhecimentos. 

Finalmente, sobre essas modalidades de obtenção do conhecimento, é 

oportuno citar a ressalva feita por Sveiby (1998). Segundo o referido o autor, em 

razão de diferenças nas culturas organizacionais, a fusão e a aquisição de empresas 

não funcionam para agregar novos conhecimentos. 

Essa observação do referido autor abre margem para um aspecto 

bastante interessante sobre a temática: a influência de características de estrutura, 

de cultura e de clima organizacional na criação do conhecimento.  

 

2.3.3 A Influência da Estrutura e do Meio na Criação do Conhecimento  

 

Conforme observa Gutiérrez (2006), o conhecimento tácito, elemento 

precípuo da criação do conhecimento, não pode ser gerido, cabendo, assim, à 

organização a função de propiciar condições para sua difusão. 

Em consonância com postulado por Gutiérrez (2006), Ichijo (2008) afirma 

que a criação do conhecimento deve ser associada a uma estratégia de promoção 

do conhecimento, que visa ao desenvolvimento de ações que favorecem à criação 

do conhecimento, em detrimento da ênfase no controle.  

Nesse sentido, Ichijo (2008) elenca cinco promotores do conhecimento. O 

primeiro, a visão compartilhada sobre a importância do conhecimento; o segundo, a 

melhoria da comunicação por meio da gestão de conversações; o terceiro, a 

mobilização de ativistas do conhecimento, para intermediar a troca de informações 

nos processos de criação do conhecimento; o quarto, a criação do contexto 
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organizacional correto e, por último, a globalização do conhecimento local. 

Também Nonaka e Takeuchi (1997) reconhecem que o papel da 

organização na criação do conhecimento é o de proporcionar condições para que o 

conhecimento se desenvolva. São, assim, citadas por eles cinco condições para que 

isso ocorra. A primeira é a intenção, que se relaciona a identificar quais 

conhecimentos se busca; a segunda é a autonomia, que possibilita que os 

indivíduos assumam novas oportunidades e se automotivem a criar conhecimento; a 

terceira é a flutuação e o caos criativo, que favorece a reflexão sobre paradigmas. A 

quarta é a redundância, que se refere a que os membros da organização tenham 

uma base comum de conhecimento e possuam informações além das meramente 

necessárias para suas funções, para interagir com outras áreas. A quinta, a 

variedade de requisitos, que seria a existência de complexidade de informação 

interna para fazer face ao meio externo. 

Tratando de estrutura, sob a ótica da teoria organizacional tradicional, 

Nonaka e Toyama (2008) observam que a organização é uma máquina de 

processamento de informações destinadas a sanar problemas e propiciar adaptação 

ao contexto com vista ao alcance de metas. 

Nesse aspecto, Morgan (2010) observa que em uma organização na qual 

a inovação é prioridade, estruturas flexíveis, matriciais, voltadas a projetos são 

superiores à estrutura mecanicista burocrática, que obstrui o processo de 

aprendizagem, porque divisões no organograma dificultam o fluxo livre de 

conhecimento.  

Também nesse sentido postula Sveiby (1998), quando afirma que grandes 

organizações, muito burocráticas, não favorecem à criatividade. 

Em contraponto aos autores anteriormente citados, Nonaka e Takeuchi 

(1997) observam que a estrutura burocrática, caracterizada por ser eficaz nos 

processos de combinação e internalização do conhecimento, e a estrutura de força-

tarefa, orientada para projetos, que favorece a socialização e a externalização, não 

são adequadas para organização do conhecimento. Para os autores, a síntese dos 

dois modelos de estrutura, que eles denominam de estrutura de hipertexto, seria o 

modelo ideal para ser implementado nas organizações do conhecimento. 

Ainda sobre a criação do conhecimento organizacional e a estrutura, 

Nonaka e Takeuchi (1997) asseveram que nas organizações em que há a estrutura 



 

 

36 

clássica de hierarquia, a alta gerência cria o conhecimento para que os demais 

sigam. Por outro lado, em uma organização do conhecimento, os principais agentes 

na criação do conhecimento são os gerentes de nível médio, porque são o elo entre 

os profissionais da linha de frente e os executivos sêniores. 

Outros elementos associados, na literatura à criação do conhecimento, são o 

aprendizado e a capacidade de aprender.  

 
2.3.4 A Aprendizagem Organizacional e as Organizações do Conhecimento ou 
Organizações que Aprendem 
 
 

Como bem destacado por Senge (2009), apesar das organizações só 

aprenderem por intermédio das pessoas, a aprendizagem individual não garante o 

conhecimento organizacional. 

A aprendizagem organizacional, para Choo (2011), ocorre como reação os 

membros da organização a mudanças e como correção de estratégia. 

Sobre esse tópico, Tarapanoff e Ferreira (2006) destacam que a 

capacidade de aprender, e também a capacidade de aprender a aprender, são 

fatores importantes para que a organização sobreviva diante do cenário de 

competitividade e de inovação. 

Sobre a expressão aprender a aprender, Morgan (2010) assevera que ela 

está vinculada à abertura para mudanças do ambiente e para questionar ações 

operacionais, características que não estão presentes às formas tradicionais de 

gestão. 

Para Morgan (2010), a capacidade de auto-organização propiciada pela 

aprendizagem conduz à autonomia o que, em uma organização burocrática, significa 

divisão de poder e dificuldade para o controle. 

Em sentido similar, Senge (2009) destaca que a organização que aprende 

é antagônica à organização controladora e autoritária tradicional e que a rigidez da 

estrutura hierárquica é um fator inibidor da organização que aprende. 

Também na linha de que são paradoxais a organização do conhecimento 

e a organização burocrática está Gottschalk (2008). Para este autor, a primeira tem 

por foco a flexibilidade, e o cliente; a segunda a estabilidade, a precisão e a 

repetição de processos. 

A organização do conhecimento tem suas práticas fundadas no uso de 
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ideias e na capacidade dos empregados melhorarem a tomada de decisão para que 

a organizações sejam eficazes, ao passo em que, na organização burocrática a 

liderança sênior autocraticamente é responsável pelas tomadas de decisão, que não 

podem ser questionadas pelos funcionários. 

A estrutura organizacional também foi objeto de análise de Lampel (2010), 

o qual assevera que a organização que aprende é a antítese da organização 

burocrática, uma vez que na primeira, ao contrário da segunda, a colaboração 

substitui a hierarquia, e os valores principais são a aceitação de riscos, a 

honestidade e a confiança. Fatores que propiciam o aumento da capacidade de criar 

oportunidades num contexto de mudanças. 

Sobre os riscos, Morgan (2010) apresenta entendimento semelhante, ao 

observar que nas organizações em que há recompensa para o sucesso e punição 

para as falhas cria-se uma barreira para aprendizagem. 

Consoante o exposto, Senge (2009) destaca que a inovação da 

infraestrutura organizacional é fundamental para uma estratégia eficiente de 

aprendizagem. Nesse sentido, o autor menciona o exército norte-americano como 

exemplo de infraestrutura de organização que aprende, porque envolve treinamento 

e educação formal, prática, por intermédio de simulações e Revisões de Depois da 

Ação (RDA), pesquisa, com estudo de situações reais e simuladas para identificar 

melhores práticas e doutrina. 

A organização do conhecimento seria, assim, aquela que administra   

recursos e processos de informação possuindo, por isso, capacidade de se adaptar 

a mudanças, de aprender e desaprender, ou seja, superar crenças enraizadas, 

continuamente, obter e utilizar conhecimento e experiência de seus membros para 

inovação e criatividade, centrar seu conhecimento em ações racionais e decisivas. 

(CHOO, 2011). 

Ou, como conceitua Senge (2009, p. 27-28), a organização que aprende é  

aquela em que “as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os 

resultados que realmente desejam, em que se estimulam padrões de pensamento 

novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas aprendem 

continuamente a aprender juntas”. 

O mesmo autor postula que o cerne da organização que aprende é a 

“mudança de mentalidade”, porque com essa alteração se tem a capacidade de criar 

e modificar a realidade, construindo-se, assim, o futuro. 
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Quanto aos princípios das organizações que aprendem, Lampel (2010) 

elenca cinco. O primeiro princípio é a aprendizagem com o fracasso; o segundo, o 

reexame contínuo; o terceiro, a aprendizagem em primeira mão, ou seja, por 

intermédio dos membros operacionais; o quarto, a manutenção do conhecimento em 

movimento, e, por fim, a busca externa de conhecimento. 

É interessante observar que o segundo princípio, o reexame contínuo, 

tem paralelo com o desenvolvimento de conversas reflexivas, uma das capacidades 

centrais de aprendizagem mencionadas por Senge (2009), ao lado do estímulo às 

aspirações e do entendimento da complexidade. 

Para o desenvolvimento de organizações que aprendem, Senge (2009)  

indica tecnologias, ou cinco disciplinas, o pensamento sistêmico, o domínio pessoal, 

modelos mentais, visão compartilhada e aprendizagem em equipe. 

De acordo com a obra do referido autor, o pensamento sistêmico 

representa a capacidade de perceber o todo, ao invés de partes. O domínio pessoal 

significa capacidade de se desenvolver para perceber a realidade e atingir 

resultados desejados. Os modelos mentais representam consciência dos 

paradigmas internos e a influência deles na percepção das circunstâncias. 

A visão compartilhada se relaciona à adesão a uma imagem de futuro 

organizacional; sendo que, conforme Morgan (2010), a construção dela em uma 

organização é dificultada quando há, entre seus membros, diferenças de status e 

privilégios nítidos. 

Por fim, a aprendizagem em equipe é vinculada ao diálogo e à unidade de 

aprendizagem organizacional, a qual é constituída por grupos de pessoas que 

precisam, de forma conjunta, atingir um resultado. 

Sobre a aprendizagem em equipe, Senge (2009) observa que ela envolve  

diálogo, pressupõe a reflexão sobre assuntos complexos, a ação consciente e 

complementar aos demais e o efeito multiplicado que cada membro da equipe é 

capaz de gerar. 

Ocorre que, como asseveram Vieira e Salazar (2003), há no ambiente 

organizacional, comumente, uma disposição para ação, em detrimento de uma 

dedicação para avaliação, planejamento e reflexão. 

Ainda, conforme, Senge (2009), contribui para dificultar essa reflexão, e 

consequentemente para a aprendizagem organizacional, o fato de que as decisões 

mais importantes produzem seus resultados muito tempo depois, o que impossibilita 
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que os envolvidos na tomada de decisão experimentem as consequências das suas 

escolhas e aprendam com elas. 

Frente a todo esse cenário, Senge (2009) postula a necessidade de que 

existam campos de treinamento ou laboratórios, onde se realizem conversas sobre o 

que não está funcionando, e se experimente ideias novas. Este autor ressalta, 

porém, que tais atividades devem estar vinculadas à ação, porque a estratégia 

central para uma organização que aprende é integrar aprendizagem a trabalho, para 

que sejam geradas habilidades para um resultado eficiente. 

Conforme observado por Davenport e Prusak (1999), o novo 

conhecimento necessita de tempo e espaço para ser gerado. 

Sobre esse aspecto, Sveiby (1998) ressalta que as organizações devem 

possuir estruturas em que haja liberdade para criar, interiorizar, mostrar, falar e 

escrever novo conhecimento. Escritórios sem divisórias, a prática da “carona”, ou 

seja, a colocação de um profissional júnior para acompanhar um profissional sênior 

trabalhando, as simulações e os jogos para representação de papéis propiciariam 

estruturas, de tempo e de espaço, favoráveis para o conhecimento fluir de maneira 

melhor. 

 

 2.3.5 A Universidade Corporativa: o Espaço para a Criação do Conhecimento 

 

Ainda sobre o espaço para fomentar o compartilhamento do 

conhecimento, Davenport e Prusak (1999) sugerem a criação de espaços físicos ou 

virtuais para que ele ocorra, sendo as universidades corporativas reconhecidas 

como um local que desempenha essa função, porque aglomeram pessoas para 

exame de assuntos de interesse comum à organização. 

Sobre as universidades corporativas, Batista (2012) as define como 

unidades da organização formalmente destinadas à promoção contínua da 

aprendizagem dos funcionários de uma organização.  

Para Tarapanoff e Ferreira (2006), as universidades corporativas, também 

denominados colégios corporativos, ou institutos de aprendizado, são entidades 

educacionais em organizações cuja finalidade principal não é a educação, que têm o 

papel de auxiliar a organização a atingir seus objetivos. 
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Em um breve histórico, Tarapanoff e Ferreira (2006) destacam que o 

número de instituições dessa natureza tem aumentado de forma progressiva. 

Inicialmente, elas foram apenas desdobramentos dos treinamentos de recursos 

humanos e objetivavam melhorar a habilidade e a proficiência dos profissionais.  

Neste sentido, dos anos 1950 aos anos 1970, as unidades educacionais 

das organizações se destinavam a manter os trabalhadores informados sobre o 

desenvolvimento técnico. A partir dos anos 1980, o enfoque mudou.  

Com a alta tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento do capital 

intelectual, a atualização e a renovação passaram a ser úteis para todos os níveis, 

não apenas para o nível gerencial. Sendo assim, a educação continuada, por meio 

do compartilhamento de inovações, de melhores práticas, enfim, da troca de 

conhecimentos, passou a ser fundamental entre os membros da organização para 

gerar vantagem competitiva e as universidades corporativas são o ambiente para 

que tais processos ocorram. 

Nesse contexto, conforme ensinam Tarapanoff e Ferreira (2006), os 

institutos de aprendizagem prestam apoio às atividades de gestão do conhecimento, 

ao aprendizado organizacional contínuo e à inovação, tendo como principal mérito 

introduzir o aprendizado à execução, propiciando, dessa forma, vantagem 

competitiva e melhoria de práticas. 

Ocorre, porém, que o resultado de um instituto de aprendizagem depende 

do estágio em que ele se encontra. Segundo Tarapanoff e Ferreira (2006), as 

universidades corporativas apresentam diferentes estágios de desenvolvimento.  

O primeiro nível é o operacional, quando as atividades educacionais 

visam ao treinamento para aumentar a eficiência dos resultados operacionais e 

incentivar a educação. No estágio seguinte, o tático, o objetivo é reproduzir e difundir 

conhecimento para nivelar o conhecimento e os objetivos organizacionais. O último 

estágio, o estratégico, desenvolvem-se pesquisas para gerar novos conhecimentos 

relevantes para a organização. 

Sobre essa classificação, merece ser destacado que, segundo postulam  

Tarapanoff e Ferreira (2006), uma instituição de educação corporativa no estágio 

operacional não caracterizaria propriamente uma universidade, título a que só faria 

jus no estágio estratégico. 
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2.4 A Gestão do Conhecimento 

  

Definido o conhecimento, apresentados dados sobre seu valor para a 

organização e expostas informações sobre sua criação e sobre as organizações que 

aprendem, há lastro para que se trate da GC, suas origens, suas conexões com 

outras áreas do saber, suas definições, aplicabilidade, características, condições e 

dificuldades para implantação. 

Quanto às origens, Kruglianskas e Terra (2003) afirmam que a GC tem 

por bases as ciências econômicas, administração geral, aplicações de informática, 

gestão de inovação, organização do trabalho, engenharia de produção e psicologia. 

A Gestão do Conhecimento, segundo Tarapanoff (2006), juntamente com 

a Ciência da Informação, a Gestão da Informação e a Inteligência Competitiva, seria 

uma das bases teóricas da criação, acesso, utilização e compartilhamento da 

informação e do conhecimento em organizações. 

A GC teria, ainda, vinculação com quatro temas gerenciais: “revisão 

profunda de modelo de gestão, implementação de processos sistemáticos de gestão 

do conhecimento e capital intelectual, integração e aprendizado interorganizacional, 

soluções de informática para a gestão do conhecimento” (KRUGLIANSKAS e 

TERRA, 2003, p. XVIII). 

Segundo Lima-Marques e Macedo (2006), a GC está apoiada na 

arquitetura da informação, cujo objetivo é desenvolver estruturas para possibilitar o 

acesso à informação de maneira eficaz e seria um dos pressupostos da inteligência 

estratégica (TARAPANOFF, 2006). 

 Como benefícios, segundo estudo citado por Davenport e Prusak (1999), 

a gestão do conhecimento gera economia, melhoria e aumento de produtividade.  

Fatos esses que, provavelmente, explicam a GC ser tema de destaque na gestão 

empresarial (KRUGLIANSKAS e TERRA, 2003).  

A partir de estudo de caso, Cassará (2003) concluiu que a gestão do 

conhecimento é decisiva para a melhoria contínua e para agregar valor a uma 

instituição, ao lado de postura favorável da alta gerência para ações voltadas para a 

valorização do pessoal e a melhoria do clima organizacional. 

A gestão do conhecimento, apesar de não ser exatamente uma novidade, 
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devido ao fato de ter suas bases em estruturas e práticas de gestão correntes 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1999), é uma disciplina recente da administração, 

havendo para ela muitas abordagens, definições e percepções (STOLLENWERK, 

2001). 

A maioria das definições de GC encontradas na literatura é bastante 

sintética e associa o termo a algum tipo de melhoria ou alguma forma de ganho, 

como se verá. 

Assim, por exemplo, Rezende (2006) afirma que a GC é a forma como a 

administração aproveita o conhecimento das pessoas e difunde melhores práticas 

para o crescimento da organização. 

Para McInerney (2006), a GC pode ser entendida como a gestão da 

representação do conhecimento, que incentiva a inovação. 

Por seu turno, Tarapanoff (2006), a GC é a área que processa informação 

e conhecimento para aumentar os resultados da organização com inovação e 

competência. 

A GC também é definida como área por Gutiérrez (2006), que postula ser 

a GC a área responsável por projetar e implementar um sistema para identificar, 

capturar, compartilhar e converter conhecimentos tácito, individual, interno e externo, 

em conhecimento organizacional ou corporativo, para gerar valor para organização. 

Processos que ocorreriam conforme figura apresentada a seguir:  
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Figura 4 - Gestão do Conhecimento nas Organizações 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUTIÉRREZ, 2006, p. 124. 
 
 

Em sentido similar, Batista (2012) postula que a GC é método para atingir 

objetivos estratégicos e melhorar desempenho por intermédio da mobilização do 

conhecimento. 

Para Choo (2011), gerir conhecimento organizacional é administrar e 

fomentar as capacidades da organização. 

Já Moresi (2001) define a GC como um conjunto de atividades destinadas 

a desenvolver e controlar conhecimento organizacional para cumprimento dos 

objetivos corporativos. O autor ainda afirma que a GC pressupõe a existência de 

políticas, procedimentos e tecnologias, para coleta, distribuição e efetivo uso do 

conhecimento. 

Para Andrade e Tomaz (2003), a GC é: 

 

[...] todo o esforço sistemático realizado pela organização para 
identificar, capturar, compartilhar, obter, criar, organizar, utilizar, 
melhorar, reter e medir o seu conhecimento. É uma estratégia que 
transforma ativos intangíveis – informação armazenada e talentos de 
seus membros – em produtividade, valor e aumento de 
competitividades. Ensina corporações, de gerentes a empregados, a 
como produzir e otimizar habilidades como uma entidade coletiva.  

 
(ANDRADE e TOMAZ, 2003, p. 112). 

 
 

Os mesmos autores ensinam, contudo, que gerir conhecimento é, 

principalmente, criar condições propícias para estabelecer relações. 

Conhecimento explícito 

Conhecimento tácito 

Conhecimento individual 

Conhecimento interno 

Conhecimento externo 
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Corporativo 

Converte
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Acessível, 
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Completando as definições sobre o tema, Miranda (2006) conceitua a 

gestão do conhecimento estratégico como um: 

 

[...] processo de captura, assimilação e disseminação de 
conhecimento organizacional, sendo formado por informações 
estratégicas e de acompanhamento, bem como pela “intuição” de 
estrategistas e decisores nos processos de formulação e decisão 
estratégicas. 

(MIRANDA, 2006, p. 158). 

 

No âmbito do Comitê Executivo do Governo Eletrônico do Brasil, a GC é 

definida como sendo:  

 

[...] o conjunto de processos sistematizados, articulados e 
intencionais, que governam as ações de criação, captação, 
armazenamento, tratamento, disseminação e utilização de 
conhecimentos, com o propósito de atingir objetivos institucionais. 
Portanto, a Gestão do Conhecimento, entendida como gestão pública 
do conhecimento, torna-se instrumento estratégico fundamental para 
o desenvolvimento da nação brasileira, em particular para a criação 
de novo perfil da função pública baseada em pressupostos éticos, 
com vistas à produção compartilhada e colaborativa da informação e 
do conhecimento, bem como à distinção clara entre o interesse 
público e o interesse individual  
 

(BRASIL, 2004, p. 7).  
 

 
Ainda, há de se citar Rezende (2006), para quem, a GC é, na prática, um 

conjunto de procedimentos para identificar e mapear a atividade intelectual na 

organização, com vistas a promover sua difusão e a geração de novos 

conhecimentos, tendo por finalidade melhorar o desenvolvimento de processos. 

Assim, é possível constatar que GC tem caráter universal, sendo aplicável 

a qualquer organização (KRUGLIANSKAS e TERRA, 2003). Seu objetivo não é o 

controle do conhecimento, mas o incentivo para o compartilhamento (McINERNEY, 

2006), e para a representação do conhecimento (McINERNEY, 2006), com vistas à 

aplicação dele para o desenvolvimento e a sobrevivência da organização (WILSON, 

2006). 

Dessa forma, o ponto central da GC, como bem sintetizado por Santiago 

Jr. (2004), é o aproveitamento dos recursos existentes, para melhorar práticas sem 

retrabalho, por intermédio da captura, armazenamento, recuperação e distribuição 
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de conhecimento explícito. Assim, suplantando, o que Torres Júnior (2003) destaca 

ser o cerne da GC na visão tradicional, ou seja, apenas o registro e o acúmulo do 

conhecimento, e não no uso dele para aumentar a receita.  

A administração do conhecimento, conforme afirma Ichijo (2008), envolve 

diversos processos humanos, tais como, a criatividade, a conversação, o 

discernimento, o ensino e a aprendizado. Daí decorre que a implantação da GC se 

vincula a vários fatores, pressupostos, facilitadores ou viabilizadores e dificuldades 

para o sucesso.   

 

2.4.1 A Implantação da Gestão do Conhecimento 

 

Sobre o tema, Davenport e Prusak (1999) postulam que a implantação da 

GC deve começar com uma proposta pequena, objetivando resolver problemas de 

conhecimento já identificados e deve levar em conta a cultura organizacional. 

Por seu turno, Kruglianskas e Terra (2003) defendem que a implantação 

da GC inclui atuações em várias dimensões. Na dimensão gerencial, caberia ser 

definido o que deve ser aprendido, tal como criar cultura organizacional para 

desenvolver conhecimento e aprendizagem, além de formação de alianças com 

instituições externas para aumentar o potencial de aprendizagem.  

No plano da organização do trabalho, faz-se necessário encontrar novas 

formas de organização do trabalho, para superar os modelos hierárquicos e 

burocráticos que obstam a criação e o fluxo de conhecimento. No âmbito dos 

procedimentos organizacionais, deveriam ser desenvolvidos processos específicos 

para a GC. 

A gestão de pessoas teria como foco o desenvolvimento do homem, a 

manutenção e atração de pessoas capacitadas, o estímulo ao comportamento para 

aprendizagem. No plano tecnológico, deveriam ser desenvolvidas ferramentas para 

auxiliar processos de conhecimento. Na avaliação de resultados, deveriam ser 

criadas maneiras de mensurar capital intelectual e resultado das empresas. 

Tendo em vista o consignado, Kruglianskas e Terra (2003, p. XV) indicam 

que a GC pressupõe a “coordenação sistêmica de esforços em vários planos: 

organizacional e individual, estratégico e operacional e normas formais e informais”. 

Em estrutura similar às dimensões apresentadas por Kruglianskas e Terra 

(2003), Batista (2012) indica como viabilizadores ou fatores críticos para o sucesso 
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na gestão do conhecimento a liderança, a tecnologia, as pessoas e os processos. 

Outros pontos são apontados por Davenport e Prusak (1999) como 

pressupostos da GC. Primeiro, para os autores, a CG pressupõe a transferência 

formalizada de conhecimento, ainda que se deva, para tanto, instituir uma estratégia 

para incentivar as trocas espontâneas de saberes, que inclua, por exemplo, o 

reconhecimento da conversa como uma atividade de trabalho. 

Essa proposta decorre do fato de que, para os citados autores, a melhor 

forma de transferência de conhecimento ocorre por intermédio da contratação de 

pessoas detentoras dele e da interação dessas com os demais membros da 

organização, em conversas. Isso porque, o conhecimento tácito é complexo e não é 

passível de ser codificado em documento, sendo cabível, em tais casos, estabelecer 

contato pessoal de quem tem o conhecimento com aquele que necessita dele. 

A utilização da conversa como instrumento para transferência de 

conhecimento é também defendida por outros estudiosos. Senge (2009), por 

exemplo, destaca que o diálogo é utilizado como prática para o aprendizado desde 

os antigos gregos e também foi ferramenta de transferência de conhecimento dos 

índios norte-americanos. 

Por seu turno, Sveiby (1998) assegura que a transmissão do 

conhecimento realizada por meio da prática, acompanhada do diálogo, é a forma 

mais eficiente de transferência de conhecimento, tendo resultados superiores à 

transferência realizada por intermédio de palestras, método que o autor classifica 

como menos eficaz, apesar de mais comum. 

Para facilitar esse processo de transferência do conhecimento, que ocorre 

na interação pessoal, e tornar mais eficiente o mercado do conhecimento, Davenport 

e Prusak (1999) sugerem a utilização de mapas do conhecimento (páginas amarelas 

ou banco de dados), que são ferramentas para listar quem é a fonte do 

conhecimento em cada área, possibilitando, também, identificar lacunas de 

conhecimento. 

Davenport e Prusak (1999), entretanto, reconhecem que a transferência 

do conhecimento pelo contato pessoal é um processo localizado, fragmentado e que 

não está disponível a todos por depender de encontros. Soma-se a isso, ainda, o 

fato de que, como observam Lima e Alvares (2012), a tradição oral prescinde da 

proximidade temporal e, em alguns casos, da espacial. E, na ausência do 

interlocutor, o conhecimento está perdido. 



 

 

47 

Dessa forma, Davenport e Prusak (1999) postulam que a codificação do 

conhecimento, ou seja, a representação, mediante a atribuição de símbolos para 

substituir uma coisa, ideia ou fato (LIMA e ALVARES, 2012), é necessária para 

possibilitar acesso e dar permanência do conhecimento para a organização.   

Segundo os autores, entretanto, um dos maiores problemas, o da 

codificação é converter o conhecimento, sem que haja perda das suas 

características distintivas. Havendo a referida perda, o conhecimento é reduzido a 

mera informação ou a dado.  

Para evitar que tal perda ocorra, Davenport e Prusak (1999) entendem ser 

fundamental a escolha correta de codificadores. Para os referidos autores, a seleção 

profícua de codificadores pressupõe a prévia identificação do objetivo do 

conhecimento e da avaliação dele, segundo critérios de utilidade e de adequação, 

para identificação dos pontos-chave a serem representados.  

Davenport e Prusak (1999) sugerem que antes da codificação seja 

identificado o objetivo do conhecimento a ser codificado, e levantados e avaliados os 

conhecimentos existentes, segundo critérios de utilidade e de adequação, com 

vistas a que se escolham os codificadores apropriados para codificação e 

distribuição.  

Outro ponto que pode ser considerado pressuposto para o sucesso da 

GC, segundo Davenport e Prusak (1999), consiste no perfil das pessoas que a 

empresa recruta. Membros curiosos, inteligentes e dispostos à contínua aquisição 

de conhecimento são as fundamentais para o desenvolvimento da gestão do 

conhecimento bem sucedida. 

Outro pressuposto apontado por Davenport e Prusak (1999) para a 

transferência do conhecimento e, portanto, para a GC, é o acesso e a absorção do 

conhecimento. 

Em sentido bastante similar também entende Gutiérrez (2006) que, no 

que tange à transferência do conhecimento, trata especificamente nesse processo 

em favor da organização. Para o referido autor, a conversão de todo conhecimento 

em conhecimento corporativo, de propriedade da organização, e a existência de um 

sistema garantindo acesso a ele, são pontos críticos para a gestão do 

conhecimento. 

Tais assertivas guardam relação com os resultados do levantamentos de 

McInerney (2006) que apontam no sentido de que a gestão do conhecimento é mais 
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bem sucedida nas organizações em que ela é desenvolvida como um fluxo contínuo, 

e não apenas como a criação de um repositório de conhecimento e aonde há 

práticas implícitas para o permanente e espontâneo compartilhamento de 

conhecimento, sem imposição gerencial. 

A propósito Davenport e Prusak (1999) destacam que uma das 

dificuldades da GC é garantir que o compartilhamento da informação seja mais 

atraente do que sua guarda. 

Para os mesmos estudiosos, o nível de sucesso da GC está vinculado à 

transferência espontânea de conhecimento, processo que, conforme observam 

Davenport e Prusak (1999), depende de valores, de normas e do comportamento da 

empresa.  

Nesse aspecto, os referidos autores identificam fatores culturais que 

atrapalham a transferência do conhecimento. Nesse sentido são citadas as 

diferenças entre culturas, a função, o vocabulário, a falta de tempo e de lugar para 

interação do pessoal, a falta de incentivo para compartilhar o conhecimento, a 

restrição de acesso ao conhecimento em razão do cargo, a intolerância com o erro, 

a ausência de reconhecimento do verdadeiro detentor do conhecimento e a falta de 

confiança. 

A esses itens Santiago Jr. (2004) ainda acrescenta como fator dificultante 

para a transferência do conhecimento, a falta de capacidade de interiorização do 

conhecimento por ausência de preparo dos profissionais para novos conhecimentos. 

Na literatura, entretanto, a ausência de confiança e a necessidade de 

estímulo são os pontos mais citados no que tange ao compartilhamento do 

conhecimento, chegando Davenport e Prusak (1999) a afirmarem que ignorar tal 

realidade acarreta dificuldade na troca de informação e na formação do 

conhecimento corporativo.  

Esses mesmos autores ponderam que o compartilhamento do 

conhecimento é movimentado por forças similares às que controlam o mercado de 

bens tangíveis. Segundo eles, assim como ocorre com bens materiais, o comum é 

que a pessoa só compartilhe seu conhecimento se tiver a expectativa de receber 

algo em troca, que pode ser: reciprocidade, reputação, e, sendo raro, mas possível, 

o altruísmo.  Davenport e Prusak (1999), contudo, reforçam que o conhecimento 

está na cabeça das pessoas e que, por isso, é pressuposto para seu 
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compartilhamento a existência de confiança e de estimulação, com recompensa, 

para que a transferência dele ocorra.  

Em sentido similar, McInerney (2006) destaca ser a confiança o elemento 

fundamental para compartilhar conhecimento. Observando, ainda que, para viabilizar 

um ambiente de confiança, devem ser estimuladas nas organizações a comunicação 

franca, a honestidade e uma política de gestão de pessoas mais humanas.  

Em complemento aos pressupostos, há de se mencionar que, no âmbito 

gerencial, Amorim e Tomaél (2011) destacam ser necessário que os gestores 

entendam a GC como conceito gerencial. Segundo os autores, os gerentes ainda 

deveriam perceber que é fundamental, para o desenvolvimento dessa gestão, a 

atuação da alta administração com a temática.  

 

2.5 Modelos de Gestão do Conhecimento 

   
Conforme anteriormente ressaltado, apesar da GC ser um tema 

relativamente recente para a academia, a produção técnica sobre ela é bastante 

extensa, o que redunda, como se observou, em diversas conceituações e 

caracterizações sobre a matéria. 

Essa mesma situação se repete, pelo que foi verificado na literatura, 

quanto às propostas de modelo para a GC. Antes de adentrar na apresentação dos 

modelos, entende-se oportuno definir o que vem a ser um modelo. 

Segundo Michaud (2006), o modelo é uma representação utilizada como 

paradigma para análise de fenômenos, com o objetivo de descrever a relação entre 

eles e as variáveis descritas.  

De acordo com o mesmo autor, os modelos permitem “explicar, catalogar, 

categorizar, agregar, interpretar tudo que se oriunda do contexto onde o ser humano 

se encontra e do qual ele faz parte, a partir de coisas e fatos” (MICHAUD, 2006, p. 

235). 

Apropriando-se dessa definição, infere-se que um modelo de gestão do 

conhecimento, então, constitui uma figuração de relações entre variáveis essenciais 

para permitir a categorização de dado fenômeno real como efetiva gestão do 

conhecimento. 

Conforme anteriormente ressaltado, há na literatura vários modelos para 

descrever a GC, sendo que neste trabalho foram eleitos apenas dois modelos para 
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exposição. 

 

 

2.5.1 O Modelo de GC de Stollenwerk 

 

O primeiro modelo escolhido foi elaborado por Stollenwerk (2001). A 

referida autora, a partir da análise de nove modelos de gestão do conhecimento, 

propostos por Beckman & Liebowitz, Gartner Group, Leonard-Barton, Marquadt, 

Hieberler, Holsapple & Joshi, O'Dell, Ruggles, Spek & Spijkervet e Wiig, descritos 

entre os anos de 1993 e 2000, definiu um modelo genérico para aplicar às 

organizações. 

A análise realizada por ela foi consolidada em um quadro-resumo que 

contempla os resultados da revisão de literatura sobre o tema, conforme se observa 

a seguir no Quadro 1: 

Quadro 1 – Quadro-resumo do Modelo genérico de gestão do conhecimento de 
Stollenwerk  

PROCESSOS DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO (AGRUPAMENTOS) 

MODELOS ANALISADOS (PRESENÇA) 

Identificação; Conceituação do 
conhecimento; Definição do Capital 
Intelectual; 

APQC: Hiebeler (1996); Beckman&Liebowitz (1995); 
Holsapple&Joshi (1997); Spek&Spijkervet (1997) 

Captura do Capital Intelectual; Captura do 
Conhecimento; Coleta do Conhecimento; 
Coleta do Conhecimento; Importação de 
Metodologias e Tecnologias Externas; 

APQC: Hiebeler (1996); ASTD: O'Dell (1999); 
Gartner Group (1999);  Holsapple&Joshi (1997); 
Leonard-Barton (1997) 

Seleção e Validação do conhecimento APQC: Hiebeler (1996); Beckman&Liebowitz (1995); 
Holsapple&Joshi (1997) 

Organização e Armazenagem do 
Conhecimento; Codificação do 
Conhecimento; Compilação e 
Transformação do Conhecimento; 

Beckman&Liebowitz (1995); Gartner Group (1999); 
Holsapple&Joshi (1997); Ruggles (1998); Marquadt 
(1996); Wiig (1993) 

Compartilhamento do Capital Intelectual; 
Acesso e Disponibilização do 
Conhecimento; Transferência do 
Conhecimento; Externalização do 
Conhecimento; 

ASTD: O'Dell (1999); Beckman&Liebowitz (1995); 
Gartner Group (1999); Holsapple&Joshi (1997); 
Ruggles (1998); Marquadt (1996); Wiig (1993)     

Aplicação do Capital Intelectual; 
Implantação e Integração de Novas 
Ferramentas; 

APQC: Hiebeler (1996); ASTD:  O'Dell (1999); 
Beckman&Liebowitz (1995); Gartner Group (1999); 
Holsapple&Joshi (1997); Leonard-Barton (1997) 

Criação do Conhecimento; Geração do 
Conhecimento; Busca de Soluções 
Criativas; Combinação de Conhecimentos; 

APQC: Hiebeler (1996); ASTD:  O'Dell (1999); 
Beckman&Liebowitz (1995); Gartner Group (1999); 
Holsapple&Joshi (1997); Leonard-Barton (1997); 
Ruggles (1998); Marquadt (1996); Spek&Spijkervet 
(1997); Wiig (1993) 
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Venda do Conhecimento; Incorporação do 
Conhecimento nos produtos e Serviços; 

Beckman&Liebowitz (1995) 

Avaliação dos Benefícios e do Valor do 
Conhecimento 

Wiig (1993); Spek&Spijkervet (1997) 

Fonte: STOLLENWERK, 2001, p. 146-147. 

A partir do conteúdo do quadro-resumo, Stollenwerk (2001) identificou 

processos de GC para seu modelo genérico de GC. Esse modelo genérico 

contempla sete processos: 1) identificação; 2) captura; 3) seleção e validação; 4) 

organização e armazenagem; 5) compartilhamento; 6) aplicação e 7) criação, sendo 

associados a quatro fatores facilitadores: liderança, cultura organizacional, medição 

e recompensa; tecnologia de informação e comunicação, conforme se pode 

observar na figura 6, apresentada em seguida. 

 

Figura 5 – Modelo Genérico de Gestão do Conhecimento de Stollenwerk  

 

 

Quanto ao processo de identificação, Stollenwerk (2001) descreve nessa 

etapa que são selecionados os conhecimentos relacionados às competências 

fundamentais para o sucesso da organização e levantadas as áreas nas quais a 

organização necessita desenvolver ou adquirir conhecimento. 

A partir da identificação, ocorre o processo de captura, que visa à 

obtenção de conhecimento formalizado e explicitado para possibilitar o uso. 

Fonte: STOLLENWERK, 2001, p. 148. 
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Segundo descrito por Stollenwerk (2001), o processo de captura é constituído de 

etapas: a) identificação das fontes do conhecimento (internas e externas); b) seleção 

da estratégia de aquisição; c) aquisição, formalização e recuperação do 

conhecimento. 

Destaca-se que, na identificação de fontes do conhecimento, é proposta a 

recuperação daquele que está na própria organização, detido pelos profissionais 

mais antigos, citando-se o treinamento de empregados como uma estratégia para 

obtê-lo. 

Após a etapa interna de mineração do conhecimento são buscadas fontes 

externas, dentre as quais são mencionadas as pesquisas acadêmicas.  

O terceiro processo é a seleção e a validação, etapa em que são 

qualificados e sintetizados os conhecimentos para uso. Esse processo, segundo 

Stollenwerk (2001), se decompõe em sete etapas:  

1) determinação da relevância e do valor do conhecimento ou da 
informação;  

2) determinação do grau de confiabilidade desse conhecimento;  
3) identificação e consolidação do conhecimento útil e descarte de 

conhecimento redundante;  
4) contratação (assinaturas de serviços), desenvolvimento e criação 

dos conhecimentos não comprovados;  
5) redução do grau de incerteza do conhecimento não comprovado 
6) identificação e proposição de soluções de problemas relacionados 

a conhecimentos conflitantes;  
7) estabelecimento de visões múltiplas para casos de conhecimentos 

conflitantes não solucionados. 
 

 (STOLLENWERK, 2001, p. 151-152). 

O processo da organização e armazenagem, o quarto do modelo, se 

destina a propiciar recuperação do conhecimento para uso. São etapas deste 

processo: 

1) classificação do conhecimento já validado, segundo critérios 
predefinidos;  

2) definição da arquitetura de Tecnologia da Informação (TI);  
3) criação e gerenciamento de bancos de dados relacionais a serem 

utilizados como repositório de conhecimentos, informações e 
dados. 

 

(STOLLENWERK, 2001, p.152). 

O quinto processo, relativo ao compartilhamento (acesso e distribuição) 

relaciona-se à observância de necessidade de restrição e à facilidade de acesso, e 
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ainda à disponibilidade física e temporal do conhecimento de forma adequadas. São 

etapas desse processo: 

a) identificação das necessidades de informação e de conhecimento 
da organização (redes de inteligência, decisores e especialistas);  

b) criação de mecanismos eficazes de recuperação e disseminação 
do conhecimento;  

c) capacitação dos usuários potenciais em ferramentas de 
recuperação da informação e do conhecimento;  

d) disseminação automática do conhecimento em tempo hábil para 
as pessoas certas. 

(STOLLENWERK, 2001, p. 153). 

  

O penúltimo processo, a aplicação, refere-se ao efetivo uso do 

conhecimento para gerar resultados efetivos à organização. São etapas desse 

processo:  

a) aplicação do conhecimento relevante, confiável e de alto valor 
agregado em processos decisórios, em soluções de problemas 
operacionais, em processos de inovação e de aprendizagem;  
b) registro das lições aprendidas e dos ganhos obtidos com a 
utilização. 

(STOLLENWERK, 2001, p.154). 

 

Por fim, o processo de criação do conhecimento é apresentado como 

tendo as dimensões de “aprendizagem, externalização do conhecimento, lições 

aprendidas, pensamento criativo, pesquisa, experimentação, descoberta e inovação” 

e são indicadas como fontes para o surgimento de novos conhecimentos: "1) auto-

aprendizagem; 2) aprendizagem por meio de especialistas; 3) relacionamento com 

clientes, fornecedores e concorrentes; 4) aprendizagem por meio da experimentação 

e  5) a adoção do pensamento sistêmico e criativo” (STOLLENWERK, 2001, p. 154).  

Quanto aos fatores facilitadores Stollenwerk (2001) afirma que a liderança 

se refere ao efetivo compromisso dos gestores com as medidas necessárias para o 

aval e o direcionamento da GC. 

No tópico da cultura organizacional são elencadas características das 

organizações do conhecimento como facilitadores para a GC, dentre elas a 

confiança, o alto desempenho, o foco em melhoria, alto grau de flexibilidade, de 

competência, de conhecimento, de aprendizagem e inovação e de compartilhamento 

de conhecimento. 
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O facilitador medição e recompensa, em resumo, propicia a mensuração 

do desempenho com vistas a que se recompense devidamente os colaboradores e 

se reforce, assim, o compromisso deles com a organização do conhecimento. 

Por fim, a tecnologia de informação é um facilitador destinado a colocar a 

disposição, compartilhar e tornar acessível o conhecimento. 

 

2.5.2 O Modelo de GC de Batista 

Considerando as diferenças entre a iniciativa privada e o setor público, 

Batista (2012) defende que administração pública necessita de um modelo 

específico e genérico. Esse modelo, para atender a tais características, deveria 

servir a todas as organizações públicas, ser holístico, integrando, assim, todas as 

dimensões da GC, ter foco em resultados, e atender às particularidades do setor 

público brasileiro. 

Diante dessa conclusão, Batista (2012) propõe um modelo híbrido que 

mescla elementos descritivos e prescritivos, e que tem como componentes os 

direcionadores estratégicos da administração, os fatores viabilizadores, os 

processos de GC, e as partes interessadas, e que é representado na figura 

apresentada a seguir. 

Figura 6 – Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública 

Fonte: BATISTA, 2012, p. 52. 
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Nesse modelo, os direcionadores estratégicos da administração são a 

visão de futuro, a missão, os objetivos estratégicos, as estratégias e as metas, 

elementos com os quais a GC deve guardar sintonia para cumprir seu papel de 

ferramenta na obtenção dos resultados estratégicos da organização. 

Os fatores viabilizadores ou fatores críticos do sucesso do modelo são a 

liderança, a tecnologia, as pessoas e os processos. A liderança representa o papel 

da alta administração com o compromisso, a formalização de estruturas, a alocação 

de recursos, a formulação de políticas, e o exemplo, para possibilitar que a GC 

ocorra. A tecnologia é o suporte tecnológico para os processos de GC, que inclui 

portais, bancos de dados, sistemas e ferramentas. Quanto ao viabilizador 

denominado pessoas, esse indica a necessidade de educação e de capacitação dos 

membros da organização para que sejam desenvolvidas as habilidades necessárias 

para a integração delas à GC de forma efetiva. Finalmente, o viabilizador processos 

indica os procedimentos que propiciam o maior uso do conhecimento na 

organização. O outro elemento do modelo, as partes interessadas, representa os  

destinatários do resultado dos processos de GC, identificados pelo autor como 

sendo o cidadão-usuário e a sociedade. 

Quanto aos processos de GC do modelo, Batista (2012) identifica cinco 

atividades principais: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar.  Na primeira 

atividade, identificar, o autor define que devem ser levantadas as competências 

essenciais do órgão público e as lacunas de conhecimento que têm repercussão 

para atingir os objetivos estratégicos da instituição. 

Na atividade de criar, Batista (2012) postula que, por intermédio da 

conversão do conhecimento e da criação de novo conhecimento, são supridas as 

lacunas de conhecimento identificadas na etapa anterior. O autor ainda destaca que 

a criação do conhecimento pode ocorrer nos níveis individual, de equipe e 

organizacional. 

Na etapa relativa à prática de armazenar, busca-se preservar o 

conhecimento da organização, e deixá-lo acessível para que seja possível sua 

recuperação rápida. Quanto ao tema, contudo, o autor destaca que nem todo 

conhecimento é passível de armazenamento. Assim, com vistas a que não se perca 

o conhecimento que não é passível de armazenamento, é sugerida sua 

transferência, por intermédio de contato pessoal entre o detentor e outras pessoas. 
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Na quarta atividade, compartilhar, ocorria o compartilhamento para 

propiciar a aprendizagem contínua e a inovação. Batista (2012) destaca que o 

compartilhamento pressupõe confiança e a sensação de benefício mútuo por parte 

de quem o compartilha e de que o compartilhamento pode ocorrer por intermédio de 

dois métodos: o método de armazenamento, em que o conhecimento é depositado 

em uma base de conhecimentos ou repositório; e o método de fluxo, na qual a 

transferência do conhecimento ocorre no contato pessoal, hipótese apontada pelo 

autor como a forma mais eficaz. 

Na quinta e última etapa, aplicar, ocorre o uso do conhecimento em 

processos da organização pública, o que possibilita a melhoria de produtos e 

serviços.  

Quanto a essas atividades, Batista (2012) ressalta dois pontos. Primeiro, 

de acordo com o autor, elas devem ser realizadas em sintonia com os objetivos da 

organização e planejadas e executadas de acordo com as especificações para que 

produzam os resultados esperados quanto à melhoria de produtos e serviços e de 

ganhos para a organização. 

Segundo, essas atividades devem ser executadas na gestão de 

processos e de projetos, razão pela qual devem ser monitoradas pelo que o autor 

denominou de Ciclo KDCA. O referido ciclo é baseado no Ciclo PDCA, uma 

ferramenta destinada a controlar processos cujo nome é a sigla em inglês dos 

verbos planejar (Plan), fazer (do), verificar (check) e agir (action), sendo que o autor 

trocou o “P”, por “K”, para enfatizar o vínculo dessa ferramenta com o conhecimento 

(knowlegde). 

A proposta de Batista (2012) com a integração do processo de GC ao 

Ciclo KDCA é no sentido de que as atividades sejam constantemente monitoradas, 

visando à atuação corretiva, para garantir os resultados esperados. 

 

2.5.3 Gestão do Conhecimento na Administração Pública e na Segurança 
Pública  

 

Apesar de tudo o que foi ressaltado quanto ao conhecimento e a gestão 

do conhecimento; e a despeito da extensa produção sobre GC e da notória 
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importância dela para as organizações, segundo destacam Amorim e Tomaél (2011), 

a prática da GC, especialmente no Brasil, não é consolidada, razão pela qual não se 

alcançou um patamar de excelência quanto ao tema.  

Reforçando essa percepção, Batista (2012) narra que pesquisa da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada 

em 2003, em 132 instituições públicas de 20 países, evidenciou que as 

organizações públicas têm menos implementação de GC, se comparadas com a 

iniciativa privada.  

Essa constatação, observa Batista (2012), é semelhante à conclusão a 

que ele chegou em pesquisa publicada pelo IPEA em 2005, relativa à GC nas 

instituições públicas brasileiras. 

Sobre o tema, o mesmo autor observa que há poucos estudos na 

literatura de GC para o setor público, sobressaindo-se desse grupo de estudos de 

caso, com base em modelos existentes, sendo raros os trabalhos que propõem um 

modelo específico para a administração pública. 

Com vistas a lançar luzes para compreender melhor essa situação, 

Batista (2012) aponta uma série de diferenças entre o setor privado e o público que 

têm impacto na gestão do conhecimento, dentre eles o fato desta última ter foco no 

cidadão-usuário e na sociedade, na busca da qualidade, eficiência, efetividade 

social, aprendizagem e inovação, voltadas para aumento da eficiência e melhoria 

dos serviços públicos. 

Para o mesmo autor, no âmbito da administração pública, a GC efetiva 

possibilita o enfrentamento de novos desafios, a inovação na gestão e a melhoria de 

processos, produtos e serviços em prol do cliente cidadão e da sociedade, ou seja, a 

GC é a base para que a administração pública brasileira atinja os princípios 

constitucionais da eficiência, moralidade e publicidade. 

Batista (2012) destaca que a participação do servidor público em ações 

de GC aumenta seu conhecimento e habilidades, o que cria ferramentas para que 

surja a inovação. 

O Estado brasileiro, entretanto, não está alheio a esse fenômeno. 

Evidencia tal conclusão a criação pelo Poder Executivo Federal, por intermédio de 

Decreto Presidencial sem número, de 29 de outubro de 2003, de Comitê Técnico, no 
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âmbito do Comitê Executivo do Governo Eletrônico, para coordenar, planejar e 

implementar projetos e ações nas áreas de gestão do conhecimento e informação 

estratégica.  

Essa iniciativa, conforme Fresneda e Gonçalves (2007), demonstra a 

intencionalidade do governo federal do Brasil na promoção do CG no âmbito  

administração pública federal e no reconhecimento da GC como um instrumento 

estratégico. 

No âmbito da segurança pública também há citações à GC que 

evidenciam a intencionalidade de práticas na área. Assim, por exemplo, o Plano 

Nacional de Segurança Pública, elaborado no início dos anos 2000, apontava no 

sentido de que é pressuposto para uma política de segurança eficiente a gestão na 

política de segurança (BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2007). 

A GC, segundo o proposto, contaria com a com integração sistêmica das 

instituições, com amparo em ferramenta para possibilitar “ações preventivas, 

estratégicas, orientadas e permanentes monitoradas”, envolvendo “dados 

qualificados, diagnóstico rigoroso, planejamento sistemático e avaliação regular”. 

(SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2003, p. 4). 

Dispondo de informações e conhecimentos, conforme ressaltado por 

Gottschalk (2008), a polícia passa a saber o quê ocorre, como ocorre e porquê 

ocorre, podendo, assim, ser mais bem sucedida e combater a criminalidade de 

forma mais eficiente, porque passará a atuar em ações focadas, uma vez que detém 

de mais conhecimento que os criminosos, cuja liberdade de expansão será 

cerceada. 

A despeito da importância da gestão do conhecimento, o farto volume de 

publicações a respeito e da sua instituição como ferramenta estratégica na 

segurança pública, são poucos os textos acadêmicos que tratam de matéria relativa 

à temática. 

Um deles é Senge (2009) que trata da experiência da Força Policial de 

Cingapura (FPC) com a gestão do conhecimento. No texto é narrado que, frente ao 

desenvolvimento e a evolução na criminalidade, percebeu-se a necessidade de que 

aquela força policial se tornasse uma organização que aprende.  

Para tanto, foram adotadas medidas para que cultura, centrada no 
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comando e no controle, passasse a ter como foco a confiança e a abertura. Foram 

criados espaços para o compartilhamento do conhecimento tácito por meio de 

narrativas, história de incidentes críticos, sessões de compartilhamento de 

experiências, Revisões de Depois da Ação (RDAs) - para aumentar a reflexão sobre 

as atividades e os sistemas -, lista de discussão sem moderação e contato com 

especialistas externos e universidades.  

Ainda, os normativos que descreviam padrões rígidos de procedimento 

foram trocados por princípios para facilitar aplicação de melhores práticas. 

Outro autor que trata da matéria é Gottschalk (2008), o qual postula que 

as unidades policiais precisam ser geridas como organizações do conhecimento, 

porque esse modelo propicia a melhoria das habilidades dos policiais, o que milita 

em prol de resultados exitosos em investigações. Para este autor, os fatores críticos 

para a gestão de unidades policiais como organizações do conhecimento são o 

conhecimento,  a tecnologia, a estratégia e a gestão.  

No tópico conhecimento, Gottschalk (2008) cita a criminologia, a 

psicologia, a sociologia e o direito como os conhecimentos básicos para atividade 

policial e a administração, conhecimentos empresariais, as teoria organizacionais, a 

contabilidade e as finanças como conhecimentos essenciais para combater o crime 

organizado.  

A tecnologia inclui medidas relativas para a disponibilidade de sistemas 

de informação. A estratégia é baseada na experiência policial e é definida a partir da 

reunião das experiências bem sucedidas. Finalmente, na gestão, pressupõe-se que 

no combate à criminalidade a liderança é fundamental para coordenar as ações 

policias, que incluem a gestão de pessoas e tarefas, bem como o conhecimento. 

Especificamente na PF, destaca-se que a GC foi, por intermédio do inc. V, 

art. 4º da Portaria nº 473 DG/DPF, de 12 de agosto de 2008, publicada no Boletim de 

Serviço nº 157, de 15 de agosto de 2008, elencada como um dos princípios do 

Programa Permanente de Capacitação, e caracterizada como a “formação de capital 

intelectual pela geração, armazenamento e compartilhamento de conhecimentos e 

experiências entre servidores”. 

Posteriormente, a Portaria nº 1210/2010-DG/DPF, de 13 de julho 2010, 

publicada no Boletim de Serviço nº 133, de 14 de julho de 2010, reconhecendo a 

necessidade de desenvolvimento do modelo de GC no âmbito da PF, trataram da 
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instituição de grupos de trabalho para “proceder a estudos acerca dos riscos, das 

premissas, das restrições e dos objetivos a serem alcançados pelo Projeto de 

Desenvolvimento do Modelo de Gestão do Conhecimento no âmbito da PF” e 

“apresentar parecer sobre a viabilidade e implantação do referido Projeto”. Sendo 

que o mesmo tema foi objeto da Portaria nº 2206/2011-DG/DPF, 12 de abril de 2011, 

publicada no Boletim de Serviço nº 71, de 13 de abril de 2011. 

 Após o primeiro normativo tratando do citado grupo de trabalho, foi 

expedida a  Portaria nº 1735/2010-DG/DPF, de 3 nov. 2010, publicada no Boletim de 

Serviço nº 209, de 4 nov. 2010, por meio da qual foi aprovado o Plano Estratégico 

2010/2022 para a PF. Neste documento, no tópico 9.1.6, a GC é apontada como 

uma das ações estratégicas, tendo como foco: 

 

Desenvolver, sistematizar e implementar sistemas e mecanismos de 
produção, otimização, gestão, padronização, disseminação e 
proteção do conhecimento de interesse da instituição, preservando o 
aprendizado e promovendo a comunicação entre as partes 
interessadas, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o 
treinamento e capacitação adequados. 

  

Assim, com todas essas considerações sobre GC, sua contextualização 

na administração pública nacional e na segurança pública, resta agora discutir sobre 

os modelos de GC, elemento essencial para responder à questão norteadora desse 

trabalho. 

Feitas essas considerações, encontram-se lançados os elementos 

necessários para a descrição, na metodologia, dos conceitos, classificações e 

modelo que serão utilizados para responder à questão norteadora deste trabalho.  
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3 METODOLOGIA 

 

O método é a linha de trabalho eleita pelo pesquisador para o 

desenvolvimento da pesquisa (ZANELLA, 2009). É a ordem que deve ser observada 

em processos, ou em etapas, de uma investigação, para se atingir um resultado 

almejado (CERVO e BERVIAN, 2000).  

Assim, nesse capítulo, serão apresentados os processos, que 

ordenadamente, serão realizados para que se responda a questão norteadora do 

trabalho. 

Para tanto, inicialmente, será caracterizado o modelo de pesquisa; 

posteriormente será tratado do tipo e da natureza de pesquisa, e o método 

propriamente dito. 

Em seguida, serão expostos os modelos de pesquisa, com base nos 

quais serão cotejados os elementos de gestão do conhecimento e de criação do 

conhecimento.   

Posteriormente serão caracterizados a unidade de observação, ou seja, a 

Polícia Federal, a Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal; e, os cursos 

superior e especial da ANP, realizados no período de 2005 a 2010. 

Finalmente, expor-se-á as técnicas de tratamento e de coleta dos dados, 

e o tratamento realizado com eles.  

 

3.1 Modelo de Pesquisa  

 

Para responder à questão norteadora, ou seja, elucidar sobre a eventual 

existência de gestão de conhecimento, e especialmente de criação do 

conhecimento, nos Cursos Superior e Especial de Polícia, nos anos de 2005 a 2008, 

foram escolhidos como principais variáveis aquelas descritas nos modelos de GC de 

Batista (2012) e de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), aos 

quais serão agregados outros elementos citados no referencial teórico. 

Objetiva-se, com o enriquecimento desses modelos, possibilitar o 

aprofundamento de análise do objeto deste trabalho, como é típico em estudos de 
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caso. 

 A partir da mescla dos referidos conceitos, tem-se o modelo de pesquisa 

que é sintetizado pela figura abaixo: 

 
Figura 7 – Modelo de Pesquisa Proposto 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora da dissertação (2013, a partir dos modelos de Batista (2012) e 
Stollenwerk (2001). 

 
 

 

Para melhor compreensão do modelo de pesquisa para GC, apresentar-

se-á o primeiro quadro, no qual, na primeira coluna, é identificada a natureza da 

variável; na segunda, é identificada a própria variável a ser analisada; na terceira, 

menciona-se o autor que cita a variável; e na quarta, descreve-se, brevemente, a 

variável, a fim de possibilitar sua identificação no caso sob pesquisa. 

 

É de se destacar que, como se verá, com exceção das variáveis 

relacionadas aos direcionadores estratégicos organizacionais, em todas as outras é 

comum constatar que mais de um dos autores consultados trata das variáveis 

citadas, indicando, assim, que apesar das divergências entre os teóricos; existem 

pontos convergentes, um cerne, quando se trata de GC, especialmente, no que 

tange aos facilitadores ou viabilizadores. 
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Quadro 2 – Cotejo entre Elementos Teóricos e o Modelo de GC de Batista (2012) e 
de Stollenwerk (2001). 
 

NATUREZA VARIÁVEL AUTOR RELACIONADO EXISTÊNCIA CARACTERIZADA 
(SE HÁ) 

Direcionado
res 
estratégicos 
da 
organização 

Visão de 
futuro 

Batista (2012) Definição do que a PF quer 
ser no futuro 
 

Missão Batista (2012) Declaração sobre o que a PF 
é 

Objetivos 
estratégicos 

Batista (2012) Identificação das lacunas do 
conhecimento na PF 

Viabilizador
es/Facilitado
res 

Liderança Batista (2012) 
Stollenwerk (2001) 
Amorim e Tomaél (2011) 
Kruglianskas e Terra (2003) 

Intencionalidade para CG nos 
CSEs 
Recompensa criação do 
conhecimento na CSEs 
 

Tecnologia  Batista (2012) 
Stollenwerk (2001) 
Gutiérrez (2006) 
McInerney (2006) 
Kruglianskas e Terra (2003) 

Mecanismos de busca para 
os TCCs 
Repositório dos TCCs 

Pessoas  Batista (2012) 
Santiago JR (2004) 
Davenport e Prusak (1999) 
Kruglianskas e Terra (2003) 

Atividades de capacitação nos 
CSEs 
Pessoas dispostas a 
aquisição do conhecimento 
nos CSEs 

Cultura Stollenwerk (2001) 
Davenport e Prusak (1999) 
McInerney (2006) 
Kruglianskas e Terra (2003) 

O ambiente é de confiança 
Estrutura não é burocrática 

Processos Batista (2012) Processos sistemáticos e 
modelados nos CSEs 

Medição e 
recompensa 

Stollenwerk (2001) 
Davenport e Prusak (1999) 
Kruglianskas e Terra (2003) 

Recompensa pelo 
conhecimento gerado é 
proporcional ao desempenho 

Processos 
de Gestão 
do 
conhecimen
to  

Identificação Batista (2012) 
Stollenwerk (2001) 

Identificação de competências 
e lacunas nos CSEs 

Criação  Batista (2012) 
Stollenwerk (2001) 

Elimina lacuna conhecimento 
na PF 

Seleção e 
validação 

Stollenwerk (2001) O conhecimento gerado nos 
CSEs são avaliados 

Organização 
e 
Armazename
nto  

Batista (2012) 
Stollenwerk (2001) 

Conhecimento gerado nos 
CSEs são armazenados 
Classificação dos 
conhecimentos gerados nos 
CSEs 

Compartilham
ento 

Batista (2012) 
Davenport e Prusak (1999) 
Sveiby (1998) 

Compartilhamento por meio 
de repositório; 
Compartilhamento por meio 
de contato pessoal. 

Aplicação Batista (2012) 
Stollenwerk (2001) 

O conhecimento gerado nos 
CSEs foram aplicados para 
melhoria de serviços e 
processos 

Fonte: Síntese elaborada pela autora (2013). 

 

As variáveis citadas e os elementos que caracterizam sua presença serão 
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utilizados para a análise dos dados no modo emparelhamento.  

Na segunda, o modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997), as formas de 

geração do conhecimento de Davenport e Prusak (1999) e os tipos de conhecimento 

levantados na literatura são sintetizados nas colunas abaixo. 

 

Quadro 3 – Síntese do modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997) versus formas de 
geração do conhecimento de Davenport e Prusak (1999)  

Processos de Criação do 
conhecimento 

Modelo SECI ou Espiral do 
conhecimento (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997) 

A geração do conhecimento 
por DAVENPORT e PRUSAK 

(1999) 

Tipos de conhecimento 

Processo de Socialização 
Conversão de conhecimento 
tácito em conhecimento tácito 

Por rede 
 Interação de possuidores de 

conhecimento 

Tácito 

Processo de Externalização 
Conversão do conhecimento 

tácito em explícito 

Por recursos dirigidos 
Instituição destinada a gerar 

conhecimento  

Explícito 

Processo de Combinação 
Conversão de conhecimento 

explícito em explícito 

Por fusão 
Junção de pessoas, de diferentes 
áreas, para que encontrem uma 

resposta conjunta para um 
problema 

Organizacional  

Processo de Internalização 
Conversão do conhecimento 

explícito em tácito 

Por adaptação 

Conhecimento gerado tendo em 
vista mudanças 

Individual  

 Por aquisição 
Financiamento de pesquisas 
acadêmicas, contratação de 
consultores, tríplice hélice  

 Interno 

Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

O referencial descrito no quadro acima apresentado será utilizado para 

descrever os conhecimentos eventualmente encontrados na pesquisa documental, 

sem prejuízo de cotejamento com outros pontos citados no referencial teórico. 

 

 

3.2 Caracterização da Pesquisa 

 

O presente trabalho se constitui em um estudo de caso, ex-post-facto, 

descritivo, cujos dados foram coletados por meio de pesquisa documental, portanto, 

de fontes secundárias, e serão analisados de forma quantitativa e qualitativa. 

O estudo de caso, segundo Yin (2001), é uma investigação empírica, 

realizada em seu contexto. É um dos mais desafiadores esforços das Ciências 
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Sociais, porque preserva as características holísticas e significativas dos fatos 

investigados, possibilitando responder questões de “como” e “por que”. 

Nesse tipo de pesquisa analisam-se, de forma aprofundada, as inter-

relações de variáveis em um único acontecimento, pessoa, grupo, com vistas ao 

entendimento completo do fenômeno sob análise, com vistas a estabelecer 

parâmetros gerais, representativos de outros casos análogos, de forma a obter 

explicações e elementos que lhe marquem o contexto (MENDES, [s.d.], LAVILLE e 

DIONNE, 1999). 

Tal análise possibilita, ainda, aferir se o objeto estudado pode ser 

enquadrado num determinado tipo ideal ou modelo (PEDRON, 1998). 

É ainda uma pesquisa ex-post-facto, porque está ocorrendo após o 

acontecimento dos cursos objeto da investigação (ZANELLA, 2009). 

Quanto ao objetivo da pesquisa, trata-se de um estudo descritivo, porque 

visa a descrever as características de um fato determinado (ZANELLA, 2009). 

No que se refere à fonte de coleta dos dados, trata-se de levantamento 

feito em fontes secundárias, tendo em vista que a pesquisa foi documental, com 

base em documentos internos ou organizacionais, e documentos externos ou 

governamentais (ZANELLA, 2009). Segundo Laville e Dionne (1999), a pesquisa 

documental se caracteriza como aquela que utiliza dados já existentes, ou seja, as 

informações não são colhidas diretamente pelo pesquisador por meio de 

observações ou por meio de instrumentos como questionários ou entrevistas. 

No caso específico, foram utilizados documentos internos da ANP, tais 

como os processos de curso das atividades de capacitação citadas, e estatísticas da 

Biblioteca da Academia Nacional de Polícia; e documentos externos, tais como 

portarias, normativos externos, que trataram dos referidos cursos. 

No que se refere às técnicas ou modalidades de análise e de 

interpretação dos dados, este estudo utilizou a modalidade mista, ou seja, quali-

quantitativa.  

Os processos dos Cursos Especial e Superior da ANP, no período de 

2005 a 2008, bem como as lista de assuntos dos trabalhos de conclusão de cursos, 

que constituem a unidade de observação da pesquisa, serão objeto de análise 

qualitativa por meio dos modos de análise de conteúdo e de emparelhamento. 

O tratamento dos dados ocorreu sob a forma de análise de conteúdo, que 

consiste em um processo composto por três etapas. A primeira etapa é a pré-
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análise, momento em que é realizada a seleção e a organização do material que 

será analisado. Na segunda etapa, a análise do material ou descrição analítica do 

conteúdo, o material previamente selecionado é efetivamente analisado à luz da 

questão norteadora, dos objetivos e do referencial teórico. Por fim, na terceira e 

última etapa, ocorre a interpretação dos dados, com o cotejamento do teor do 

referencial teórico (ZANELLA, 2009).  

Neste trabalho, a terceira etapa será substituída pelo modo 

emparelhamento. Segundo Laville e Dionne (1999), o emparelhamento é um modo 

de análise qualitativa, no qual os dados colhidos são associados a um modelo 

teórico ou um caso, a fim de compará-los. Assim, após as etapas de pré-análise e 

análise do material, neste trabalho, os resultados foram cotejados com o modelo a 

seguir apresentado. 

Quanto à análise quantitativa, ou o modo de análise estatístico de dados 

[(LAVILLE e DIONNE, 1999), (ZANELLA, 2009)], serão numericamente 

representados e analisados os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) gerados,  e 

os empréstimos dos TCC pela biblioteca da instituição, considerando um lapso 

temporal  

 

3.3 Unidade de Observação  

 

A unidade de observação da pesquisa consistiu nos quatro Cursos 

Superiores e quatro Cursos Especiais organizados pela Academia Nacional de 

Polícia entre os anos de 2005 e 2008, nos quais participaram, segundo 

contabilizado, 2149 (dois mil cento e quarenta e nove) policiais federais.  

É oportuno esclarecer que esse corte temporal foi estabelecido em razão 

de que, nesse período a conclusão, com aproveitamento, nos referidos cursos, 

pressuposto para promoção para Classe Especial, conforme previsto no Decreto nº 

2565/1998, estava vinculada à apresentação de um trabalho final de curso, uma 

monografia.  

Logo, durante os referidos cursos, os policiais federais, todos com cerca 

de dez anos na instituição, estariam reunidos sob a gestão de uma instituição de 

ensino, que tem por atribuição estabelecer doutrina orientadora de atividades 

policiais, gerando um trabalho acadêmico e, possivelmente, gerando conhecimento. 

Assim, esses oito cursos compuseram a amostra definitiva do estudo 



 

 

67 

permitindo averiguar a relação entre as variáveis citadas nos modelos propostos, no 

referido período.   

 

3.4 Fonte e Técnicas de Coleta de Dados 

 

Como apresentado previamente, a fonte dos dados desta pesquisa é 

documental, sendo que foram utilizados documentos internos, estatísticas e listas de 

assuntos, produzidos pela Biblioteca da ANP e documentos internos e externos que 

integram os processos de curso da Academia Nacional de Polícia.  

O processo de curso tem sua produção prevista no art. 24 da Instrução 

Normativa nº 16/2005, de 29 de julho de 2005, que atribuiu a responsabilidade para 

montá-lo ao supervisor de curso, servidor que, conforme o inc. II, §1º, do art. 4º da 

norma, tem por função supervisionar “as atividades didáticas, pedagógicas, de apoio 

e disciplinares relativas aos respectivos cursos”. 

No processo de curso devem ser reunidos, dentre outros, o documento de 

origem do curso, a portaria de instituição da atividade de ensino, o plano de 

atividade de ensino, os planos instrucionais das disciplinas, as portarias de 

designação de professores, de palestrantes, de supervisores e de outros 

colaboradores, a portaria de matrícula dos participantes, a grade horária, as folhas 

de presença de docentes e discentes, a relação de nota dos participantes, por 

disciplina e a nota final no curso, os documentos diversos expedidos e recebidos em 

razão do curso e o relatório de atividade de ensino, lavrado pelo supervisor do curso 

(ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2009). 

Assim, para cada um dos oito cursos que constituem a unidade de 

observação neste trabalho, foi gerado um processo de curso, com a quantidade de 

volumes especificada no quadro abaixo. 

 

Quadro 4 – Comparação entre os Cursos Promovidos pelo DPF e o Total de Obras 
Produzidas pelos Servidores/Alunos 

Curso Total de volumes e páginas do 
processo de curso  

XIII Curso Especial de Polícia (2005) 5 volumes e 1052 páginas 
XIV Curso Especial de Polícia (2006) 5 volumes e 1312 páginas 
XV Curso Especial de Polícia (2007) 10 volumes e 721 páginas (3 volumes 

principais) 

XVI Curso Especial de Polícia (2008) 11 volumes e 657 páginas (3 volumes 
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principais) 
XIX Curso Superior de Polícia (2005) 6 volumes e 1505 páginas 
XX Curso Superior de Polícia (2006) 4 volumes e 1023 páginas 
XXI Curso Superior de Polícia (2007) 2 volumes e 379 páginas 
XXII Curso Superior de Polícia (2008) 3 volumes e 608 páginas 

Total 46 volumes e 7257 páginas 
Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Todos esses processos foram pesquisados pela autora deste trabalho 

com vistas a, eventualmente, identificar as variáveis que constituem o modelo de 

pesquisa apresentado. 

 

3.5 Técnica de Análise e Tratamento dos Dados 

 

Conforme anteriormente asseverado, neste trabalho foi realizada análise 

quali-quantitativa. Foram objeto de análise qualitativa os dados obtidos nos 

processos de curso acima referidos e as listas de assuntos dos TCC e de análise 

quantitativa, os obtidos na biblioteca da ANP, relativos ao quantitativo de TCC 

gerados nos cursos e de empréstimos desses trabalhos. 

Quanto à técnica de tratamento, na análise quantitativa, utilizou-se o 

tratamento estatístico, mais exatamente a média aritmética simples, com vistas 

realizar a checagem da variável Aplicação do modelo de pesquisa. Para a 

construção da média aritmética foram utilizados como parâmetros o número de 

TCCs gerados, o número de empréstimos realizados pela biblioteca da ANP e o 

lapso temporal compreendido entre os anos de 2005 até 2013. 

Na análise qualitativa, promoveu-se o tratamento por análise de conteúdo 

e de emparelhamento. Tal escolha se deve ao fato da indicação (ZANELLA, 2009) 

dessa forma de tratamento para a avaliação de mensagens de documentos textuais, 

gerados fora do âmbito da pesquisa, como, por exemplo, documentos internos e 

externos. 

Na primeira etapa da análise de conteúdo, a pré-análise, os volumes dos 

processos de curso foram separados por curso, e por ano. Com essa organização; o 

material de cada curso foi verificado, a fim de que se selecionasse o conteúdo para 

análise.  

Vencida a pré-análise, ou etapa de organização e seleção; passou-se à 

segunda etapa do tratamento dos dados. Nessa fase, os volumes dos processos de 
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curso, selecionados na etapa anterior, foram objeto de análise, com a descrição 

analítica do conteúdo, tendo por base a questão norteadora deste trabalho.  

Na terceira etapa da análise, foi feita a interpretação dos dados no modo 

emparelhamento, ou seja, o cotejamento do que foi localizado na pesquisa 

documental, com o modelo de pesquisa proposto; além do que foi destacado no 

referencial teórico. O resultado dessas duas últimas etapas será apresentado no 

capítulo seguinte. 
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4. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

4.1 A Organização Policial 

  
  

Segundo Minayo e Souza (2003), a organização policial nasceu vinculada 

à expansão do poder absolutista entre os Séculos XVII e XVIII, tendo por atribuição, 

conforme Santos (1997), ser um instrumento de governabilidade do Estado - Nação. 

Nessa formatação, conhecida como a concepção francesa de polícia, a 

organização policial foi vinculada a uma vocação totalitária, destinada a ser “os 

olhos, ouvidos e braços do rei”. (MINAYO e SOUZA, 2003, p. 53). Suas funções se 

mesclariam com o próprio estado, incluindo defesa do território nacional, controle de 

fronteiras, a ordem política, serviço secreto e de contraespionagem.  

Segundo as autoras, em repúdio ao modelo francês, surgiu a concepção 

inglesa. Nessa modalidade, a polícia é associada à manutenção da ordem pública, à 

paz, à prestação de serviço e à defesa dos cidadãos e seus de direitos, tendo, 

assim, uma atuação de natureza comunitária. (MINAYO e SOUZA, 2003). 

Diante das descrições dessas duas concepções, Minayo e Souza (2003) 

apresentam entendimento no sentido de que a polícia brasileira é um misto das 

concepções inglesa e francesa. As mesmas autoras observam, contudo, que a 

distância entre a polícia e a população, no Brasil, aumentou durante o regime militar, 

período em que teria se incorporado uma cultura autoritária às instituições policiais. 

Seguindo no tema cultura, é oportuno mencionar os interessantes 

postulados de Bretas (1997) sobre a matéria. O referido autor, após a análise de 

depoimentos de policiais brasileiros, constatou a existência de uma comunidade 

específica, formada por instituições policiais distintas, mas dotada de uma única 

cultura profissional coletiva. Essa cultura teria como uma das suas características a 

visão negativa ou o pessimismo do policial quanto à realidade externa, situação que 

seria decorrente da natureza dos assuntos com os quais ele tem contato diuturno no 

trabalho. 

Ademais disso, segundo BRETAS (1997, p. 81-82), também são marcas 

dessa cultura “o conservadorismo, o preconceito racial, a suspeita e o isolamento da 

comunidade, contrabalançado por um sentimento de solidariedade de grupo” e a 
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resistência à inovação.  

É interessante observar que a suspeita, ou desconfiança anteriormente 

citada, também é mencionada por Skolnick (2010) como uma característica do meio 

policial. Esse elemento da cultura, segundo o autor, desenvolve-se como 

consequência do uso contínuo da autoridade e, principalmente, da constante 

perspectiva de perigo, fatos que conduziriam os policiais a um estado permanente 

de desconfiança. 

Complementando o tema cultura, é de se ressaltar que Skolnick (2010) 

ainda atribui às instituições policiais características paramilitares. E que Paixão, 

Martins e Sapori (1992) vinculam a polícia a princípios burocráticos e hierárquicos. 

Nota-se que essa caracterização da instituição policial é antagônica com 

o que se preceitua sobre o trabalho dos policiais. 

Segundo Paixão, Martins e Sapori (1992), o trabalho dos policiais ocorre, 

na maioria das vezes, fora do controle e da observação direta de superiores, 

demandando, assim, autonomia. 

Isso porque, a atuação prática do policial é sempre vinculada à 

articulação de seu estoque do conhecimento para interpretar a lei diante de um caso 

concreto delituoso. 

Tal ação envolveria, assim, conhecimento do: 

 

[...] conjunto de tipificações da clientela criminosa, das modalidades 
de crime, dos suspeitos, de áreas geográfica como foco de 
criminalidade e de representações de senso-comum da ordem e da 
moralidade, bem como de técnicas de interrogatório e de dribles aos 
possíveis acidentes de trabalho. 
 

(PAIXÃO, MARTINS e SAPORI, 1992, p. 79). 

 

Sob tal ponto de vista, o saber policial tem sua origem na prática diária, e 

não nos conteúdos dos treinamentos formais, dos quais os novatos são afastados 

cotidianamente com a atuação nas ruas (BRETAS, 1997). 

Esse cenário é harmônico com a hipótese de pesquisa confirmada por 

Minayo (2003), no sentido de que é necessário investir no policial para melhorar o 

desempenho de segurança pública.  

Tal investimento se faria, por exemplo, pela valorização dos policiais pelo 

seu conhecimento, aprendizagem, criatividade, talento e imaginação, em detrimento 
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da prática mecanicista de tratá-lo como um recurso. 

Lançadas essas observações sobre os organismos policiais, passa-se ao 

tópico seguinte. 

 

4.2 O Departamento de Polícia Federal 

 

Neste subtópico serão apresentadas, brevemente, uma caracterização da 

organização policial, da Polícia Federal, da Academia Nacional de Polícia Federal e 

por fim dos Cursos Superior e Especial de Polícia Federal, com vistas a  que seja 

possível compreender o contexto em que este trabalho foi desenvolvido. 

O Departamento de Polícia Federal (DPF), ou a Polícia Federal (PF), 

como ficou conhecida a instituição, tem sua a origem na Intendência-Geral de 

Polícia da Corte e do Estado do Brasil, criada por D. João VI, em 1808.  

Em um passado mais recente, a Polícia Federal descende do 

Departamento Federal de Segurança Pública, cuja atribuição para atuar em todo 

território nacional, em 1964, foi decidida tomando-se por base modelos de forças 

policiais bem sucedidas no exterior (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 

[s.d.]). 

Na nomenclatura atual, porém, Departamento de Polícia Federal decorreu 

do texto constitucional de 1967, que foi o primeiro a prever as atribuições do órgão, 

praxe que se seguiu nos textos seguintes, inclusive na constituição em vigor. 

Atualmente, a Polícia Federal, é uma instituição de segurança pública 

cujas atribuições são descritas no parágrafo 1º do art. 144 da Constituição Federal. 

Segundo a norma maior, a Polícia Federal é um órgão permanente, mantido pela 

União e estruturado em carreira com competência para: 

 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da 
União. 

(BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 144, § 1º). 
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Além de tais atribuições, a Polícia Federal é também responsável por  

outras atividades de natureza administrativa, tais como a autorização e fiscalização 

de atividades de segurança privada e o controle de produtos químicos precursores 

de drogas. 

Para fazer frente a essa gama de atribuições, a Polícia Federal tem uma 

administração central, sediada em Brasília, capitaneada pela Direção-Geral, a qual 

se subordinam as diretorias vinculadas a temas das áreas fins e a áreas meio da 

instituição, que são responsáveis pela coordenação técnica dessas atividades e as 

Superintendências da PF, nas 27 unidades da federação, conforme se vê no 

organograma exposto na figura 9. 

aumentar a figura 9 (solicitação de 2 membros da banca). 

 

 

 

 

Figura 8  – Organograma das Unidades Centrais do Departamento de Polícia Federal 
Fonte: http://www.dpf.gov.br/institucional/Organograma_unidades_centrais_01.2012/ 
 

          

Para o cumprimento das funções anteriormente citadas, nas unidades 
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identificadas no organograma e nas unidades descentralizadas, espalhadas por todo 

o Brasil, a PF dispõe de colaboradores (terceirizados e estagiários) e de servidores 

concursados de duas carreiras. A carreira de apoio administrativo, composta por 

servidores de níveis médio e superior, das áreas meio (administradores, assistentes 

sociais, contadores, enfermeiros, médicos, pedagogos, psicólogos, técnicos em 

eletricidade, etc.) e da carreira policial, na qual se incluem os cargos de Agente, 

Delegado, Escrivão, Papiloscopista e Perito. 

Esses policiais, em janeiro de 2013, totalizavam 11.060 pessoas, dados 

fornecidos pela Federação Nacional dos Policiais Federais, e em seus respectivos 

cargos, são escalonados em classes do plano de cargos e salários da instituição.  

Até 2009, a progressão desses policiais da classe inicial ao topo da 

carreira, ou seja, a Classe Especial era disciplinada no Decreto nº 2565/1998. 

A referida norma dispunha como condição para se ascender de uma 

classe para a seguinte a avaliação de desempenho satisfatório e o cumprimento de 

cinco anos ininterruptos de efetivo exercício na classe anterior. 

Havia, porém, conforme disposto no citado decreto, mais uma condição 

para o policial atingir o ápice da carreira, ou seja, a Classe Especial, a conclusão, 

com aproveitamento, do Curso Superior pelos ocupantes dos cargos de Delegado e 

Perito; e do Curso Especial, pelos Agentes, Escrivães e Papiloscopistas. 

Esses cursos foram desenvolvidos pela Academia Nacional de Polícia 

(ANP), unidade que será tema do próximo tópico. 

  

4.2.1 A Academia Nacional de Polícia  

  
A Academia Nacional de Polícia (ANP) foi instituída em 1960, com o nome 

de Academia de Polícia, com sede em Brasília/DF. Essa escola de polícia, cuja 

nomenclatura atual foi prevista na Lei nº 4.483/64, se destinava a formar, a atualizar 

e a aperfeiçoar policiais, desenvolver e participar de eventos de capacitação e 

promover o intercâmbio com organismos congêneres (Academia Nacional de 

Polícia).  

Localizada, desde 1978, em uma área próxima ao Lago Norte, no Distrito 

Federal, a instituição hoje conta com uma área de mais de seiscentos mil metros 

quadrados, na qual as edificações somam cerca de 50 mil metros de área construída 

(Academia Nacional de Polícia).  
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Administrativamente, ela está vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas 

da Polícia Federal, conforme organograma exposto na figura 1. 

Quanto às suas funções, a instituição mantém a vocação que lhe deu 

origem na década de 1960. Assim, conforme as prescrições do art. 119 da Instrução 

Normativa nº 13/2005-DG/DPF, de 15 de junho de 2005, publicada no Suplemento 

ao Boletim de Serviço nº 113, de 2005, da PF, a ANP tem como atribuições:  

 

I - formar o pessoal selecionado por meio de cursos específicos; 
II - promover ações de ensino, formação e especialização focadas no 

desenvolvimento de profissionais de segurança pública, por meio de cursos 
e eventos similares; 

III - desenvolver atividades relativas às programações orçamentária e 
financeira, na sua área de atuação; 

IV - elaborar planos, estudos e pesquisas, visando ao estabelecimento de 
doutrina orientadora em alto nível das atividades policiais do País; 

V - promover a difusão de matéria doutrinária, legislação, jurisprudência e 
estudos sobre a evolução dos serviços e técnicas policiais; 

VI - propor, articular e implementar intercâmbio de informações com as 
escolas de polícia do país e organizações congêneres estrangeiras, 
objetivando ao aperfeiçoamento e à especialização dos servidores policiais; 

VII - elaborar estudos de viabilidade e propor contratos, convênios e 
instrumentos afins com órgãos e entidades congêneres, públicos ou 
privados, nacionais ou internacionais, tendo em vista o assessoramento, o 
planejamento e a execução de atividades de ensino, treinamento e 
desenvolvimento profissional ou as que ofereçam produtos e serviços de 
interesse do DPF; 

VIII - proceder ao recrutamento e à seleção de servidores para cursos de 
treinamento, especialização, aperfeiçoamento, estágios e outras atividades 
de ensino no País e no exterior; 

IX - promover, por meio dos setores competentes, a investigação social dos 
candidatos de concursos públicos e o levantamento das habilitações e 
informações do estado disciplinar dos servidores inscritos em processo 
seletivo; 

X - conferir diplomas ou certificados relativos às ações de ensino e atividades 
instituídas; 

XI - conceder bolsas de estudo e prêmios no interesse de atividades 
desenvolvidas na área de segurança pública; 

XII - prestar assessoramento técnico às unidades centrais e descentralizadas, 
no âmbito de suas competências, quando solicitado. 

 

(DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, 2005) 

  
  
 

Dentre as ações de ensino e especialização desenvolvidas pela ANP, 

estão os referidos Cursos Superior e Especial, que são objeto desta pesquisa. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

A seguir são apresentados os resultados do cotejamento das variáveis do 

modelo de pesquisa proposto no capítulo anterior, com os dados coletados na 

pesquisa documental realizada, seguidos da análise.  

O primeiro tópico tratará da variável visão de futuro. Inicialmente, serão 

apresentados os eventuais pontos comuns de todos os cursos com relação ao tema 

e os fatos que diferirem serão individualmente identificados no final do tópico.  

Em seguida, será apresentado o cotejamento dos dados coletados, 

obedecida à mesma ordem citada no parágrafo anterior, com as demais variáveis de 

direcionadores estratégicos da organização, de viabilizadores/facilitadores e 

processos de Gestão do conhecimento, sendo que nesse tópico, o processo de 

criação do conhecimento terá tratamento mais detalhado, conforme o modelo de 

pesquisa proposto.   

 

5.1 Direcionadores Estratégicos da Organização 

 

Conforme o modelo proposto de gestão do conhecimento, foram definidos 

como direcionadores estratégicos da organização as variáveis visão de futuro, 

missão e objetivos estratégicos (BATISTA, 2012), os quais serão a seguir cotejados 

com os achados da pesquisa documental. 

Identificou-se nos processos dos Cursos Especial e Superior, dos anos 

2006, 2007 e 2008, que é praxe a expedição e a publicação, em dezembro, de 

portaria da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da Polícia Federal estabelecendo 

as Diretrizes Gerais de Ensino da ANP e o Plano de Ensino para o ano letivo 

seguinte. 

Assim, para os anos letivos de 2006, 2007 e 2008 foram publicadas a 

Portaria nº 616/2005 – DG/DPF, de 28/12/2005, publicada no Boletim de Serviço nº 

249, de 30/12/2005, Portaria nº 617/2005 – DG/DPF, de 28/12/2005, publicada no 

Boletim de Serviço nº 249, de 30/12/2005, a Portaria nº 2248/2006-DGP/DPF, de 22 

de dezembro de 2006, publicada no Boletim de Serviço nº 247, de 27 de dezembro 

de 2006 e a Portaria nº 2640/2007-DGP/DPF, de 28 de dezembro de 2007, 

publicada no Boletim de Serviço nº 249, de 31 de dezembro de 2007, especificando 
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as diretrizes gerais de ensino da ANP e o plano de ensino. 

 O plano de ensino é uma exposição do que se planeja executar no ano 

seguinte, e inclui informações sobre eventual realização de cursos de formação e 

listagem nominal das atividades de ensino que se pretende executar no ano 

seguinte. 

Quanto às diretrizes gerais de ensino, nelas são delineados os elementos 

para o planejamento e a execução dos eventos sob responsabilidade da ANP, e 

apresentadas linhas gerais sobre estrutura e metodologia; incluindo definições sobre 

a missão da ANP, a visão de futuro, as diretrizes básicas, o método de ensino e os 

objetivos do recrutamento e da seleção. 

Ou seja, nesses documentos foram especificados os três direcionadores 

estratégicos da organização adotados pelo modelo de pesquisa proposto nesse 

trabalho, a saber, a visão de futuro, a missão e os objetivos estratégicos. 

 

5.1.1 Visão de Futuro 

 

Especificamente quanto à visão de futuro, as referidas portarias 

apresentam, de forma uníssona: “A ANP como centro de excelência no 

desenvolvimento humano dos profissionais de segurança pública e referencial da 

doutrina policial em defesa da sociedade” (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 

FEDERAL, 2005A, 2006 e 2007). 

Nota-se, dessa forma que, de acordo com a fonte de dados desta 

pesquisa os Cursos Superior e Especial nos anos de 2006, 2007 e 2008 possuem o 

direcionador estratégico de Gestão do Conhecimento, visão de futuro, estabelecido 

por Batista (2012), uma vez que há uma definição da ANP sobre o que a instituição 

pretende ser no futuro. 

Essa definição também se caracteriza como a visão compartilhada, 

definida por Senge (2009) como uma adesão a uma imagem de futuro 

organizacional e que é uma das cinco tecnologias ou disciplinas necessárias para o 

desenvolvimento de uma organização que aprende. 

E, ainda, sinaliza uma visão compartilhada sobre a importância do 

conhecimento, item apontado como um dos cinco promotores do conhecimento 

descritos por Ichijo (2008). 

Também entende-se que a menção ao intento de ser referencial de 
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doutrina policial na visão de futuro da ANP representa uma estratégia de promoção 

do conhecimento, que visa ao desenvolvimento de ações que favorecem à criação 

dele, como descrito por  Ichijo (2008). 

Finalmente quanto a esse tópico, destaca-se que não foi localizada na 

documentação, utilizada como fonte dos dados dessa pesquisa, referência à visão 

de futuro da ANP quanto às atividades de ensino do ano de 2005, o que não indica, 

contudo, que ela não exista, podendo, apenas ter havido a falta de documento nos 

processos de curso sobre tal definição. 

 

5.1.2 Missão 

 

De acordo com as referidas portarias, que se referem aos Cursos 

Superior e Especial dos anos de 2006, 2007 e 2008, é missão da ANP: “selecionar, 

formar e especializar profissionais de segurança pública para exercerem, com 

excelência, suas atribuições, bem como formular e difundir a doutrina policial em 

defesa da sociedade” (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2005, 2006 e 

2007). 

Nota-se, assim, que a missão citada nos referidos documentos expressa 

a declaração do que a ANP é, conforme definido por Batista (2012) como o 

direcionador estratégico denominado missão. 

A par dessa declaração, ainda observa-se que a ANP caracteriza um 

exemplo de recursos dirigidos, uma das cinco formas de geração do conhecimento 

mencionadas por Davenport e Prusak (1999), porque é uma unidade destinada a 

gerar conhecimento, mais especificamente, por intermédio da formulação e da 

difusão de doutrina policial. 

Também a missão expressa da ANP autoriza observar que ela se 

enquadra nas definições de Batista (2012) e de Tarapanoff e Ferreira (2006) quanto 

a universidade corporativa ou colégios corporativos, ou institutos de aprendizado. 

Isso porque, de acordo com a missão, a ANP é uma entidade educacional, em órgão 

cuja finalidade principal não é a educação, formalmente destinada à promoção 

contínua da aprendizagem de membros da organização, e ao auxílio para o alcance 

de seus objetivos institucionais. 

Sendo, por isso, a ANP uma unidade em que há tempo e espaço 

propícios para a criação do conhecimento e aonde ocorre a aglomeração de 
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pessoas para exame de assuntos de interesse comum à organização (DAVENPORT 

e PRUSAK, 1999).  

Por derradeiro, como no tópico anterior, destaca-se que não foi 

encontrada, nos processos dos Cursos Superior e Especial do ano de 2005, 

informação quanto à missão da ANP, sendo possível, entretanto, que ela exista, mas 

que não tenha sido juntada à referida documentação, fonte dos dados dessa 

pesquisa. 

 

5.1.3 Objetivos Estratégicos 

 

A partir do modelo de GC proposto por Batista (2012), tem-se que o 

direcionador dos objetivos estratégicos se caracteriza pela identificação das lacunas 

do conhecimento na organização para alcance da visão de futuro. 

Nesse sentido, foi localizado nas diretrizes gerais de ensino das portarias 

anteriormente mencionadas, relativas aos Cursos Superior e Especial dos anos de 

2006, 2007 e 2008, tópico que trata dos objetivos do recrutamento e da seleção, 

item que se entende, identifica lacuna de conhecimento para que se atinja a visão de 

futuro. Isso porque consta como objetivos do recrutamento e da seleção:  

 

[...] o recrutamento e a seleção de candidatos para os cursos de 
extensão, de especialização, de aperfeiçoamento e de treinamento, 
realizados no país ou no exterior, objetivam o aprimoramento 
profissional dos integrantes tanto dos quadros de pessoal do DPF 
quanto de outros organismos policiais nacionais ou estrangeiros, 
visando a multiplicação do conhecimento adquirido. 
 
(ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2005, 2005A, 2006, 2006A, 
2007, 2007A, 2008 e 2008A). 

 

 

Tais objetivos, mais especificamente, quando tratam da multiplicação do 

conhecimento, indicam uma estratégia de promoção do conhecimento, que visa ao 

desenvolvimento de ações que favorecem a criação dele, conforme postulado por 

Ichijo (2008). 

Assim, entende-se que, apesar de não haver na documentação 

pesquisada menção expressa a objetivos estratégicos, os Cursos Superior e 

Especial, dos anos de 2006, 2007 e 2008, têm esse direcionador representado pelos 

objetivos do recrutamento e da seleção mencionados, porque neles foram 
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identificados como objetivo ações de capacitação para aprimoramento profissional 

destinado à multiplicação do conhecimento adquirido, ações cuja ausência, ou 

lacuna, inviabilizam o alcance da visão de futuro da ANP como centro de excelência 

no desenvolvimento de componentes da segurança pública e referencial da doutrina 

policial. 

Observa-se a respeito do tema que não foi localizado nos processos de 

curso relativo ao ano de 2005, documento em que haja menção a item semelhante a 

direcionador estratégico, ressalvando-se o que foi consignado nos itens anteriores. 

 

5.2 Viabilizadores/Facilitadores 

 

Conforme assinalado no referencial teórico; mencionado no modelo de 

pesquisa e no quadro de cotejo entre elementos teóricos e os modelos de GC de 

Batista (2012) e Stollenwerk (2001), são indicados como fatores viabilizadores ou 

facilitadores da GC os seguintes tópicos: liderança, tecnologia, pessoas, cultura, 

processos, medição e recompensa. 

Esses itens serão individualmente analisados nos tópicos a seguir. 

 

5.2.1 Liderança 

 

O facilitador liderança [(BATISTA, 2012), (STOLLENWERK, 2001), 

(AMORIM e TOMAÉL, 2011) e (KRUGLIANKAS e TERRA, 2003)], no recorte 

estabelecido para esta pesquisa, envolve dois aspectos. O primeiro, a recompensa 

pela criação do conhecimento nos Cursos Superior e Especial - CSE e o segundo, a 

intencionalidade para a Gestão do Conhecimento nos CSE. 

Quanto ao primeiro aspecto, recompensa pela criação do conhecimento, 

cabe algumas considerações.  

Como anteriormente mencionado, tendo em vista previsões do Decreto nº 

2565/1998, até 2009, era um dos pressupostos para a progressão de um policial 

federal ao ápice do plano de cargos e salários, ou seja, à Classe Especial, a 

conclusão, com aproveitamento, do Curso Superior pelos ocupantes dos cargos de 

Delegado e Perito e do Curso Especial, pelos Agentes, Escrivães e Papiloscopistas. 

Ocorre que, a partir de 2005, conforme consta nos Ofícios nº 1154 e nº 

1155/2005- GAB/ANP, e seus anexos (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2005, p. 
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912-945), ou seja, a partir do XIX Curso Superior de Polícia e do XIII Curso Especial 

de Polícia, o êxito nos referidos cursos tinha como um dos pressupostos a pesquisa, 

e posterior elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), monografia, 

sobre “temas e problemas afetos às atividades desenvolvidas” na PF. 

Segundo os mesmos expedientes, o desenvolvimento das monografias 

poderia “colaborar para o oferecimento de diretrizes e políticas de pesquisa da 

Coordenação de Altos Estudos de Segurança Pública/ANP” e para “a produção de 

conhecimento e também com a formulação de política de pesquisas relacionadas 

com as atividades do DPF” (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2005, p. 912-945). 

Conforme consta nos processos de cursos analisados, relativos ao 

período de 2005 a 2008, o pressuposto de pesquisa e elaboração de monografia se 

manteve até 2008, sendo expresso nas portarias de instituição de todos os CSE 

desenvolvidos no período: Portaria nº 244/2005 – GAB/ANP/DGP, de 15 de junho de 

2005, publicada no Boletim de Serviço (BS) nº 120, de 27 de junho de 2005, que 

instituiu o XIII Curso Especial de Polícia; Portaria nº 71/2006 – GAB/ANP/DGP, de 8 

de março de 2006, BS nº 52, de 16 de março de 2006, que instituiu o XIV Curso 

Especial de Polícia; Portaria nº 40/2007, de 5 de fevereiro de 2007, publicada no BS 

nº 29, de 9 de fevereiro de 2007, que instituiu o XV Curso Especial de Polícia; 

Portaria nº 59/2008 – GAB/ANP/DGP, de 13 fevereiro de 2008, BS nº 37, de 25 de 

fevereiro de 2008, que instituiu o XVI Curso Especial de Polícia; Portaria nº 

241/2005-GAB/ANP/DGP, BS nº 120, de 27 de junho de 2005, que instituiu o XIX 

Curso Superior de Polícia;  Portaria nº 68/2006 – GAB/ANP/DGP, de 8 de março de 

2006, BS nº 52, de 16 de março de 2006, que instituiu o XX Curso Superior de 

Polícia; Portaria nº 39/2007 – GAB/ANP/DGP, de 5 de fevereiro de 2007, BS 29, de 9 

de fevereiro de 2007, que instituiu o XXI Curso Superior de Polícia; Portaria nº 

57/2008 – GAB/ANP/DGP, 13 de fevereiro de 2008, BS nº 37, de 25 de fevereiro de 

2008, republicada pela Portaria nº 153/2008-GAB/ANP/DGP, de 25 de março de 

2008, BS nº 71, de 14 de abril de 2008, que instituiu o XXII Curso Superior de 

Polícia.  

Diante de tal informação, entende-se que o aumento salarial propiciado 

pela conclusão com êxito dos CSE, condicionado ao desenvolvimento de pesquisas 

e à elaboração de monografia pelos alunos dos CSE, sobre temas relevantes para a 

PF, caracteriza uma forma de recompensa financeira pela criação do conhecimento. 

Quanto ao segundo aspecto, a intencionalidade para a Gestão do 
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Conhecimento nos CSE, entende-se que os trechos anteriormente transcritos dos  

Ofícios nº 1154 e nº 1155/2005 - GAB/ANP e seus anexos, contêm elementos que 

indicam a presença desse indicativo nos CSEs. 

Soma-se ao expresso nos referidos documentos o teor de um dos tópicos 

que consta nas diretrizes básicas de ensino das portarias que contêm as diretrizes 

gerais de ensino para os anos letivos de 2006 a 2008 (DEPARTAMENTO DE 

POLÍCIA FEDERAL, 2005A, 2006 e 2007) e que também demonstra a 

intencionalidade para a GC, mais especificamente no que tange à criação do 

conhecimento.  

Segundo esse item:  

 

A ANP deverá provocar, incentivar, produzir e difundir, por seus 
funcionários e demais integrantes do DPF, a pesquisa técnico-
científica para a aquisição de conhecimento de novos métodos de 
prevenção e repressão à criminalidade, técnicas de investigação e 
atualização sobre modus operandi dos criminosos.  
 

(DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2005A, 2006 e 2007). 
  

  
Ademais disso, observa-se que os dados coletados e expressos neste 

tópico possibilitam outras conclusões:  

 primeiro: eles mostram que a ANP cumpriu seu papel 

organizacional por propiciar condições para que o conhecimento se 

desenvolvesse (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 segundo: revelam também que os gestores da ANP, que instituíram 

a exigência da pesquisa e da elaboração de monografia, 

enquadram-se no pequeno grupo de administradores citados por 

Nonaka (2008), e que entendem realmente o significado do capital 

intelectual e da importância do conhecimento.  

 terceiro: demonstram a existência de efetivo compromisso dos 

gestores com as medidas necessárias para o aval e o 

direcionamento da GC (STOLLENWERK, 2001). Isso porque a 

definição do que deve ser aprendido e a disponibilização de meios 

para o desenvolvimento do conhecimento e para a aprendizagem 

(KRUGLIANSKAS e TERRA, 2003), são ações que evidenciam a 
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compreensão da CG como um conceito gerencial (AMORIM e 

TOMAÉL, 2011).  

 

5.2.2 Tecnologia 

 

De acordo com o modelo de pesquisa proposto, o facilitador tecnologia é 

representado pela existência de mecanismos de busca e de repositório dos TCC, ou 

seja, as monografias dos CSE [(BATISTA, 2012) e (STOLLENWERK, 2001)].  

Segundo os levantamentos realizados, esses dois elementos existem nos 

cursos objeto desta análise.  

Inicialmente, é de se ressaltar que, nas consultas realizadas perante a 

Biblioteca da ANP, para obter dados estatísticos, confirmou-se que aquela unidade é 

repositório das versões impressas dos TCC.  

As monografias estão organizadas, fisicamente, separadas em uma área 

da biblioteca, como uma coleção específica. Elas, entretanto, passaram pelo 

processamento técnico bibliotecário, sendo catalogadas e classificadas. 

Tais dados encontram-se inseridos em um banco de dados da biblioteca, 

atualmente operacionalizado pelo programa Pergamum, que possui mecanismos de 

busca. 

Ademais disso, na Biblioteca Digital da ANP (imagem abaixo), disponível 

por intermédio da intranet da PF, onde também há ferramentas de busca. Nela, 

estão acessíveis algumas monografias produzidas nos CSE de 2008, cujos autores 

permitiram a publicação de seus trabalhos naquele portal. 

Nota-se, assim, a presença dos dois elementos que caracterizam o viabilizador 

tecnologia do modelo de pesquisa. 

 Esses dois pontos ainda representam ferramentas para auxiliar os processos 

de conhecimento, no plano tecnológico, conforme descrito por Kruglianskas e Terra 

(2003). 
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Figura 9 – Tela da Biblioteca Digital da ANP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2013. 
 

  

E, especificamente, os mecanismos de busca disponíveis evidenciam a 

existência de um sistema de acesso ao conhecimento, item considerado um dos 

pontos críticos para a gestão do conhecimento por Gutiérrez (2006). 

 

5.2.3 Pessoas 

 

A par do que foi levantado na literatura, a presença do viabilizador de 

pessoas é indicado pela existência de atividades de capacitação e de pessoas 

dispostas à aquisição do conhecimento nos CSE. 

Como anteriormente assinalado, os CSE são atividades de ensino, 

desenvolvidas pela ANP. 

A análise dos processos de curso permitiu, ainda, observar, nas portarias 
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de instituição dos CSEs, individualmente indicadas em tópico anterior, bem como em 

contratos citados ou reproduzidos nos processos de curso (Contrato nº 9/2005-

ANP/DGP/DPF e Termo de Contrato nº 8/2006 – ANP/DPF/DG), que a ANP, nos 

anos de 2005, 2006 e 2007, contratou outras instituições, respectivamente, 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS) e 

SENAC/RJ, para o desenvolvimento de tais atividades de capacitação. Reforçando-

se, assim, a natureza educacional dos CSE. 

Assim, entende-se que o facilitador pessoa, no que tange ao aspecto de 

atividade de capacitação, para o desenvolvimento de habilidades necessárias para à 

integração à CG (BATISTA, 2012), está presente nos CSE. 

A presença de capacitação, de acordo com Sveiby (1998), viabiliza o 

aumento da qualificação de um membro da organização, o que possibilita que ele 

alce novos paradigmas e gere novos conhecimentos, com transcendência do saber 

corrente. 

Ademais disso, há de se notar que a aliança da ANP com instituições de 

Ensino Superior (IES), contando com o financiamento do poder público para custear 

os contratos tais instituições, a manutenção da própria ANP e o salário dos policiais 

durante o curso, se aproxima do modelo da tríplice hélice, descrito por Urban (2010) 

como uma forma coletiva de aprendizagem, na qual, por intermédio de parceria, 

universidade, empresa e governo interagem para produzir, com aumento do 

potencial de aprendizagem, conforme asseverado por Kruglianskas e Terra (2003). 

Entende-se ainda que a capacitação por meio dos CSE teve o potencial 

de incutir nos membros da organização o comprometimento e a capacidade de 

aprender, ação citada por Senge (2009) como elemento chave característico das 

organizações bem sucedidas. 

 No que se refere à disposição das pessoas para aquisição de 

conhecimento nos CSE, cabem algumas considerações. Segundo as portarias de 

instituição dos CSE anteriormente citadas, a aprovação nos CSE, além da 

elaboração da monografia, pressupunha a aprovação nas disciplinas do curso, de 

acordo com a média estipulada. 

Logo, infere-se que a mudança de classe e os consequentes ganhos 

financeiros advindos da aprovação nos CSE, incentivaram nos policiais inscritos a 

disposição para adquirir informações e conhecimentos necessários para a 

aprovação nas disciplinas do curso e na monografia. 
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Além disso, tendo em vista observação feita no relatório do XV Curso 

Especial, no sentido de que alguns alunos estavam desmotivados “com o Curso 

Especial, em razão do Ministério da Educação e Cultura (MEC) não reconhecer 

como uma especialização o referido curso” (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 

2007, p. 148), induz-se também que a possibilidade de obtenção do título de 

especialista, que ocorreu nos anos de 2005, 2006 e 2008, foi fator de estímulo para 

que houvesse disposição para aquisição de conhecimento.    

Ainda quanto à temática, observa-se que os CSEs possibilitaram o 

acesso e a absorção do conhecimento, pressupostos de transferência do 

conhecimento, segundo Davenport e Prusak (1999). 

As fontes dos dados, entretanto, não forneceram elementos para avaliar 

dois outros pontos que se relacionam com o facilitador pessoas. O perfil dos 

policiais, item citado por Davenport e Prusak (1999) como requisito para o sucesso 

da GC e a eventual falta de capacidade de interiorização de saberes por ausência 

de preparo dos profissionais para novos conhecimentos, fator citado por Santiago JR 

(2004) como uma das dificuldades encontradas para a transferência desses. 

 

5.2.4 Cultura 

 

O viabilizador cultura no modelo de pesquisa proposto é relacionado à 

existência de confiança e de uma estrutura não burocrática [(STOLLENWERK, 

2001), (DAVENPORT e PRUSAK, 1999), (MCINERNEY, 2006), (KRUGLIANSKAS e 

TERRA, 2003) e (LAMPEL, 2010)]. 

A par do que foi lançado no referencial teórico, neste trabalho, são 

utilizados como indicativos de organização burocrática a existência de hierarquia e 

de estruturas não flexíveis (LAMPEL, 2010 e MORGAN, 2010). 

Na coleta de dados sobre esses aspectos, observou-se que uma das 

diretrizes básicas de ensino e um dos valores e qualidades que se pretende 

desenvolver, nos anos letivos de 2006 a 2008 nos eventos da ANP 

(DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2005A, 2006 e 2007), envolvem 

elementos que apontam a presença dos dois indicativos de burocracia na ANP. 

A referida diretriz básica de ensino determina a difusão dos princípios da 

hierarquia e da disciplina, atribuindo tal responsabilidade a todos os envolvidos 

direta ou indiretamente nas atividades de ensino da ANP “independentemente de 
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esses princípios serem ou não assuntos integrantes dos conteúdos programáticos 

das disciplinas” (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2005A, 2006 e 2007). 

Quanto ao tópico valor e qualidade, as portarias contendo as diretrizes 

gerais de ensino estabeleciam que o ensino na ANP visa a desenvolver a hierarquia 

e a disciplina como valores e qualidades (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 

2005A, 2006 e 2007). 

Esses achados corroboram as afirmações de Skolnick (2010) no sentido 

de que as instituições policiais apresentam características paramilitares. E, ainda, 

ratificam o postulado por Paixão, Martins e Sapori (1992) que vinculam a polícia a 

princípios burocráticos e hierárquicos. 

Tais dados coletados sobre a estrutura evidenciam, ainda que, 

culturalmente, existem obstáculos ao processo de aprendizagem, à criatividade, e à 

criação e ao fluxo de conhecimento [(MORGAN, 2010), (SVEIBY, 1998), 

(KRUGLIANSKAS e TERRA, 2003)].  

Por outro lado, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), essa característica 

burocrática sinalizaria que a ANP é mais eficaz nos processos de combinação e de 

internalização do conhecimento, em detrimento dos processos de socialização e de 

externalização. 

No que tange ao aspecto confiança, não foram encontradas na fonte dos 

dados da pesquisa, evidências que autorizam a confirmar o que consta na literatura 

[(BRETAS, 1997) e (SKOLNICK, 2010)], no sentido de que a desconfiança e a 

suspeita são marcas da cultura policial. 

Assim, não foi possível avaliar a existência deste elemento cultural 

apontado por Stollenwerk (2001), McInerney (2006), Lampel (2010) e Davenport e 

Prusak (1999), como item importante para o compartilhamento do conhecimento e a 

caracterização de uma organização do conhecimento. 

 

5.2.5 Processos 

 

O penúltimo viabilizador do modelo de pesquisa proposto refere-se à 

existência de processos sistemáticos e modelados que propiciam o maior uso do 

conhecimento na organização. 

Sobre esse aspecto, entende-se que a criação de um repositório como as 
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monografias geradas nos CSEs no período de 2005 a 2008, em suporte físico e 

digital, a representação desses trabalhos por meio de processamento técnico 

bibliográfico e a possibilidade de recuperação das informações relativas a elas com 

utilização de mecanismos de busca evidenciam a existência de processos 

sistemáticos e modelados que propiciam o uso do conhecimento na organização. 

Tal situação milita em prol da GC bem sucedida, conforme postula 

McInerney (2006), uma vez que o conhecimento gerado, ao invés de ser apenas 

armazenado, é integrado a um fluxo contínuo, propiciando o permanente e 

espontâneo compartilhamento de conhecimento, sem imposição gerencial. 

 

5.2.6 Medição e Recompensa 

 

O viabilizador medição e recompensa, extraído do modelo de Stollenwerk 

(2001), trata da mensuração do desempenho com vistas a que se recompensem 

devidamente os colaboradores e se reforce, assim, o compromisso deles com a 

organização do conhecimento. Em resumo, o foco é a recompensa pelo 

conhecimento gerado proporcional ao desempenho. 

Nos CSEs, conforme anteriormente assinalado, a mera aprovação, 

independentemente da qualidade do trabalho gerado ou das notas das disciplinas do 

curso, propiciava a progressão para o topo salarial da carreira, indicando-se, assim, 

a ausência de recompensa monetária proporcional ao desempenho. 

Por outro lado, observa-se, que no Relatório de Gestão do XIII Curso 

Especial (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2005), há referência de que o 

Coordenador de Altos Estudos em Segurança Pública teria se comprometido a 

publicar os melhores trabalhos de conclusão de curso. 

E, nos Processo de Curso do XX e do XXII Curso Superior (ACADEMIA 

NACIONAL DE POLÍCIA, 2006A e 2008A), na documentação relativa à avaliação 

dos trabalhos de curso, algumas monografias receberam, expressamente, indicação 

para que fossem publicadas. 

Assim, entende-se que, se por um lado não havia ganho financeiro 

diferenciado nos CSE em razão do desempenho, tentou-se remediar esta falta 

recompensando-se os melhores trabalhos com indicação de publicação. 

Essa medida, além de propiciar o reconhecimento do verdadeiro detentor 
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do conhecimento, gerou nos CSE um atrativo para o comportamento de 

aprendizagem (KRUGLIANSKAS e TERRA, 2003) e para que o compartilhamento 

do conhecimento fosse mais atraente do que sua guarda (DAVENPORT e PRUSAK, 

1999). 

Diante de tal cenário, entende-se que estava presente, de certa forma, 

nos CSE, o viabilizador medição e recompensa; porque não havia recompensa 

financeira proporcional à criação do conhecimento; mas a indicação para publicação 

pode ser considerada uma forma de recompensa acadêmica. 

 

5.3 Processos de Gestão do Conhecimento 

 

A partir deste ponto serão feitas análises relativas aos processos de 

gestão do conhecimento que compõem o modelo de pesquisa proposto, a saber, os 

processos de: identificação, criação, seleção e validação, organização e 

armazenamento, compartilhamento e, por último, aplicação. 

 

5.3.1 Identificação 

 

O primeiro processo de GC do modelo de pesquisa proposto é a 

identificação. Nessa etapa (STOLLENWERK, 2001 e BATISTA, 2012), são 

selecionados os conhecimentos relacionados às competências fundamentais para o 

sucesso da organização e levantadas as áreas nas quais a instituição necessita 

desenvolver ou adquirir conhecimento. Assim, para aferição desse processo nos 

CSE, em resumo, foi averiguada a existência de identificação de competências e 

lacunas na fonte dos dados utilizados na pesquisa. 

Nessa análise, foram identificados dois indicativos da presença desse 

processo nos CSE. O primeiro em ofícios, expedidos para identificação de 

competências e lacunas e o segundo em portarias nas quais foram expressos os 

temas relevantes para desenvolvimento de pesquisas. 

Inicialmente, destacam-se os Ofícios nº 1154 e nº 1155/2005 - GAB/ANP, 

e seus anexos (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, p. 912-945), por meio dos 

quais as unidades centrais da PF foram demandadas a apresentar proposição de 

temas relevantes e de problemas, relativos às atividades da PF, para que fossem 
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objeto de pesquisa e de elaboração de monografias nos CSE.  

Os anexos dos citados expedientes continham formulário dividido em sete 

áreas destinadas à captação de sugestões de temas e de problemas sobre: a 

temática da atividade policial coordenada pela unidade central destinatária do 

documento, as atividades policiais do DPF, as atividades policiais de forma global, a 

segurança pública, o relacionamento interpessoal ou organizacional, drogas, 

imigração, corrupção, crimes de colarinho branco, tráfico de seres humanos etc., 

questões administrativas ou a outras questões. 

Ou seja, observa-se que nas sete divisões do formulário foram abarcadas 

as competências da PF, sendo aberto espaço para a identificação de lacunas de 

conhecimento da corporação. 

Ainda, nota-se que, conforme registrado no Relatório de Gestão dos CSE 

de 2005, os temas apurados nesse levantamento foram, naquele ano, objeto de 

pesquisa “pelos alunos em seu trabalho de conclusão de curso e posterior 

consolidação” (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2005, p. 245). 

No ano seguinte, a unidade que emitiu os citados ofícios expediu a 

Portaria nº 117/2006 – GAB/ANP/DGP, de 28 de março de 2006, publicada no 

Boletim de Serviço nº 63, de 31 de março de 2006, contendo os “temas de interesse 

do Departamento de Polícia Federal para realização da pesquisa científica”.  

A referida portaria elencou 315 temas, divididos nas sete áreas citadas no 

formulário anteriormente referido, sendo que desses, dois temas versam sobre GC, 

a saber, o tema de número 6, "Gestão do conhecimento: metodologia de 

disseminação dos saberes aplicados do DPF"; e o tema de número 183 " Gestão do 

conhecimento policial: onde está o DPF no contexto doutrinário?".  

A portaria citada nos parágrafos anteriores delimitou os temas para 

pesquisa e desenvolvimento de TCC nos CSE nos anos de 2006 e 2007. Entretanto, 

havia na norma previsão de que os alunos poderiam, mediante requerimento dirigido 

ao Coordenador de Ensino da ANP, obter autorização para desenvolver trabalho 

sobre outros temas. 

A partir de 2008, a Portaria nº 117/2008 deixou de ser utilizada, sendo 

substituída pela Portaria nº 61/2008-GAB/ANP/DGP, publicada no Boletim de 

Serviço nº 59, de 27 de março de 2008 (Academia Nacional de Polícia 2008, 2008A), 
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que apresentou “temas de interesse do Departamento de Polícia Federal, para 

realização de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a ser elaborado pelos alunos 

do XXII Curso Superior de Polícia e XVI Curso Especial de Polícia”. 

Essa portaria de 2008 listou 233 temas divididos em doze áreas temáticas 

identificadas pelas siglas e pelas denominações a seguir: AM – Crimes contra o 

Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, AP – Atividades policiais 

do DPF, CB – Tecnologia da Informação, crimes cibernéticos relacionados à Internet, 

DH – Direitos Humanos, DR – Crimes relacionados ao tráfico de drogas, armas e a 

lavagem de dinheiro, ED – Educação e Treinamento Policial, IM – Imigração e 

relações internacionais, IP – Inteligência Policial, JG – Jurídica-Geral, QA – 

Questões Administrativas e de Gestão, RI – Relacionamento Interpessoal e 

Organizacional e SP – Segurança Pública. 

Observou-se que também nesse documento a GC foi citada duas vezes. 

Na área temática Educação e Treinamento Policial, foram indicados, sob os números 

85 e 86, respectivamente, os temas Gestão do Conhecimento e Gestão do 

Conhecimento Policial. 

Ainda nessa norma de 2008, previu-se a possibilidade de que fossem 

pesquisadas outras matérias, mediante requerimento dirigido ao Coordenador de 

Ensino da ANP, consignando-se, contudo, que a ANP se reservava o direito de só 

admitir tema que relacionado às atividades fim da PF. 

Diante de tais informações, constatou-se a presença do processo de GC 

identificação (STOLLENWERK, 2001; BATISTA, 2012) nos CSEs da ANP, 

desenvolvidos nos anos de 2005 a 2008. 

Entende-se, ainda, que, pelo que foi apresentado, a ANP, ao promover a 

identificação do conhecimento a ser buscado, cumpriu seu papel organizacional, 

propiciando condições para que a lacuna fosse suprida (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997), no âmbito dos CSE. 

Essa ação possibilitaria, assim, a solução de problemas, a geração de 

novos projetos e a expansão da capacidade da organização (CHOO, 2011).  

Ademais disso, esses levantamentos permitem notar que a ANP, 

conforme descrito por Tarapanoff e Ferreira (2006), desempenhou função de instituto 

de aprendizagem, porque desenvolveu estratégia destinada a prestar apoio às 
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atividades de gestão do conhecimento, ao aprendizado organizacional contínuo e à 

inovação, buscando conjugar o aprendizado à execução, elemento fundamental para 

a obtenção de vantagem competitiva e melhoria de práticas. 

 

5.3.2 Criação 

 

O segundo processo de CG do modelo de pesquisa proposto é a criação 

do conhecimento. Nesta etapa, em decorrência da aprendizagem, da pesquisa, e da 

experimentação; ocorre a conversão do conhecimento, que pode envolver a 

externalização, e acarretar a geração de um novo conhecimento, para a supressão 

de lacunas do conhecimento e a inovação (STOLLENWERK, 2001 e BATISTA, 

2012).  

Assim, para aferir a existência desse processo de GC nos CSE, será 

avaliado se houve criação de conhecimento em razão das atividades do curso, e se 

eles supriram lacunas de conhecimento na PF. 

Quanto à criação do conhecimento, de início, destaca-se que, conforme 

anteriormente exposto, a partir de 2005 até 2008, período de corte temporal desta 

pesquisa, foi pressuposto para a aprovação, nos CSE, o desenvolvimento de 

pesquisa e a elaboração, individual ou em grupo de até três, de monografia sobre 

temas identificados conforme narrado no subtópico anterior. (ACADEMIA NACIONAL 

DE POLÍCIA, 2005, 2205A, 2006, 2006A, 2007, 2007A, 2008, 2008A). 

Considerando a definição de conhecimento adotada no referencial teórico 

deste trabalho, entende-se que as monografias produzidas nos CSE caracterizam 

conhecimento, uma vez que são resultado do processamento cognitivo humano da 

informação, do passado e do presente, gerando capacidade de criar novos 

conhecimentos, de inovar, de agir e de traçar cenários futuros. 

É de se observar que a representação desse conhecimento em 

monografias satisfaz o primeiro pressuposto de GC citado por Davenport e Prusak 

(1999), a transferência formalizada de conhecimento. 

Também nota-se que as monografias possuem duas características do 

ativo intangível conhecimento. Elas têm origem nos membros da organização e se 

enquadram na segunda classe desse tipo de bem, pois tratam de conceitos e de 

modelos (SVEIBY, 1998). 
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Face a tais constatações, entende-se, ainda, que estes trabalhos 

acadêmicos foram gerados em processos de criação do conhecimento.  

Evidencia tal afirmação o fato de que as monografias dos CSE foram 

produto de processos de coleta, sintetização e apresentação de informação com 

valor agregado, ou seja, da estrutura genérica para criação do conhecimento citada 

por Sveiby (1998). 

Ainda esses trabalhos decorreram da capacidade da ANP de criar 

conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), e de atividades de aprendizagem dos 

CSE, nas quais houve a interação de membros da organização (MORESI, 2001), 

fatores também vinculados à criação do conhecimento, segundo consignado no 

referencial teórico. 

Também, há de se reconhecer que, frente ao que foi consignado, houve 

nas atividades dos CSE, a interação da criação de significado, construção do 

conhecimento e tomada de decisões, em um ciclo permanente de interpretação, 

aprendizado e ação, envolvendo a colaboração do grupo organizacional e  outras 

organizações, neste caso, especificamente, instituições de ensino superior, 

ocorrências associadas por Choo (2011) às origens da criação do conhecimento. 

Ademais disso, considerando que as monografias foram geradas por 

profissionais com quase 10 anos de atividade na PF, nota-se que o caso sob estudo 

também se adequa ao segundo nível da criação e do uso da informação, citado por 

Tarapanoff (2006), estágio em que, de acordo com a autora, a organização cria 

novos conhecimentos a partir da experiência dos seus membros com intuito de 

aprender e inovar. 

Quanto à classificação do conhecimento gerado nos CSE, segundo os 

processos de criação do conhecimento do Modelo SECI, entende-se que as 

monografias, em razão de serem frutos de pesquisas e do trabalho intelectual de 

policiais experientes, são resultados dos processos de combinação (conversão de 

conhecimento explícito em explícito) e externalização (conversão de conhecimento 

tácito em explícito). 

Há de se destacar, contudo, que sendo os CSE atividades de ensino, em 

que foram ministradas aulas, e no âmbito do qual foi possível a interação dos 

membros da organização entre si, e com profissionais de instituições de ensino 

superior contratadas, é plausível inferir que em decorrência dos cursos também 

houve processos de internalização (conversão do conhecimento explícito em tácito) 
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e socialização (conversão de conhecimento tácito em tácito).  

Ainda, observa-se que a constituição do acervo de monografias 

caracteriza conhecimento organizacional ou corporativo, que é aquele atribuído a 

uma organização e que geralmente está documentado e materializado 

(GUTIÉRREZ, 2006).  

Diante de tais constatações, é possível concluir que nos CSE houve 

criação de conhecimentos tácito, explícito, individual, interno e externo. 

Quanto às classes de geração do conhecimento propostas por Davenport 

e Prusak (1999), entende-se que os CSE se desenvolveram por intermédio de todas 

elas (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2005, 2005A, 2006, 2006A, 2007, 

2007A).  

Isso porque, nos CSE, em razão de serem uma atividade de ensino 

envolvendo professores e policiais experientes, houve interação de possuidores de 

conhecimento, o que caracteriza a geração do conhecimento por rede. 

Por outro lado, observa-se que, por ser a ANP uma instituição que tem por 

missão geração do conhecimento, também esteve presente nos CSE a geração, por 

recursos dirigidos. 

Ainda, a junção de profissionais da ANP, de policiais com atuação em 

áreas distintas e de membros de instituições de ensino superior, com vistas ao 

desenvolvimento de atividades de ensino e a pesquisa e a elaboração de 

monografias, sobre temas e problemas de interesse da PF, caracteriza a geração do 

conhecimento por fusão. 

Quanto à geração do conhecimento por adaptação, entende-se que o teor 

dos Ofícios nº 1154 e nº 1155/2005 - GAB/ANP e seus anexos (ACADEMIA 

NACIONAL DE POLÍCIA, 2005, p. 912-945), ao expressarem que as monografias 

dos CSEs poderiam “colaborar para o oferecimento de diretrizes e políticas de 

pesquisa da Coordenação de Altos Estudos de Segurança Pública/ANP” e para “a 

produção de conhecimento e também com a formulação de política de pesquisas 

relacionadas com as atividades do DPF”, indicam a presença da geração do 

conhecimento, nos cursos objeto de análise, com vistas à mudança, o que 

caracteriza a citada classe da tipologia de Davenport e Prusak (1999). 

Por fim, a geração do conhecimento por aquisição é inconteste, diante do 

fato de que as pesquisas acadêmicas desenvolvidas nos CSE e a contratação de 

IES, que caracterizam o conceito de tríplice hélice, foram financiadas pela ANP e 
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pela PF, entidades que custearam os gastos do curso e o salário dos policiais, 

durante os períodos de aula e de desenvolvimento das pesquisas e elaboração dos 

TCCs.  

Dessa forma, diante das informações colhidas nas fontes pesquisadas, 

verificou-se estar presente nos CSE o processo de criação do conhecimento. 

  

5.3.3 Seleção e Validação 

 

O terceiro processo de GC citado no modelo de pesquisa é a seleção e a 

validação, etapa em que são qualificados e sintetizados os conhecimentos para uso 

(STOLLENWERK, 2001).  

Para efeitos desta pesquisa, foi definida como indicativo deste processo a 

existência de avaliação dos conhecimentos gerados nos CSE. 

Sobre o tema, é de ressaltar que nas portarias de instituição dos CSE era 

previsto que os alunos dos cursos seriam submetidos a avaliações quanto às 

disciplinas ministradas, bem como, teriam suas monografias avaliadas por bancas, 

sendo o êxito em tais atividades condição para aprovação. 

Assim, nota-se que, nos CSE, havia tanto a avaliação dos conhecimentos 

gerados a partir dos processos de externalização e de combinação, ou seja, as 

monografias, quanto do conhecimento gerado a partir do processo de internalização, 

dos conteúdos das disciplinas ministradas. 

Pelo que foi coletado, não se constatou que se tenha tentado desenvolver 

o difícil processo necessário para atribuir valor financeiro a esses conhecimentos 

(SVEIBY, 1998), como é praxe na visão mecanicista (NONAKA, 2008). 

Por outro lado, também não foram encontradas evidências de que esses 

conhecimentos tenham sido avaliados pelos resultados e pelos impactos que 

produziram [(DAVENPORT e PRUSAK, 1999), (MORESI, 2001) e (SVEIBY, 1998)]; 

ou pelo potencial de aplicabilidade para gerar vantagem competitiva (CHOO, 2011). 

 

5.3.4 Organização e Armazenamento 

 

O quarto processo de GC que compõe o modelo de pesquisa, que orienta 

a análise deste trabalho, é a organização e o armazenamento. Segundo Stollenwerk 

(2001), nessa etapa seriam desenvolvidas atividades destinadas a possibilitar a 
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recuperação do conhecimento para uso. 

Frente a essa definição, para aferir a existência deste processo no caso 

sob análise, foram definidos dois indicativos: a classificação dos conhecimentos 

gerados nos CSE e a existência de armazenamento desses conhecimentos. 

A presença de tais elementos nos CSE foi aferida por intermédio de 

documentos fornecidos pela Biblioteca da ANP. 

O primeiro documento é um relatório, expedido pelo sistema de 

gerenciamento da biblioteca, intitulado “Monografia – Resultado de busca”, que, em 

118 páginas, elenca os seguintes dados das monografias dos CES sob a guarda 

daquela instituição: número de tombamento, código de classificação do assunto do 

trabalho, de acordo com a Classificação Decimal de Dewey e o título da monografia. 

Segundo estatísticas fornecidas pela referida biblioteca, considerando o 

ano de tombamento dos trabalhos, estão acauteladas naquela unidade, relativos aos 

CSEs objeto desta pesquisa, cerca de 1400 monografias. 

Ademais disso, em razão do contato estabelecido com a chefe da 

Biblioteca, obteve-se a informação de que os TCC foram objeto de processamentos 

técnicos bibliotecários, ou seja, foram, além de classificados, catalogados e seus 

dados foram incluídos em bancos de dados, cujo acesso às informações se dá por 

intermédio de ferramentas de pesquisa. 

Alguns dos TCCs de 2008, e seus dados de catalogação e de 

classificação, estão disponíveis na Biblioteca Digital da ANP, acessível por 

intermédio da intranet da PF, sendo que há no referido portal ferramenta de busca. 

Diante de tais informações, há de se reconhecer a presença do processo 

de organização e de armazenamento, quanto aos CSE, para os anos de 2005 a 

2008. 

Ainda, tendo em vista o descrito por Lima-Marques e Macedo (2006), os 

referidos achados autorizam vislumbrar a existência de elementos de arquitetura da 

informação, que possibilitam o acesso ao conhecimento de maneira eficaz, fato que 

é, de acordo com Tarapanoff (2006), um dos pressupostos da inteligência 

estratégica. 

Ademais, entende-se que o processamento técnico do material segundo 

técnicas bibliotecárias é um indicativo de utilização de codificadores adequados para 

representar o conteúdo dos conhecimentos formalizados. (DAVENPORT e PRUSAK, 

2009). 
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5.3.5 Compartilhamento 

 

O penúltimo processo de GC do modelo de pesquisa proposto é o 

compartilhamento. De acordo com Stollenwerk (2001), esse tópico se relaciona à  

necessidade de restrição, à facilidade de acesso, e ainda à disponibilidade física e 

temporal do conhecimento de forma adequadas. 

Por seu turno, sobre o tema, Batista (2012) observa que o 

compartilhamento do conhecimento pode ocorrer por intermédio de dois métodos: o 

método de armazenamento, em que o conhecimento é depositado em uma base de 

conhecimentos ou repositório; e o método de fluxo, no qual a transferência do 

conhecimento ocorre no contato pessoal, hipótese apontada pelo autor como a 

forma mais eficaz. 

Diante dessas considerações serão utilizados como parâmetros da 

presença desse processo a existência do compartilhamento do conhecimento por 

meio de repositório e do compartilhamento por meio de contato pessoal. 

Nas análises dos dados coletados foram encontradas evidências da 

existência desses dois parâmetros.  

O compartilhamento do conhecimento por meio de repositório restou 

evidenciado nos tópicos anteriores, quando se discorreu sobre o fato da biblioteca 

ser depositária das monografias, e de algumas delas estarem disponíveis na 

Biblioteca Virtual da ANP, disponível na intranet. 

Esse compartilhamento por meio de repositório possibilita a transferência 

do conhecimento aos usuários efetivos e potenciais da Biblioteca da ANP, de forma 

universalizada e independente de encontros [(DAVENPORT e PRUSAK, 1999), 

(LIMA e ALVARES, 2012)]. 

Quanto ao compartilhamento do conhecimento por meio de contato 

pessoal, entende-se que ele ocorreu em razão das atividades presenciais do curso, 

quer seja por meio das atividades formais, quer seja por meio dos contatos ocorridos 

informalmente durante o evento de capacitação. 

A respeito das atividades presenciais, de acordo com a documentação 

dos processos de curso, foram coletadas as seguintes informações sobre os CES: 

 

Quadro 5 – Resumo de conteúdos e cargas-horárias dos CES 
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Curso Carga-

horária 
Distribuição da carga-horária  

XIII Curso Especial de Polícia 
(2005) 

405 h/a Uma etapa presencial; duas etapas a distância; e uma 
etapa relativa à defesa da monografia. 
 

XIV Curso Especial de Polícia 
(2006) 

450 h/a Duas etapas presenciais, sendo uma na ANP com carga 
de 230 h/a (130 h/a teórico-prática em sala de aula e 100 
h/a atividades práticas na ANP), e a outra nas SR, com 34 
h/a para provas e teleconferência; uma etapa a distância e 
a defesa da monografia. 

XV Curso Especial de Polícia 
(2007) 

384 h/a  Uma etapa presencial com carga de 174 h/a (98 h/a em 
sala de aula, 76 h/a em atividades práticas) e a etapa a 
distância; e posterior defesa do TCC. 

XVI Curso Especial de Polícia 
(2008) 

392 h/a Uma etapa presencial com 172 h/a (98 h/a em sala de 
aula, 76 h/a em atividade prática); uma etapa a distância e, 
por fim, um módulo para elaboração e apresentação do 
TCC. 

XIX Curso Superior de Polícia 
(2005) 

669 h/a Uma etapa presencial; duas etapas a distância; e uma 
etapa relativa à defesa da monografia. 
 

XX Curso Superior de Polícia 
(2006) 

500 h/a Duas etapas presenciais, uma na ANP, com 245 h/a de 
aulas, sendo 135 h/a teórico-prática em sala de aula e 110 
h/a atividades práticas; e a segunda etapa presencial nas 
SRs com 36 h/a para provas e teleconferência; uma etapa 
a distância e a defesa da monografia. 

XXI Curso Superior de Polícia 
(2007) 

424 h/a Uma etapa presencial com 245 h/a, sendo 135 h/a em sala 
de aula, e 110 h/a de atividades práticas. 

XXII Curso Superior de Polícia 
(2008) 

442 h/a Uma etapa presencial com 178 h/a (98 h/a em sala de 
aula, 76 h/a em atividade prática); uma etapa a distância e, 
por fim, um módulo para elaboração e apresentação do 
TCC 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 

Na documentação consultada, especialmente nas portarias de instituição 

dos CSE, foi constatado que, nas etapas presenciais, todos os cursos previam aulas 

em três turnos, manhã, tarde e noite; com dedicação exclusiva, de 10 horas diárias, 

inclusive sábados e feriados, nos anos de 2005 e 2006; e de 8 a 10 horas diárias, 

nos anos de 2007 e 2008. 

Há de se notar que, analisando os planos instrucionais das disciplinas dos 

CSE acostados nos Processos de Curso (ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2005A, 2006A, 2007A, 2008A), ou seja, os planos de aula, 

foram encontradas duas questões que merecem ser destacadas. 

A primeira questão: as atividades práticas ministradas nos cursos foram 

relativas a condicionamento físico, a práticas operacionais, a defesa pessoal; e a 

armamento e tiro.  

A segunda questão: além das atividades práticas citadas no parágrafo 
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anterior, foram indicadas nos planos instrucionais referentes às disciplinas 

presenciais as seguintes estratégias de ensino: aula teórica, aula expositiva 

dialogada, aula expositiva dialogada com debate, aula expositiva dialogada com 

exercícios práticos, aula prática e estudo de caso.  

A contagem e a totalização dessas estratégias, de forma consistente, nos 

CSE, entretanto, não foi possível, uma vez que, em algumas aulas, foi 

simultaneamente indicada mais de uma dessas metodologias de ensino. 

Assim, diante do exposto e, especialmente, frente à contratação de IES 

nos anos de 2005 a 2007 para o desenvolvimento conjunto dos CES, entende-se 

que ocorreu, segundo o postulado por Davenport e Prusak (1999), a melhor forma 

de compartilhamento do conhecimento; ou seja, por intermédio da contratação de 

pessoas detentoras dele, e da interação dessas com os demais membros da 

organização. 

Há de se ressaltar que as estratégias de ensino dos CES indicam a 

utilização de diálogo, de debates, de exercícios práticos, e de estudos de caso como 

formas de transferir conhecimento. Entretanto, diante da impossibilidade de 

contabilizar de forma consistente as estratégias de ensino utilizadas, restou 

inviabilizada a avaliação do volume da efetiva prática destas técnicas, consideradas 

como as mais eficazes na transferência do conhecimento [(SVEIBY, 1998), 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1999) e (SENGE, 2009)]. 

Constatou-se ainda a ausência nos documentos pesquisados de 

atividades de simulação e de revisões depois da ação citadas por Senge (2009). 

Dessa forma, há de se reconhecer que há indicativos da existência do 

processo de compartilhamento do conhecimento nos CES. 

  

5.3.6 Aplicação 

 

Finalmente, o último processo de GC é a aplicação, que se refere ao 

efetivo uso do conhecimento para gerar resultados efetivos à organização. 

Diante da dificuldade para aferir os resultados da aplicação do 

conhecimento [(DAVENPORTE e PRUSAK, 1999), (CHOO, 2011) e (SVEIBY, 1998)], 

e os seus retornos sob o aspecto financeiro [(MORESI, 2001) e (SVEIBY, 1998)]; 

decidiu-se por eleger parâmetros indicativos do uso do conhecimento explícito 

gerado, os quais possibilitariam inferir a existência de resultados efetivos dele para a 
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organização. 

Assim, três indicativos foram escolhidos: o número de empréstimos das 

monografias pela Biblioteca da ANP, o perfil dos usuários que fizeram esses 

empréstimos, e o número de acesso às monografias na Biblioteca Digital. 

Os dois primeiros indicativos foram fornecidos pela Biblioteca da ANP, a 

partir da geração de relatórios gerenciais do sistema utilizado pela unidade, o 

Pergamum. É de se destacar que o referido sistema se encontra em implantação 

desde o final de 2012, razão pela qual está com uma série de limitações quanto ao 

fornecimento de dados. 

Em razão disso, não foi possível gerar uma estatística constando o 

número de empréstimos de monografias dos CSE por ano, mas foi possível obter o 

número total de empréstimos feitos de 2006 até 23 de maio de 2013, dos 

exemplares das monografias, geradas de 2005 a 2008, nos CSE, que representou 

1345 (um mil trezentos e quarenta e cinco) empréstimos da Biblioteca da ANP. 

Assim, considerando o número de meses de janeiro de 2006 (quando as 

monografias dos CSE de 2005 já estavam concluídas e avaliadas), até maio de 

2013, ou seja, 89 (oitenta e nove) meses, e o número de empréstimos realizados, 

tem-se uma média de 15 empréstimos de monografias dos CSEs por mês, ou seja, 

aproximadamente, um empréstimo de monografia a cada 2 (dois) dias. 

Quanto ao perfil dos usuários responsáveis por empréstimos, é 

interessante destacar que a Biblioteca da ANP os divide em onze classes: aluno de 

curso diverso, aluno DEPEN, aluno do curso de formação de APF, aluno do curso de 

formação de DPF, aluno do curso de formação de EPF, aluno do curso de formação 

de PCF, aluno do curso de formação de PPF, aluno do curso especial de polícia, 

aluno do curso superior de polícia, aluno estrangeiro e classe não informada, essa 

última na qual se encontram os usuários que não são alunos da ANP.  

Novamente, diante das limitações do sistema disponível na Biblioteca da 

ANP, não foi possível levantar as classes de usuários responsáveis pelos 

empréstimos das monografias. Contudo, para o período de 07/01/2005 até 

08/01/2013, pode-se obter porcentual de responsáveis pelo total de empréstimos 

realizados pela Biblioteca da ANP, números que são representados no gráfico 

exposto na figura 10. 

Figura 10 - Empréstimos da Biblioteca, % por classe de usuário de 2005 a 2013 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
 
 

 

Finalmente, quanto ao parâmetro relativo ao número de acesso às 

informação, uma vez que não existe contador para esse critério no referido portal. 

Conjugadas as referidas variáveis disponíveis, entende-se que, diante do 

número de empréstimos das monografias, é possível inferir que o conhecimento 

expresso gerado nos CSE nas monografias tem uso efetivo. 

Acredita-se, ainda, que, diante do padrão do perfil dos usuários 

responsáveis pelo total de empréstimos da Biblioteca da ANP, é provável que os 

empréstimos das monografias sejam feitos, em sua maioria, por alunos da ANP, e 

não por gestores. 

Assim, os conhecimentos gerados nos CSE estariam sendo utilizados em 

processos de inovação e de aprendizagem pelos alunos da ANP, mas não como 

instrumento de gestão, para agregar valor em processos decisórios, produtos e 

serviços, ou solucionar problemas operacionais [(STOLLENWERK, 2001), (MORESI, 

2001) e (DAVENPORT e PRUSAK, 1999)]. 

  

 

5.4 Quadro Sinóptico dos Resultados 

 

Quadro 6 - Quadro Sinóptico dos Resultados 

Alunos de cursos diversos

Alunos do DEPEN

Alunos do Curso de Formação de APF 

Alunos do Curso de Formação de DPF

Alunos do Curso de Formação de EPF

Alunos do Curso de Formação de PCF

Alunos do Curso de Formação de PPF

Alunos do Curso Especial de Polícia 

Alunos do Curso Superior de Polícia

Alunos Estrangeiros

Classe não informada

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Empréstimos da Biblioteca

Porcentual por classe de usuário, de 2005 a 2013
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Natureza Variável Foi constatada existência 

Direcionadores 
estratégicos da 

organização 

Visão de futuro Sim 

Missão Sim 

Objetivos estratégicos Há indícios da existência 
Viabilizadores/ 
Facilitadores 

Liderança Sim 

Tecnologia Sim 

Pessoas Sim 

Cultura Os elementos encontrados apontam 
ausência 

Processos Sim 

Medição e recompensa Não 
Processos de 

Gestão do 
conhecimento  

Identificação Sim 

Criação Sim 

Seleção e validação Sim 
Organização e Armazenamento Sim 

Compartilhamento Há indicativo da existência 

Aplicação Há indícios da existência 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 O quadro acima sintetiza o resultado da pesquisa, ao apresentar as variáveis 

do modelo de pesquisa proposto e a indicação da presença ou não delas nos CES. 

Um rápido passar de olhos nesta síntese possibilita perceber que, no caso sob 

análise, a maior parte das variáveis investigadas está presente, indicando que os 

CES de 2005 a 2008 apresentam características de GC. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa teve como objetivo verificar a presença de 

direcionadores estratégicos organizacionais, de facilitadores ou viabilizadores e de 

processos de modelos de gestão do conhecimento, com ênfase em aspectos 

vinculados ao processo de criação do conhecimento, nos Cursos Superior e 

Especial de Polícia, desenvolvidos pela Academia Nacional de Polícia, da Polícia 

Federal, nos anos de 2005 a 2008. 

Consultada a literatura, foram identificadas variáveis associadas aos 

direcionadores, facilitadores e processos de gestão do conhecimento e, com elas, foi 

elaborado o modelo de pesquisa deste trabalho. Foram, ainda, levantadas 

características que indicavam a existência dessas variáveis, as quais foram 

utilizadas para aferir a presença dos elementos buscados. 

Os resultados da pesquisa realizada demonstram que nos CSE, de 2005 

a 2008, há a presença ou o indicativo de existência de todos os direcionadores 

estratégicos e dos processos de GC e de quatro dos seis facilitadores. 

Foram aferidas a existência de dois direcionadores estratégicos, visão de 

futuro e missão e há indicativos da existência do terceiro, objetivos estratégicos. 

Também foi verificada a presença dos viabilizadores ou facilitadores: 

liderança, tecnologia e pessoa. Contudo, os dados encontrados na documentação 

consultada indicaram a ausência do facilitador cultura e foi verificada a falta do 

viabilizador medição e recompensa. 

Quanto aos processos de GC, foram observadas as presenças dos 

processos de identificação, criação, seleção e validação, organização e 

armazenamento e de indícios de existência de compartilhamento e de aplicação. 

Ocorre que, apesar da presença ou do indício da existência das variáveis 

buscadas, verificou-se que a GC não era uma prática estruturada, sendo esse um 

caso que corrobora o postulado por Amorim e Tomaél (2011), no sentido de que a 

prática da GC, especialmente no Brasil, não é consolidada, razão pela qual não se 

alcançou um patamar de excelência quanto ao tema.  

Tais achados, entretanto, demonstram que os CSEs foram uma pequena 

proposta para resolver problemas de conhecimento identificados, quadro indicado 
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por Davenport e Prusak (1999) como adequado para implantação da CG. 

Além disso, as ações da ANP, nos referidos cursos, autorizam que a 

instituição de ensino seja classificada no mais alto nível de desenvolvimento definido 

por Tarapanoff e Ferreira (2006) para as universidades corporativas, o nível 

estratégico, quando se desenvolvem pesquisas para gerar novos conhecimentos 

relevantes para a organização. 

Ademais disso, observa-se que os indicativos levantados no tópico 

relativo à liderança sinalizam o alinhamento da ANP com a intencionalidade do 

governo federal do Brasil na promoção da GC na administração pública federal e no 

reconhecimento da GC como um instrumento estratégico (FRESNEDA e 

GONÇALVES, 2007), bem como com os pressupostos do Plano Nacional de 

Segurança Pública elaborado no início dos anos 2000 (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2007). 

Essa intencionalidade na ANP, nos CSE de 2005 a 2008, ocorreu de 

maneira vanguardista na PF. Isso porque, somente em 2010, a implantação de GC 

na PF passou a ser discutida e o tema foi reconhecido como ação do Plano 

Estratégico com as publicações, respectivamente, da Portaria nº 1210/2010-

DG/DPF, de 13 de julho de 2010, no Boletim de Serviço nº 133, de 14 de julho de 

2010, e da Portaria nº 1735/2010-DG/DPF, de 3 de novembro de 2010, no Boletim 

de Serviço nº 209, de 4 de novembro de 2010.  

Esse descompasso temporal talvez justifique o possível pequeno volume 

de empréstimos das monografias para público não vinculado à ANP, o que foi 

adotado como indicativo de ausência de uso do conhecimento gerado nos CSEs de 

forma estratégica e para melhoria de produtos e serviços da PF [(STOLLENWERK, 

2001), (MORESI, 2001) e (DAVENPORT e PRUSAK, 1999)]. 

Por outro lado, entre o caso analisado e a experiência da Força Policial de 

Cingapura (FPC) com a gestão do conhecimento (SENGE, 2009), a única 

semelhança encontrada foi a contratação de IES e, consequentemente, 

especialistas externos.  

Sob uma outra perspectiva, os dados coletados autorizam afirmar que, 

nos CSE, a PF valorizou seus policiais, investindo neles com vistas a melhorar o 

desempenho da segurança pública, atuando assim, de acordo com a hipótese de 
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pesquisa confirmada por Minayo (2003). 

Destaca-se, ainda, que os conhecimentos gerados, a partir dos processos 

de internalização e socialização nos CSE, forneceram instrumental para o exercício 

da autonomia existente na atividade policial, citada por Paixão, Martins e Sapori 

(1992), e elementos para reflexão quanto saber prático mencionado por Bretas 

(1997). 

Como limitação do trabalho, citam-se as restrições do sistema da 

Biblioteca da ANP para fornecer os dados desejados, dentre eles a impossibilidade 

de obter as classes de usuários responsáveis pelos empréstimos das monografias; a 

falta de contador de consultas às monografias disponíveis na biblioteca digital da 

instituição, e a dificuldade para, a partir dos processos dos CSEs, avaliar posterior 

aplicação dos conhecimentos gerados. 

Para futuros estudos, entende-se que seria interessante realizar um 

levantamento nas unidades da PF com vistas a identificar eventual utilização das 

monografias para a melhoria de serviços da PF, além de promover uma pesquisa 

com os egressos dos CSEs, de 2005 a 2008, para saber se as atividades de ensino 

dos cursos geraram conhecimento útil para o exercício das atividades no órgão, 

pesquisar em bancos de dados específicos eventuais citações de trabalhos 

desenvolvidos nos CSE, o que seria um indicativo de inovação e de qualidade das 

monografias geradas. 
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