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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos, a gestão do conhecimento tem despertado interesse no meio 
acadêmico, empresarial e no setor público. Servindo como relevante instrumento 
para a administração pública, tem por objetivo promover a melhoria na qualidade da 
prestação de serviços ao cidadão usuário. Desconhecida, até agora, sua aplicação 
na administração voltada à segurança pública, este trabalho teve como propósito 
identificar as práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais e buscar informações sobre como essas práticas estão 
sendo utilizadas em prol da segurança no Estado. Para atingir o objetivo proposto, 
foram realizadas pesquisas nos arquivos da organização e investigada a percepção 
dos policiais civis quanto às práticas disponíveis e quanto aos fatores facilitadores e 
inibidores do sistema de gestão do conhecimento. A pesquisa teve caráter descritivo 
e utilizou o estudo de caso como meio de atingir os fenômenos sociais estudados. 
Explorando as abordagens qualitativa e quantitativa, utilizaram-se como instrumento 
de coleta de dados um questionário e um roteiro de entrevista, sendo que, para 
análise dos resultados, foram empregados os meios eletrônicos Microsoft Excel. 
2010 e o Discurso do Sujeito Coletivo. Dentre os resultados apurados, destacaram-
se a relevância da gestão do conhecimento para o trabalho policial e a não 
existência de tempo e locais de encontro para estreitamento de ideias para o 
desenvolvimento do trabalho produtivo. Foi comprovada a existência de inúmeras 
práticas de gestão do conhecimento na organização policial, porém utilizadas de 
forma inadequada, sendo passíveis de melhorias. Apesar dos resultados 
apresentados pela pesquisa, a alta administração tem a gestão do conhecimento 
como uma estratégia relevante a ser implantada na Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais, de forma a promover a qualidade do trabalho policial e a melhoria na 
segurança pública. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento na Segurança Pública. Gestão do 
Conhecimento na Polícia Civil. Polícia Civil. Práticas de Gestão do Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In recent years Knowledge Management has emerged in academic, business 
comunity and the public sector. Serving as a relevant instrument for the public 
administration to promote improvement in the quality of service to the user citizen. 
Unknown implementation service focuses on public safety, this work aimed to  
identify the management practies of existing knowledge in the Civil Police of the 
State of Minas Gerais and find information about how the act for the security in the 
State. To achieve the proposed objective the research was carried out in the 
organization’s files, to investigate the perception of police officers as the available 
practices, facilitating and inhibiting factors of knowledge management system. The 
research was descriptive and used the case as means of achieving the social 
phenomenon studied. Exploring the qualitative and quantitative approaches, was 
used as data colection instrument was questionnaire and an interview guide, and for 
analysis of the results were used electronic Microsoft Excel. 2010 and the Collective 
Subject Discourse. Among the confirmed results established highlihted: the 
importance of knowledge management for police work; the lack of time and venues 
for narrowing of ideas for the development of productive work. Was confirmed the 
existence of numerous knowledge management practices in the police organization, 
however used an inadequate form, is likely to be improvements. Despite the 
demonstrated results, the administration has the knowledge management as an 
important strategy to be implemented in the Civil Police of the State of Minas Gerais, 
in order to promote the quality of police work and improved public security. 
 
Keywords: Knowledge Management Public Safety. Civil Police. Management 
Practices of Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Era do Conhecimento, a sociedade experimentou mudanças 

profundas no modo de viver. A produção industrial se desenvolveu vigorosamente, e 

as organizações tornaram-se extremamente competitivas, principalmente após a 

chegada da tecnologia de ponta e a superação de longas distâncias, que antes 

representavam fatores dificultadores para maior interação entre as pessoas.  

 

A globalização trouxe milhares de benefícios para a humanidade, mas também 

ocasionou vários problemas relacionados à sobrevivência das organizações. Com a 

nacionalização de inúmeras empresas e a implantação de novos modelos de gestão, 

surgiram diversos problemas relativos à cultura organizacional, por estar ela 

relacionada diretamente com os processos de criação do conhecimento. Por óbvio, 

tais fatores inibidores estão sendo trabalhados pelas empresas para não 

comprometerem o empreendimento.  Na linha da modernidade, a produção industrial 

poderia ser realizada em qualquer lugar, a custos diferenciados e transportada para 

o melhor mercado. O produto não mais precisava ser produzido no local de maior 

consumo.  

 

Devido à fácil difusão do conhecimento e sendo este o patrimônio mais importante 

das organizações, a gestão desse recurso passou a ser necessária para materializá-

lo em forma de serviços e/ou produtos. 

 

Nesse cenário, as organizações dominantes presenciaram a criação e ascensão de 

inúmeras empresas concorrentes, o que tornou o mercado extremamente 

competitivo. Pressionadas no mundo corporativo e necessitando inovar para se 

garantirem, as organizações vislumbraram na gestão do conhecimento o diferencial 

de que precisavam para obter as vantagens competitivas com vistas a superar as 

suas concorrentes.  

 

A gestão do conhecimento tem sido conceituada e pesquisada por diversos 

acadêmicos e gestores, considerando as mais diversas abordagens: a inovação, a 

criatividade, a aprendizagem organizacional, entre outras. Os estudos realizados 
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contribuíram de forma a identificar que a gestão do conhecimento pode ser aplicada 

a indivíduos, grupos ou estruturas organizacionais (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 

2002). 

 

Após a construção de vários modelos e dimensões relativos à implantação da 

gestão do conhecimento nas organizações privadas, surgem questionamentos se 

tais modelos atenderiam também as necessidades de setores da administração 

pública. Pesquisadores de vários países se posicionaram quanto à necessidade ou 

não de a administração pública construir um modelo específico para gerir seus 

conhecimentos (BATISTA, 2012). 

 

Nessa esteira de pensamento e após mudanças ideológicas, sociais e políticas, o 

setor público brasileiro busca na gestão do conhecimento o recurso para enfrentar e 

superar suas deficiências, principalmente no âmbito da prestação de serviços nas 

áreas sociais. Sabe-se que alguns órgãos públicos federais da Administração Direta 

e empresas estatais já implementaram o modelo de gestão do conhecimento, dentre 

eles: Banco do Brasil; Serpro; CEF; Ministério da Justiça; Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação (BATISTA, 2012). 

 

Já o Governo do Estado de Minas Gerais, desde o ano de 2003, encontra-se 

envolvido em uma administração mais proativa. Instituiu uma política pública para 

manter a máquina estatal em franco desenvolvimento quando adotou uma gestão 

focada em resultados. Imbuídos do propósito de alcançar a melhoria da qualidade 

da prestação dos serviços sociais, os administradores públicos quebraram 

paradigmas e inovaram com a implementação de várias práticas de gestão nas 

organizações estatais, incluindo a gestão do conhecimento (GONÇALVES, 2010). 

 

A Polícia Civil, em meados de 2013, recebeu autorização para implantar a gestão do 

conhecimento como recurso estratégico para o seu negócio e editou resolução para 

criar o Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento (BOLETIM INTERNO DA 

PCMG, 2013). A gestão do conhecimento na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

será de suma importância para a instituição gerir seus ativos tangíveis e intangíveis, 

tendo em vista a relevância do serviço de segurança em prol do cidadão.  
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Diante do contexto inovador e desafiador da implantação da gestão do 

conhecimento na Polícia Civil e considerando as contribuições de Probst, Raub e 

Romhardt (2002) e de Terra (2007), esta dissertação tem como foco a identificação 

das práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia Civil e a análise de 

como estão sendo utilizadas em prol da segurança no Estado. 

 

1.1 Problema 

 

Os policiais civis são responsáveis pelas investigações dos crimes perpetrados em 

desfavor da população no âmbito do Estado. Inúmeros delitos são solucionados por 

meio de estratégias pré-concebidas ou criadas quando da demanda; outros, no 

entanto, apesar dos esforços empreendidos, não são solucionados.  

 

Verifica-se que, para exercer a função de policial civil, faz-se necessária a identificação 

e aquisição de conhecimentos específicos e o desenvolvimento de diversas 

competências. Alguns desses conhecimentos são desenvolvidos durante o curso de 

formação policial ministrado pela Academia de Polícia, enquanto outros são adquiridos 

no transcorrer da carreira policial.  

 

Constatou-se, nos anos de 2012 e 2013, a saída de um número significativo de 

policiais civis da organização por diferentes motivos, dentre os quais se destacam a 

aposentadoria em bloco e pedidos de exoneração. Devido a essa evasão, há uma 

perda expressiva do capital intelectual da instituição. Certo é que a saída do capital 

humano trouxe e ainda traz prejuízos irreparáveis para a organização, pois os 

conhecimentos permanecem como construtos pessoais, tendo em vista que não foram 

compartilhados nem retidos pela organização.  

 

Percebe-se, ainda, que os substitutos dos policiais aposentados são empossados nos 

cargos somente após a efetivação da aposentadoria. Dessa forma, os entrantes não 

mantêm contato com profissionais que possuem expertises e conhecem as melhores 

práticas no seu mister.  Assim, perdem a organização policial e o servidor entrante, 

que, certamente, irá despender maior tempo para adquirir conhecimentos e 

desenvolver competências, as quais os policiais mais experientes poderiam 
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compartilhar e, com isso, proporcionar maior rapidez ao processo de aquisição desses 

conhecimentos por parte dos novos profissionais. 

 

Diante das evidentes e iminentes ameaças de perda de conhecimento, tem-se a 

necessidade de implementar a gestão do conhecimento no órgão policial em caráter 

de urgência.  

 

Sabendo-se da existência de algumas práticas de gestão do conhecimento na 

Polícia Civil, a seguinte pergunta orientou esta dissertação:  

 

Quais são as práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia Civil e 

como estão sendo utilizadas em prol da segurança no Estado? 

 

1.2 Objetivos 

 

Mesmo que a Polícia Civil ainda não tenha, de forma institucionalizada, o sistema de 

gestão do conhecimento, sabe-se que há práticas compatíveis com as principais 

atividades do processo na organização, portanto se faz necessário o presente 

estudo para identificar as práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia 

Civil e analisar como estão sendo utilizadas em prol da segurança no Estado.    

 

Com vistas a cumprir o que se propõe neste trabalho, especificaram-se os seguintes 

objetivos: 

 Identificar e analisar as práticas de gestão do conhecimento disponíveis na 

Polícia Civil. 

 Investigar a percepção dos policiais civis quanto às práticas de gestão do 

conhecimento disponíveis na instituição. 

 Investigar fatores facilitadores e dificultadores das práticas de gestão do 

conhecimento. 

 Analisar a visão da alta administração da organização quanto à gestão do 

conhecimento na instituição em prol da segurança no Estado, tendo por base 

os resultados das investigações perpetradas. 
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1.3 Justificativa 

 

O tema “Gestão do Conhecimento" está presente no dia a dia dos administradores 

de empresas privadas e dos acadêmicos e, mais recentemente, vem ganhando 

espaço entre os gestores públicos, devido à performance que pode proporcionar 

àquele setor (GONÇALVES, 2010). 

 

Inúmeros são os estudos de aplicação do sistema de gestão do conhecimento nas 

organizações privadas, enquanto no setor público os trabalhos ainda são incipientes, 

conforme afirma Batista (2012). O citado autor fornece exemplos de organizações 

públicas que já iniciaram programas de gestão do conhecimento, tais como: 

Ministério da Justiça, Banco do Brasil e Embrapa.  

 

A necessidade da implementação da gestão do conhecimento na Polícia Civil é fator 

preponderante para o Estado e para a sociedade, pois, com a utilização desse 

recurso, a exoneração e a aposentadoria dos policiais ocasionarão um menor 

impacto na organização e, consequentemente, na administração pública estadual, o 

que, certamente, auxiliará na busca e conquista da paz social.  

 

Justifica-se, ainda, que, no ambiente acadêmico, a gestão do conhecimento na área 

de segurança constitui um assunto pouco explorado pelos estudiosos de 

Administração.  

 

Também no ambiente social, a pesquisa é relevante por apresentar uma análise das 

práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia Civil e dar transparência 

quanto a sua utilização em benefício da sociedade.   

No âmbito profissional, o autor, como policial, pretende difundir o trabalho para 

melhoria na prestação de serviço da polícia. 
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1.4 Delimitação da pesquisa 

 

A pesquisa apresenta os principais conceitos, modelos, práticas, fatores facilitadores 

e barreiras na gestão do conhecimento; identifica práticas de gestão do 

conhecimento na Polícia Civil; constata a percepção dos policiais civis quanto às 

práticas de gestão do conhecimento existentes na PCMG e seus fatores facilitadores 

e dificultadores, bem como analisa a visão da alta administração, com fundamento 

nos resultados obtidos na pesquisa quantitativa.   

 

O trabalho está circunscrito ao estudo de caso na organização Polícia Civil do 

Estado de Minas Gerais e se restringiu às delegacias de Belo Horizonte, do 6º 

Departamento de Lavras e ao Instituto de Criminalística de Minas Gerais. Apesar de 

o quadro de servidores da instituição possuir outros cargos, este trabalho elegeu 

como participantes os delegados de polícia, peritos criminais, investigadores e 

escrivães de polícia. 

 

Esta dissertação organiza-se em seis capítulos, incluindo esta Introdução, em que 

se apresentou a pergunta norteadora da pesquisa; os objetivos geral e específicos; 

as justificativas acadêmica, social e profissional e a delimitação da pesquisa 

contendo a estrutura deste trabalho. 

 

No capítulo 2, são abordados os conceitos centrais da pesquisa: conhecimento e 

conhecimento organizacional; gestão do conhecimento; modelos de gestão do 

conhecimento; práticas de gestão do conhecimento; facilitadores e barreiras do 

processo gestão do conhecimento; gestão do conhecimento na administração 

pública e contribuições da revisão da literatura. 

 

No capítulo 3, relatam-se com detalhes os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos durante os trabalhos de pesquisa, bem como os instrumentos 

utilizados para a coleta dos dados e estratégias de análise dos resultados. 

 

No capítulo 4, promove-se a apresentação da organização pesquisada e descrevem-

se as atribuições dos cargos dos servidores participantes da pesquisa. 
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 No capítulo 5, são feitas as apresentações e discussões dos resultados auferidos 

na pesquisa realizada. 

 

No capítulo 6, são apresentadas as considerações finais que demonstram que os 

objetivos foram alcançados e que os resultados sustentam a resposta à pergunta 

norteadora da pesquisa. Apontam-se ainda as contribuições e fazem-se sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar algumas das contribuições 

teóricas existentes na literatura sobre a gestão do conhecimento. Tais contribuições 

serviram de suporte para a coleta de dados, as análises dos resultados e as 

considerações finais. Pretende-se aqui explanar sobre conceitos e contextos da 

inserção da gestão do conhecimento nas organizações, tendo como foco principal o 

setor público. 

 

2.1 Conhecimento e conhecimento organizacional 

 

O conhecimento está na essência do homem desde o seu surgimento e tem um forte 

elo com a inovação, organização e segurança.  

 

Apesar da importância que o conhecimento sempre teve para a humanidade, 

somente no século XX, com a terceira onda da transformação – citada por Toffler 

(1980) como a onda da informação –, o conhecimento passou a ser visto como um 

recurso imprescindível para as organizações. 

 

Sendo o conhecimento considerado um fator primordial no meio organizacional e 

dada a sua complexidade, diversos estudiosos contribuíram para conceituá-lo. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) apontam o conhecimento como um processo humano 

dinâmico, com capacidade de justificar a crença pessoal com relação a uma verdade 

ou intenção específica. É o que chamaram de “crença verdadeira justificada”. Esses 

autores explanam sobre os conhecimentos tácito e explícito. O primeiro é de caráter 

pessoal, uma vez que é formado em virtude das experiências próprias, valores e 

crenças, sendo de difícil externalização. Já o conhecimento explícito pode ser 

codificado e facilmente transferido por meio de verbalização e/ou documentação. 

 

Destacando a interdependência entre conhecimento explícito e tácito, Choo (2003) 

os considera como complementares e enfatiza o conhecimento tácito, distinguindo-o 

em duas dimensões: a técnica e a cognitiva. A dimensão técnica se refere ao 
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conhecimento prático, ou seja, é saber executar uma tarefa, enquanto a cognitiva 

fica adstrita a modelos mentais, crenças, esquemas que refletem na mente imagens 

da realidade de que se trata e a percepção de um futuro em curto e longo prazos.  

 

Na mesma linha de raciocínio de Nonaka e Takeuchi (1997) e também de Choo 

(2003), Stewart (1998) afirma ser o conhecimento tácito o principal ativo das 

organizações e elemento estratégico integrante do capital intelectual e assim o 

descreve:  

 

O conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. Resultado: administrá-lo – encontrar e 
estimular o capital intelectual, armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo 
tornou-se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos, das empresas 
e dos países. [...] O capital intelectual constitui a matéria intelectual – 
conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência – que pode 
ser utilizada para gerar riqueza [...] (STEWART, 1998, p. 11). 

 

Por seu turno, Davenport e Prusak (1998) consideram o conhecimento como uma 

mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

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

de novas experiências e informações.  

 

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

produto cognitivo da mente humana, que cria e recompõe conceitos, a partir dos 

quais são gerados novos conhecimentos. 

 

Assim, o conhecimento é formado a partir de dados e informações que se misturam 

nas mentes das pessoas, realizando sinapses que envolvem experiências, ética, 

valores e crenças (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

 

Com o mesmo pensamento, Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam que o 

conhecimento se baseia na interligação entre dados e informações direcionadas às 

pessoas, as quais possuem habilidades para tratá-los e assim resolver os 

problemas.  
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Para Stewart (1998), o conhecimento figura como um ingrediente daquilo que se 

produz, que se faz, que se compra e do que se vende, portanto o segredo é 

administrá-lo. Acrescenta que o compartilhamento e a retenção do capital intelectual 

por parte das organizações é a tarefa econômica mais importante em todos os níveis 

da organização. 

 

Infere-se que o conceito de conhecimento vem sofrendo acréscimos, com 

detalhamentos de ações, porém os autores são uníssonos em afirmar ser o 

conhecimento inerente ao ser humano e estar relacionado com as percepções 

obtidas por meio de dados, informações, valores, crenças, experiências relacionais e 

contextuais, além da ação (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

 

No entanto, para o mundo corporativo, não basta saber o conceito de conhecimento 

e a qual finalidade este se presta. É necessário fazer o conhecimento gerar riqueza 

para as organizações, pois o desenvolvimento não espera, e a competitividade é 

impiedosa.  

 

Disso deflui, portanto, a necessidade de vincular o conhecimento às atividades dos 

indivíduos e grupos nas organizações, com o propósito de fazer a diferença, inovar e 

assim promover o conhecimento organizacional. 

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), por criação de conhecimento organizacional 

deve-se entender a capacidade de uma organização de criar, compartilhar 

conhecimentos e utilizá-los em produtos, serviços e sistema integrantes da empresa.   

Para Gonçalves e Gonçalves Filho (2001), as empresas da Era do Conhecimento 

geram e usam conhecimentos fazendo sua interação com o ambiente 

organizacional. A tomada de decisão é possibilitada quando o capital humano 

combina suas crenças, experiências e valores com os dados e as informações 

disponibilizados, transformando tudo em conhecimento. 

 

Verifica-se que o conhecimento surge nas organizações por meio de um sistema 

complexo envolvendo o capital humano, o capital estrutural e de clientes 

(VASCONCELOS, 2008). Em se tratando de relacionamento, a comunicação entre 

as pessoas participantes da empresa merece especial atenção e deve ser 
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incentivada pela administração, a fim de fazer as informações circularem por toda 

organização, pois estas constituem meio essencial à criação e ao compartilhamento 

do conhecimento (VASCONCELOS, 2002). Os apontamentos de Davenport e 

Prusak (1998) sustentam tal assertiva, quando concluem que o conhecimento se 

produz nas mentes das pessoas que executam tarefas para as organizações. 

 

Consoante ensinamento de Probst, Raub e Romhardt (2002), tem-se que a base do 

conhecimento organizacional consiste nos ativos de conhecimentos individuais e 

coletivos que a organização pode utilizar na execução das suas atividades. Essa 

base ainda inclui os dados e as informações sobre os quais se constrói o 

conhecimento individual e organizacional. 

 

A base do conhecimento organizacional pregada por Probst, Raub e Romhardt 

(2002) é representada na FIG. 1. 

 

FIGURA 1 - Base do conhecimento organizacional 

 
Fonte: PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 22. 
 

 

Atento ao fator humano, Choo (2003), depois de distinguir as duas dimensões do 

conhecimento tácito, inclui um terceiro tipo de conhecimento de fundamental 

importância para as organizações, o conhecimento cultural. Explicando, esse autor 

afirma que este consiste nas estruturas cognitivas e afetivas utilizadas pelo capital 
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humano da organização com o objetivo de perceber, explicar, avaliar e construir a 

realidade transmitida.  

 

Como anteriormente exposto, o conhecimento é inerente ao ser humano e, portanto, 

não pode ser criado pela organização por si só. O corpo de funcionários, os 

mecanismos de conversão do conhecimento e as condições capacitadoras são 

chaves essenciais, que devem ser acionadas juntas, para provocarem a criação do 

conhecimento na organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

Na sociedade do conhecimento, a riqueza gerada é promovida pelo conhecimento 

organizacional, que está diretamente ligado à criação de novos produtos e/ou 

processos capazes de serem mais eficientes e efetivos do que os já experimentados 

(BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

 

Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 6) “a única vantagem sustentável que uma 

empresa tem é aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o 

que sabe e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos”. 

 

Com o conhecimento organizacional, surge a necessidade de as empresas 

gerenciarem seu capital intelectual, criando mecanismos de aferição dos 

conhecimentos existentes e dos que porventura forem gerados, somados ao 

compartilhamento, ao uso e à retenção do conhecimento, que são ações 

preponderantes para as organizações. A gestão do conhecimento passa a ser a 

principal estratégia organizacional na busca de vantagens mercadológicas. 

 

2.2 Gestão do conhecimento 

 

A gestão do conhecimento desponta no cenário mundial e nacional como um modelo 

essencial para as organizações agregarem valor a todos os seus ativos e se 

sustentarem em um mercado instável, em que a competitividade é voraz e a 

necessidade de inovação é cada vez mais frequente, visando ao avanço das 

organizações. 
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Segundo Pereira (1995), modelo de gestão constituem conjuntos de concepções 

filosóficas e ideias administrativas que operacionalizam as práticas gerenciais nas 

organizações.   

 

Sendo o conhecimento reconhecido como um recurso indeclinável para o sucesso 

das organizações, a preocupação em gerenciá-lo fez surgirem diversas abordagens 

direcionadas aos ambientes organizacionais, à inovação, à criatividade, à 

aprendizagem organizacional, entre outros aspectos.  

 

Tratando-as como focos relacionados à gestão do conhecimento, Terra (2000, p. 65) 

enumerou as ideias administrativas frequentemente exploradas na literatura: 

 

Aprendizado individual e organizacional (cultura organizacional); relações 
entre pessoas, diferentes áreas da empresa; diferentes empresas e o 
ambiente; desenvolvimento de competências individuais e organizacionais; 
mapeamento, codificação e compartilhamento do conhecimento 
organizacional e conectividade entre as pessoas. 

 

Cinco anos depois dessa enumeração, Terra (2005) acrescentou as abordagens 

relacionadas à informática, às telecomunicações e à mensuração do capital 

intelectual da empresa como alvo de inúmeras pesquisas. 

 

No processo de gerenciar conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) destacam a 

importância dos conhecimentos explícitos e tácitos para as organizações, 

acrescentando ser o conhecimento tácito a base da criação do conhecimento 

organizacional.  

 

Afirmam esses autores que há duas dimensões que sustentam o processo de 

criação do conhecimento organizacional: a epistemológica e a ontológica. 

 

Explicando a dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi (1997) explicitam a 

dificuldade em transformar o conhecimento tácito em explícito e sustentam que essa 

transformação se dá quando o conhecimento tácito circula elipticamente, em espiral, 

pelos quatro modos de conversão: socialização, externalização, combinação e 

internalização. A circulação do conhecimento tácito se dá quando está submetida às 

condições organizacionais – intenção, flutuação/caos, autonomia, redundância e 
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variedade de requisitos – e acionada à dimensão tempo, produzindo, assim, a 

espiral do conhecimento. 

 

Na dimensão ontológica, o conhecimento criado pelas pessoas é transformado em 

conhecimento nos níveis de equipes e organizações, que são extremamente 

dependentes um do outro, devendo interagir de forma cíclica em espiral. Havendo 

essa interação, é acionada a dimensão tempo, iniciando-se o processo de cinco 

fases de criação do conhecimento organizacional – compartilhamento do 

conhecimento tácito, criação de conceitos, justificação de conceitos, construção de 

um arquétipo e difusão interativa do conhecimento. Ocorre assim uma nova espiral 

do conhecimento. 

 

Os autores da espiral do conhecimento, citados acima, assim individualizam as 

atribuições dos quatro modos de conversão do conhecimento:  

- A socialização gera o “conhecimento compartilhado” por meio da interação 

das pessoas, quando a organização propicia o relacionamento entre seus 

trabalhadores para que discorram sobre suas experiências e modelos mentais.  

- A combinação faz surgir o “conhecimento sistêmico”, em virtude da inclusão 

de conhecimento recém-criado no já existente, transformando-os em um novo 

produto ou processo. 

- A externalização fornece “o conhecimento conceitual” pela mantença do 

“dialogo e/ou reflexão coletiva” dos membros da equipe, que articulam o 

conhecimento tácito até então oculto.  

- A internalização promove o “conhecimento operacional”, ou seja, define a 

melhor forma de gerenciar todos os sistemas existentes na organização. É o 

“aprender fazendo”.  

 

A FIG. 2, a seguir, mostra os quatro modos de conversão do conhecimento por meio 

da espiral do conhecimento nas dimensões epistemológica e ontológica.    
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FIGURA 2 - Espiral de criação do conhecimento organizacional 

Fonte: NONAKA;TAKEUCHI, 1997, p. 82. 

 

Segundo Chaves (2009), a utilização da nomenclatura “capital intelectual” por 

Stewart (1998) se deve ao fato de este tê-lo feito como artifício semântico para 

nomear a soma do conhecimento de toda organização. 

 

Para Stewart (1998), o desenvolvimento das atividades nas organizações e a 

permanência destas no mercado estão atrelados à valorização do capital intelectual, 

não se devendo olvidar que este é dependente, intrínseca e extrinsecamente, das 

relações envolvendo os capitais humano, estrutural e de clientes. 

 

Assim Stewart (1998, p. XIV) sustenta que o conhecimento organizacional constitui 

matéria intelectual, destacando que: 

 

O capital intelectual constitui a matéria intelectual – conhecimento,          
informação, propriedade intelectual, experiência – que pode ser utilizada 
para gerar riqueza. É a capacidade mental coletiva. É difícil identificá-lo e 
mais difícil ainda distribuí-lo de forma eficaz.  
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Valorizando o capital intelectual, Stewart (1998) o tem como essencial no mundo 

corporativo e explica ser ele composto pelos capitais humano, estrutural e de 

clientes, sendo estes assim representados: 

- Capital humano: é o ativo relacionado com os conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos funcionários no desenvolvimento de suas atividades, sendo 

responsável pelos clientes procurarem a empresa e não a concorrente. 

- Capital estrutural: é representado pelos procedimentos, sistemas de 

informação, conhecimento de canais de relacionamento, métodos e processos 

que dão suporte ao capital humano, tornando-se propriedade de um grupo. 

- Capital clientes: constituído pelos relacionamentos externos da organização, 

que abrangem as pessoas e mesmo outras empresas com quem ela pratica 

negócios. 

 

Vasconcelos (2008) afirma que o capital intelectual está num constante intercâmbio 

com os capitais humano, estrutural e de clientes. Entende ser fundamental que a 

organização não despreze qualquer talento humano, uma vez que esse capital está 

presente em todas as fases do gerenciamento do conhecimento e é o grande 

responsável pelo processo de inovação e, portanto, da criação dos diferenciais 

competitivos. A autora ainda pondera que, além da valorização do capital humano, a 

organização deve proporcionar um bom ambiente organizacional, visando à 

interação entre as pessoas com o fito de permitir a criação e o compartilhamento do 

conhecimento. 

 

Para Bukowitz e Williams (2002) a gestão do conhecimento é o processo pelo qual a 

organização, atuando nos ambientes interno e externo, gera riqueza a partir do seu 

capital intelectual. 

 

Por meio do processo de gestão do conhecimento, é possível identificar o que a 

organização sabe e o que ela precisa saber, desenvolvendo, assim, sistemas para 

inibir falhas e utilizar o conhecimento de modo tão rápido quanto o são as mudanças 

ambientais. Esse quadro situacional possibilita aos gestores permanecerem atentos 

para não perderem as vantagens competitivas ou as possibilidades de conquistá-las. 
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Sendo um processo indispensável para as organizações, a gestão do conhecimento 

promove a identificação de conhecimentos; possibilita o mapeamento das 

competências essenciais, gerenciais e individuais existentes; proporciona a 

aprendizagem organizacional quanto aos conhecimentos e competências 

inexistentes e possibilita o constante monitoramento em relação ao ambiente 

corporativo (PERROTI, 2004). 

 

Sveiby (2005) aponta que a gestão do conhecimento se desenvolveu e dividiu-se em 

três etapas. A primeira promoveu um enfoque nos bancos de dados e tinha por 

objetivo obter ganhos de produtividades para as empresas. A segunda, apesar de 

seu foco não ter saído totalmente da área da informática, voltou a atenção ao 

atendimento ao cliente, enquanto a terceira, atual, privilegia o uso dos recursos 

tecnológicos como ferramentas para promover a interação das pessoas e 

organizações através de portais e sites interativos.  

 

Há de se ressaltar que, nos últimos anos, a gestão do conhecimento vem sendo 

cada vez mais exigida em seus aspectos tecnológicos, conforme deixa claro Sveiby 

(2005). A tecnologia ganhou grande espaço e consideração dos estudiosos, porém 

deve-se realçar que o principal elemento da gestão do conhecimento ainda continua 

sendo o ser humano, uma vez que o conhecimento tácito lhe pertence, modificando-

se e evoluindo em conformidade com as novas situações vivenciadas, crenças, 

valores e experiências adquiridas nos modernos e inteligentes ambientes. 

 

Pereira (2005) destaca a importância da retenção do conhecimento tácito nas 

organizações, através de registros por meios tecnológicos, visando ao 

compartilhamento do que foi externalizado no processo de criação de conceitos. 

Com uma percepção voltada à praticidade, Davenport e Prusak (1998, p. 61) 

conceituam a gestão do conhecimento com sendo “um conjunto de atividades 

relacionadas à geração, codificação e transferência do conhecimento”.   

 

Conjecturando, Davenport e Prusak (1998) entendem que, se uma empresa possui 

uma boa gestão de sistema de informação; boas práticas de recursos humanos e 

gestão de mudanças organizacional; uma boa biblioteca, um sistema de banco de 

dados textuais ou programas educativos eficazes, provavelmente essa empresa já 
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está fazendo alguma coisa que poderia ser denominada de gestão do conhecimento, 

pois esta se baseia nos recursos existentes nas organizações.  

 

Para que se possa ter uma boa gestão do conhecimento, as organizações devem 

focar em seus objetivos e nas estratégias fundamentais ao seu negócio. Não se 

deve dispersar, ao mesmo tempo em que se deve manter uma visão holística do 

ambiente de interação interno e externo à organização, sob pena de se perderem 

oportunidades para promover a inovação (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

 

Na vertente da praticidade, Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 32) acreditam que 

uma organização deve ter a seguinte estrutura pragmática voltada à gestão do 

conhecimento: 

 

 transformar os problemas da empresa em problemas de conhecimento e 
avaliar os efeitos das decisões sobre os ativos intelectuais da 
organização;  

 evitar soluções generalizadas e ajudar a entender os problemas que 
sejam especificamente sobre conhecimento;  

 dirigir nossa atenção para problemas existentes e ajudar a manter nossa 
concentração na realidade;  

 fornecer uma matriz de análise orientada para a ação e ferramentas 
comprovadas;  

 desenvolver critérios para medir o sucesso; 
 ser compatível com os sistemas existentes e integrar os métodos 

existentes para encontrar soluções;  
 ser formulada em linguagem compreensível que possa ser usada nas 

atividades diárias da empresa. 
 

Oportuno também observar que Davenport e Prusak (2003) apontaram nove fatores 

comuns encontrados em projetos bem-sucedidos de gestão do conhecimento, 

enquanto Terra (2005) apresenta um modelo com sete dimensões do conhecimento 

na prática gerencial, consoante comparativo mostrado no QUADRO 1. 
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QUADRO 1 - Fatores comuns encontrados em projetos de gestão do conhecimento 
DAVENPORT e PRUSAK 

 
TERRA 

 
Cultura orientada para o conhecimento 
 

Cultura e valores organizacionais 

Infraestrutura técnica e organizacional 
 

Estrutura organizacional 

Apoio da alta gerência Fatores estratégicos e papel da alta 
administração 

Vinculação ao valor econômico ou setorial Administração de RH 
Alguma orientação para processos 
 

Sistema de informação 

Clareza de visão e linguagem 
 

Mensuração de resultados 

Elementos motivadores não triviais 
 

Aprendizado com o ambiente 

Algum nível da estrutura do conhecimento  
Múltiplos canais para a transferência do 
conhecimento 

 

Fonte: Adaptado de DAVENPORT;PRUSAK, 2003,TERRA, 2005. 

 

A gestão do conhecimento é um processo universal e pode ser efetivado em 

qualquer organização. Apesar da complexidade envolvendo aspectos internos e 

externos à organização, recomenda-se, para a implantação do processo, uma 

avaliação de experiências de outras organizações, atenção aos esforços de 

conscientização do pessoal, estruturas ambientais adequadas para o 

compartilhamento e efetiva participação da alta administração (TERRA, 2000). 

 

Asseveram Probst, Raub e Romhardt (2002) que, apesar da complexidade 

envolvendo a gestão do conhecimento, esse recurso deve auxiliar os profissionais a 

trabalhar o capital intelectual como imprescindível para sua organização, além de 

encorajar e permitir que as pessoas contribuam com ideias e registros das melhores 

práticas. 

 

Apesar das abordagens apresentadas não esgotarem o assunto, infere-se que a 

gestão do conhecimento é uma ação gerencial de recursos tangíveis e intangíveis 

nas organizações, tendo como principal ativo o capital intelectual, portanto se devem 

concentrar forças para identificação, aquisição, desenvolvimento, 

compartilhamento/disseminação, utilização e retenção do conhecimento, com a 

finalidade de atender às necessidades do negócio, independentemente se financeiro 

ou social. 
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2.3 Modelos de gestão do conhecimento 

 

Apesar de constarem na literatura inúmeros modelos com abordagens diversas 

sobre como gerir conhecimento, sabe-se que eles se complementam e auxiliam na 

interpretação de situações (LIMA, 2012).  

 

Descrevem-se, a seguir, os modelos de Probst, Raub e Romhardt (2002), Terra 

(2007) e Bukowitz e Williams (2002).  

 

2.3.1 Modelo de Probst, Raub e Romhardt 

 

Os autores Probst, Raub e Romhardt (2002), por meio de pesquisas relacionadas 

aos conhecimentos existentes em várias empresas, identificaram como essenciais 

para a gestão do conhecimento os seis processos que são representados na FIG. 3 

e detalhados em seguida. 

 

FIGURA 3 - Processos essenciais da gestão do conhecimento 

 
Fonte: PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 33.  

 

Os seis processos que compõem o modelo desses autores são: identificação, 

aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção do 

conhecimento. 
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 Identificação do conhecimento 

Partindo do pressuposto de que ninguém pode saber tudo, mas deve saber onde 

encontrar tudo de que precisa e ter acesso a todas as pessoas que possuem 

conhecimentos necessários para o negócio, Probst, Raub e Romhardt(2002) 

recomendam que as organizações tenham uma visibilidade interna dos seus ativos 

de conhecimento; uma preocupação com o fluxo de informações, selecionando-as; 

uma transparência interna e externa adequada quanto ao mapeamento do 

conhecimento; visibilidade da estrutura organizacional e de seus funcionários 

especialistas, não se esquecendo do conhecimento coletivo; um entendimento do 

ambiente externo à organização, visando importar, cooperar com conhecimentos 

relacionados ao negócio. 

 

 Aquisição do conhecimento 

Segundo os autores acima citados, as empresas geralmente importam uma parte 

significativa do conhecimento utilizado no seu negócio. Citam os stakeholders, a 

contratação de especialistas, de consultores, a compra de produtos de 

conhecimento e a cooperação em suas diversas formas. Advertem, no entanto, 

quanto à necessidade de as empresas observarem as reações defensivas de seus 

funcionários a possíveis incompatibilidades do conhecimento, a estratégia na arte de 

cooperar para não comprometer o negócio da empresa. 

 

 Desenvolvimento do conhecimento 

O desenvolvimento do conhecimento está entre a criação e a solução sistemática de 

problemas relacionados a produtos, estrutura ou serviços. O foco, geralmente, 

encontra-se na geração de novas habilidades, novos produtos, ideias aprimoradas e 

processos mais eficientes. Sustentado pela interação, comunicação, transparência e 

integração, o conhecimento coletivo é fator preponderante para o desenvolvimento 

do conhecimento. Apesar de os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento serem 

responsáveis por boa parte do desenvolvimento, não devem as empresas ficar 

restritas a esse setor, devendo ampliar suas possibilidades incluindo arenas de 

aprendizagem, lições aprendidas e “think-tanks”. 

 

 Compartilhamento e distribuição do conhecimento 
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Processo de grande importância para todo o sistema de gestão do conhecimento, 

uma vez que é responsável por fazer circular dados, informações, conhecimento, 

crenças e experiências, transformando-os em algo utilizável por todos na 

organização. Os autores advertem para a necessidade de criar um ambiente 

propício ao compartilhamento, criando redes de conhecimento, de estimular a 

vontade de compartilhar e de transferir as “melhores práticas”, o que certamente irá 

alavancar os produtos e serviços produzidos. Acrescentam que o conhecimento não 

pode se tornar fonte de poder e prestígio. Salientam ainda as diversas barreiras para 

o compartilhamento de conhecimento. Utilizando mapas de conhecimento e 

competência, a organização pode administrar o compartilhamento a fim de saber a 

quem deve ser disponibilizado tal conhecimento e como distribuí-lo.  

 

 Utilização do conhecimento 

A gestão do conhecimento existente na empresa tem por escopo primordial fazer 

com que usuários em potencial articulem a utilização do conhecimento identificado, 

adquirido, desenvolvido e compartilhado, uma vez que é por meio dessa ação que a 

organização irá gerar riqueza e conquistará o desenvolvimento organizacional. 

Segundo os autores citados, os trabalhadores desenvolverão novas habilidades e 

aceitarão novos conhecimentos somente quando puderem divisar vantagens.  

 

 Retenção do conhecimento 

A retenção do conhecimento representa a preservação da memória da organização. 

Para essa retenção, exige-se uma seleção do que se pretende manter na empresa e 

então proceder ao armazenamento, que pode ser feito por meio de três formas: 

servidores individuais, equipes e sistemas de informação. A atualização do 

conhecimento com potencial valor para a empresa deve ser realizada regularmente, 

com vistas a atender futuros usuários em potencial. 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002), considerando as intervenções operacionais de 

coordenação e orientação das organizações necessárias na estrutura do processo 

apresentado, acrescentaram dois elementos construtivos: objetivos do conhecimento 

e avaliação do conhecimento. Tal acréscimo transformou o processo de gestão do 

conhecimento em sistema de gestão do conhecimento. São elementos 
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direcionadores e influenciadores do processo. A FIG. 4 representa o sistema de 

gestão do conhecimento. 

 

FIGURA 4 - Elementos construtivos da gestão do conhecimento 

 

  Fonte: PROBST; RAUB; ROMHARDT,2002, p. 36.    

 

2.3.2 Modelo de Terra 

 

O modelo desenvolvido por Terra (2007) abarca questões existentes nos ambientes 

externo e interno da empresa. No externo têm-se: fornecedores, parceiros, 

universidades, clientes, concorrência e governo. No interno há três níveis: Nível 

Estratégico, composto pela visão e estratégia – alta administração; Nível 

Organizacional, compreendendo potências de recursos humanos, cultura 

organizacional e estrutura organizacional; por último, a Infraestrutura, com os 

sistemas de informação e mensuração de resultados, todos interligados. 

 

Os planos de Terra (2007) contendo as práticas de gestão do conhecimento são 

sustentados por sete dimensões, conforme consta na FIG.5.  

 

FIGURA 5 - Gestão do conhecimento: planos e dimensões 
 

 

 

 

Empresa 

Ambiente Externo                                                              Gestão do Conhecimento: planos e dimensões 
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Fonte: Adaptado de TERRA, 2007. 
 

As dimensões que contêm as práticas são: 

 Visão e estratégia – alta gerência 

Com espírito de liderança, a alta gerência deve incorporar no planejamento 

estratégico a dimensão do conhecimento, “as core competences”, a macroestratégia 

e mapas dos conhecimentos relevantes para todos na organização, disseminando-

os para construir um alinhamento das ações nos vários níveis. Com exemplo e 

transparência, deve compartilhar conhecimento e preencher cargos de alto escalão 

com pessoas colaborativas, preocupadas com o ser humano e voltadas ao 

compartilhamento. A identificação, o monitoramento dos ativos intangíveis, a 

proteção do capital intelectual, a percepção de deficiências de conhecimento e a 

inserção de metas desafiadoras são prioridades para garantir a manutenção e o 

sucesso do processo de gestão do conhecimento. 

 

 Sistemas de informação e comunicação 

A comunicação é o principal processo para o compartilhamento de conhecimento, 

portanto deve ser tratada pela organização como uma preciosidade. A comunicação 

deve fazer parte do dia a dia dos servidores, ser eficiente em todos os níveis e ter a 

participação de todos da corporação. A documentação de conversas, ideias, 

pensamentos, crenças, propostas, projetos deve ser estimulada, pois é relevante 

Visão e estratégia –alta administração 

 

Sistema de 
informação 

 

Mensuração de 
resultados 

 

Infraestru
tura 

 

Nível 
Organiza
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para todo o processo de gerenciamento do conhecimento na organização, 

principalmente para a disseminação e retenção de potencial conhecimento.   

 

As ferramentas tecnológicas, muito utilizadas na comunicação no meio corporativo, 

devem ser seguras quanto à inviolabilidade do sistema e segredos, dotadas de 

meios para selecionar as informações e conhecimentos para as pessoas certas e 

enviá-las nos momentos oportunos. Devem proporcionar meio de acesso a todos os 

funcionários para espaço colaborativo e possíveis contribuições, bem como aos 

stakeholders.  A taxonomia é de grande valia para a localização de conhecimentos e 

de especialistas por área de atuação, devendo ser observada e atualizada. As 

informações relevantes da organização devem ser codificadas e organizadas em 

banco de dados de acesso geral. 

 

 Cultura organizacional 

A divulgação e promoção da cultura organizacional é fator preponderante para a 

gestão do conhecimento. A organização deve deixar evidente a sua missão e 

valores, por meio de atos e ações voltadas ao seu negócio, demonstrando aos 

funcionários haver confiança e transparência em todos os níveis. Tais ações 

proporcionam o orgulho de pertencimento e o desejo de ações proativas em busca 

de resultado em curto e longo prazo, bem como do aprendizado e aperfeiçoamento 

contínuo. O estímulo aos funcionários e a valorização daqueles que inovam e 

compartilham conhecimento deve ser considerado excelente investimento por parte 

da organização, não devendo apenar falhas em projetos experimentais. O tempo 

despendido com transferência de informação e conhecimento para todas as áreas 

da organização deve ser incentivado pela alta administração e não julgado como 

perda de tempo. 

 

 Organização e processos de trabalho 

A atenção voltada à estrutura do local de trabalho, visando à troca informal de 

informação e conhecimento, deve ser uma constante na organização. As 

reorganizações de equipes multidisciplinares formais e temporárias devem ocorrer 

com certa frequência, atribuindo aos líderes autonomia para se dedicar a novos 

projetos e à adaptação às demandas provenientes do ambiente. A construção de um 

espaço para a criação de comunidades de prática e aprendizado é importante, e 
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esse espaço deve estar bem estruturado para a participação de um número 

significativo de funcionários, enquanto a gerência deve promover reuniões informais 

fora do local de trabalho. O processo de trabalho deve ser não burocrático e 

respeitar uma lógica sequencial, incluindo discussão de lições aprendidas até o seu 

registro para retenção do conhecimento. Devem-se estabelecer responsabilidades 

específicas quanto ao gerenciamento do conhecimento e empregar esforços para o 

benchmark interno.  

 

 Políticas e práticas para a administração de recursos humanos 

O processo de seleção de pessoal deve ser rigoroso para atender à demanda 

referente ao negócio da organização, devendo-se estar atento à diversificação e ao 

espírito colaborativo para possibilitar a criatividade. Deve haver estímulo ao e-

learning e a outros instrumentos virtuais no sentido de capacitar o corpo de 

funcionários, com frequentes treinamentos, cursos e aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos. Deve haver avaliação constante das competências dos funcionários, 

servindo como critério para promoção e assunção em cargos relevantes. A 

organização deve ter estratégias explicitas para retenção de talentos, programa 

efetivo de mentoring, coaching e sucessão de cargos tidos como importantes. Os 

funcionários devem ser treinados no uso de sistemas para compartilhar 

conhecimento, e o compartilhamento deve ser considerado quando da avaliação e 

desempenho. Deve haver promoção de estímulos ao desempenho por resultado de 

equipe de trabalho, financeiro e não financeiro; mapa com perfil de competências 

dos funcionários acessível aos ocupantes de cargos de chefia. Deve-se ter atenção 

redobrada com turnover na organização e com a manutenção de contato com ex-

funcionários para evitar a perda do capital intelectual. 

 

 Mensuração de resultados 

A mensuração de resultado é uma preocupação e deve ser realizada com frequência 

na organização. Há necessidade de estabelecimento de métricas relativas ao uso 

dos principais sistemas de informação e avaliação de competências e 

conhecimentos dos colaboradores. O aprendizado, compartilhamento e 

desenvolvimento de competências devem estar fulcrados nos resultados 

apresentados por todos os setores. 
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 Aprendizado com o ambiente 

A organização precisa estar disposta a aprender com funcionários e stakeholders, 

contando com vários meios para esta finalidade. Os bancos de dados/sistemas 

devem ser alimentados constantemente com informações, inclusive sobre o 

ambiente, relevantes para a organização e estas disseminadas rapidamente. 

Habilidade na gestão com entidades de ensino, pesquisas e outras organizações é 

uma das prioridades, pois visa à inovação, à capacidade de colaboração e ao 

interesse no compartilhamento de conhecimentos. Deve haver banco de dados 

sobre especialistas internos e externos que possam contribuir com a gestão da 

organização. O uso do benchmark externo e a utilização de consultores externos 

para internalizar e disseminar o conhecimento destes e proteger o existente na 

própria organização é importante.  

 

Constata-se que as sete dimensões citadas por Terra (2007) são acompanhadas por 

cem práticas de gestão do conhecimento, as quais dão suporte incontestável aos 

planos de gerenciamento do conhecimento nas organizações. 

 

2.3.3 Modelo Bukowitz e Williams 

 

Para Bukowitz e Williams (2002), a gestão do conhecimento é o processo pelo qual 

a organização, atuando nos ambientes interno e externo, gera riqueza, a partir do 

seu capital intelectual. 

 

Estruturado nos níveis tático e estratégico, o modelo dessas autoras se relaciona ao 

ambiente interno e externo simultaneamente. O processo no nível tático se relaciona 

ao ambiente organizacional interno, compreendendo quatro passos, representados 

pelas ações de: a) obter; b) utilizar; c) aprender e d) contribuir. Já no nível 

estratégico, as ações refletem três passos: a) avaliar; b) construir/manter e c) 

descartar. 

 

O processo apresentado por Bukowitz e Williams (2002) tem por objetivo gerir 

conhecimento e, ao mesmo tempo, tornar fácil a identificação de eventuais 
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deficiências, para que os gestores possam saná-las rapidamente antes que 

comprometam a organização. 

 

Para as organizações chegarem ao ponto de explorar com sucesso o conhecimento 

como recurso disponibilizado, necessário se faz aprender a fluidez do processo 

citado pelas autoras e executá-lo dentro e fora da organização (BUKOWITZ; 

WILLIAMS, 2002). A FIG. 6 representa a estrutura do modelo do processo de gestão 

do conhecimento dessas autoras. 

 

FIGURA 6 - Processo de gestão do conhecimento 

Fonte: BUKOWITZ; WILLIANS, 2002, p. 24. 

 

2.4 Práticas de gestão de conhecimento 

 

Há na literatura diversos modelos de gestão do conhecimento, mas ainda 

permanece o grande desafio, que é implementar os conceitos e processos nas 

organizações, uma vez que há necessidade de serem observadas as 

especificidades e os recursos inerentes a cada organização. 
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Segundo Gonçalves (2010), investigar as práticas de gestão do conhecimento é um 

processo fundamental para a melhoria do desempenho das organizações, tendo em 

vista que conhecer a sua realidade e seus problemas específicos possibilitam 

aprimoramentos nas atividades. 

 

A coordenação e orientação sistemática de esforços nas diversas dimensões da 

organização são divisadas como práticas gerenciais que têm como escopo fazer a 

máquina organizacional auxiliar na criação, na aquisição, no desenvolvimento, no 

compartilhamento, no uso e na retenção do conhecimento (PROBST; RAUB; 

ROMHARDT, 2002). 

 

Russo (2000) classifica as ferramentas de gestão do conhecimento na origem do 

conhecimento com que elas lidam. Ele afirma que podem ser de origem interna ou 

externa. 

 

Outra classificação é feita por Ruggles (1997), que divide as ferramentas para a 

gestão do conhecimento em três categorias: geração, codificação e transferência, as 

quais representam atividades básicas do capital intelectual nas organizações e em 

que há elevado custo para o gerenciamento (RUGGLES, 1997 apud RUSSO, 2000). 

 

Gonçalves (2010), ao combinar as práticas e ferramentas de gestão do 

conhecimento propostas por Batista (2005) com as relacionadas por Leuch (2006 

apud PENTEADO et al., 2008), elaborou o que se apresenta no QUADRO 2. 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 - Práticas de gestão do conhecimento 
Práticas ou 
ferramentas 

Conceitos 
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Comunidades de prática e 
de conhecimento 

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

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

Coaching Similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das atividades. 
Benchmarking interno e 
externo 

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

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

Fóruns (presenciais e 
virtuais)/Lista de discussão 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e 
experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o 
aperfeiçoamento de atividades na organização. 

Mapeamento ou auditoria do 
conhecimento 

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

Ferramentas de 
colaboraçãocomo portais, 
intranets e extranets. 

Portal ou outros sistemas informatizados que capturam e difundem conhecimento 
e experiência entre trabalhadores/departamentos. 

Banco de competências 
individuais/Banco de 
talentos/Páginas amarelas 

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

Banco de competências 
organizacionais 
 

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

Sistema de gestão por 
competências 

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

Memória 
organizacional/Lições 
aprendidas 

Sistema com capacidade de preservar os conhecimentos, armazenar as 
percepções e experiências adquiridas em projetos ou cargos específicos, para 
que possam ser recuperadas posteriormente. 

Educação corporativa Processos de educação continuada com vistas à atualização do pessoal. 
Gestão do capital 
intelectual/gestão dos ativos 
intangíveis 

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

Narrativas Técnicas utilizadas para descrever assuntos complexos, comunicar lições 
aprendidas. São relatos pessoais sobre eventos ocorridos. 

Sistema de workflow Controle de qualidade da informação apoiado pela automação do fluxo ou trâmite 
de documentos, servindo para simplificar e agilizar os negócios. 

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

Gestão eletrônica de 
documentos 

Prática que implica adoção de aplicativos de controle de emissão, edição e 
acompanhamento da tramitação de documentos. 

Data Warehouse (ferramenta 
de tecnologia da informação 
para apoio à gestão do 
conhecimento) 

Tecnologia de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em 
bases relacionais, permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de 
dados. 

Data mining (ferramenta de 
tecnologia da informação 
para apoio à gestão do 
conhecimento) 

Buscadores de dados com alta capacidade de associação de termos, permitindo-
lhes “garimpar” assuntos ou temas específicos. 

BSC (Balanced Scorecard) Modelo de gestão que, focando a estratégia, procura estabelecer quais os 
indicadores de desempenho mais importantes, como esses indicadores tanto 
qualitativos ou quantitativos se relacionam entre si e quais geram valores em 
longo prazo. 

DSS – Decision Support 
System (SAD – Sistemas de 
apoio à decisão) 

Sistema de informação, especialmente desenvolvido para apoiar a solução de um 
problema gerencial não estruturado, visando aperfeiçoar a tomada de decisão. 
Utiliza dados, provê uma interface amigável e permite ao tomador de decisão ter 
sua própria percepção. 

Indicadores-chave de 
Desempenho – (Key 
Performance Indicator) – KPI 

Os indicadores-chave de desempenho medem o nível de desempenho do 
processo, focando no “como” e indiciando quão bem os processos de tecnologia 
da informação permitem que o objetivo seja alcançado. KPIs, são “veículos de 
comunicação”.  

Ferramentas de TI  Sistemas tecnológicos de apoio à gestão do conhecimento (importação, 
tratamento e manipulação de dados). 
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ERP (Enterprise Resource 
Planning) ou SIGE 
(Sistemas integrados de 
gestão empresarial) 

Sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma 
organização em um único sistema. Em termos gerais, é uma plataforma de 
software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma 
organização, possibilitando a automação e o armazenamento de todas as 
informações de negócios. 

Comunicação e ferramentas 
colaborativas 

Instrumentos de compartilhamento de informações e conhecimento. 

Comunicação institucional Comunicação que proporciona a reunião das partes distintas da organização 
produzindo as condições para um trabalho coordenado de estruturas. 

Inteligência competitiva Capacidade de antecipar ameaças e identificar oportunidades por meio de um 
processo contínuo em que a informação é transformada em conhecimento e 
validada para a tomada de decisão. 

Mapeamento de processos Possibilita a visualização das interligações e interdependências entre os 
diferentes processos institucionais. 

Padronização e 
normatização 

Proporciona meio para instituir comunicação entre clientes e colaboradores, 
possibilita a eliminação de barreiras técnicas.  

Aprendizagem 
Organizacional 

Consiste em mudanças na base e conhecimentos da organização, na criação de 
estruturas coletivas de referência e no crescimento da competência da 
organização para agir e resolver problemas. 

Gestão de relacionamento 
com os clientes 

Estratégia cujo propósito é transformar os processos de negócios para conservar 
e conseguir mais clientes, apoiadas nas ferramentas tecnológicas. 

Universidade corporativa Constituição formal de unidade organizacional dedicada a promover a 
aprendizagem ativa e continua dos colaboradores da organização. 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, 2010. 

 

Na opinião de Del Nero Neto (2010), o sucesso na inserção das práticas de gestão 

do conhecimento nas organizações se deve à definição clara de seus objetivos e da 

escolha da ferramenta mais apropriada para ser utilizada.  

 

2.5 Facilitadores e barreiras do processo de gestão do conhecimento 

 

A implantação ou implementação do processo de gestão do conhecimento pode 

causar um grande impacto nas estruturas organizacionais. A cultura organizacional é 

uma das dimensões mais propensas às barreiras para a criação do conhecimento, 

tendo em vista o envolvimento mais acentuado do capital humano, porém passível 

de superação por meio de seu gerenciamento eficaz (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). 

 

As barreiras à gestão do conhecimento se apresentam em virtude da fragilidade dos 

relacionamentos humanos e das diferenças na capacidade intelectual, não 

dependendo do estilo gerencial da organização. Von Krogh et al.  (2001, p. 30) 

advertem, no entanto, que “algumas barreiras são erguidas ou reforçadas por 

abordagens gerenciais limitadas”. 
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Segundo Terra (2005), um esforço nas áreas de liderança, estratégias de 

comunicação, revisão de processos, implantação de novas tecnologias, novas 

políticas de recursos humanos são medidas imprescindíveis para alcançar os 

resultados que as organizações desejam.    

 

Verifica-se na literatura que os fatores facilitadores e inibidores são rotineiramente 

encontrados nas organizações, especialmente nas dimensões de infraestrutura e 

cultura organizacional. Davenport e Prusak (1998), após analisar projetos de 

conhecimento em diferentes empresas, enumeraram os atritos mais comuns 

relacionados ao compartilhamento do conhecimento, demonstrando haver 

possibilidades de superá-los, consoante se vê no QUADRO 3. 

 

QUADRO 3 - Atritos e soluções na transferência de conhecimento 

Fonte: DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 117. 

 

Rocha (2007), analisando a literatura, especialmente Nonaka e Takeuchi (1997); 

Von Krogh et al. (2001); Hollenbeck (2003); Wagner III e Amaral (2006); Gravin 

(2000); Kluge et al. (2002); Gordon (2002) e Terra (2005), dividiu e apresentou os 

fatores inibidores em duas perspectivas: individual e organizacional, que se 

representam nos QUADROS 4 e 5. 

 

QUADRO 4 - Fatores considerados barreiras/inibidores da gestão do conhecimento 
PERSPECTIVA 

INDIVIDUAL 
DESCRIÇÃO 

ATRITOS SOLUÇÕES POSSÍVES 
Falta de confiança mútua. Construir relacionamentos e confiança mútua através de 

reuniões face a face. 
Diferentes culturas, vocabulários e 
quadros de referência. 
 

Estabelecer um consenso através de educação, 
discussão, publicações, trabalho em equipe e rodízio de 
funções. 

Falta de tempo e de locais de encontro; 
ideia estreita de trabalho produtivo. 

Criar tempo e locais para transferências do 
conhecimento: feiras, salas de bate-papo, relatos de 
conferência. 

Status e recompensas vão para os 
possuidores do conhecimento. 

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos baseados 
no compartilhamento. 

Falta de capacidade de absorção pelos 
recipientes. 

Educar funcionários para a flexibilidade; propiciar tempo 
para aprendizado; basear as contratações na abertura a 
ideias. 

Crença de que o conhecimento é 
prerrogativa de determinados grupos, 
síndrome do “não inventado aqui”. 

Estimular a aproximação não hierárquica do 
conhecimento; a qualidade das ideias é mais importante 
que o cargo da fonte. 

Intolerância com erros ou necessidade de 
ajuda. 

Aceitar e recompensar erros criativos e colaboração. 
Não há perda de status por não se saber tudo. 
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Baixa capacidade de 
acomodação. 

É o processo pelo qual as pessoas conferem significado a novos 
impulsos, distinguindo-os como algo que se situa além de seus 
atuais conhecimentos (KROGH et al., 2001). 

Ameaça à autoimagem. Estando o conhecimento diretamente ligado à autoimagem de 
maneira tão íntima, as pessoas geralmente resistem a qualquer 
coisa nova.(KROGH et al., 2001;STERMAN, 2000 apudAMARAL, 
2006). 

Percepções individuais 
diferentes sobre novos 
produtos e processos. 

As pessoas podem ter, baseadas em seus valores e conhecimentos 
individuais, percepções diferentes com relação a novas situações 
(WAGNER III; HOLLENBECK, 2003; STERMAN, 2000 apud 
AMARAL, 2006). 

Resistência ao novo, a 
mudanças. 

É uma resistência natural do ser humano, mas pode variar em grau. 
A possibilidade de sair da zona de conforto individual pode 
imobilizar algumas pessoas (WAGNER III; HOLLENBECK, 2003; 
STERMAN, 2000 apud AMARAL, 2006). 

Medo de falhar. Cultura desfavorável às falhas, erros combatidos com punição 
evitam que as pessoas arrisquem a criar novos conhecimentos, 
assumindo posturas defensivas (GARVIN, 2000; STERMAN, 2000 
apud AMARAL, 2006). 

Necessidade de linguagem 
legítima. 

Para fins de compartilhamento de conhecimentos, é preciso 
explicitar os conhecimento tácitos por meio de uma linguagem 
comum, aceitável por outros membros da comunidade e pela 
organização em geral (KROGH et al., 2001). 

Fonte: ROCHA, 2007, p. 52. 

 

Rocha (2007), no entanto, adverte que os fatores inibidores da gestão do 

conhecimento, na perspectiva organizacional, superam significativamente os da 

perspectiva individual, devendo, portanto, os gestores do conhecimento nas 

organizações adotar um maior grau de vigilância em tal perspectiva, consoante se 

vê no QUADRO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 5 - Fatores considerados barreiras/inibidores da gestão do conhecimento 
PERSPECTIVA 

ORGANIZACIONAL 
DESCRIÇÃO 

Necessidade de Para fins de compartilhamento de conhecimentos, é preciso explicitar os 
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linguagem legítima conhecimentos tácitos por meio de uma linguagem aceitável por 
profissionais e pela organização em geral (KROGH et al., 2001). 

 
Histórias organizacionais 

Constituem a memória organizacional ou a compreensão consensual 
dos processos internos, permitindo que os indivíduos regulem seus 
próprios comportamentos, interpretando o sistema de valores da 
organização (KROGH et al., 2001). 

 
Procedimentos 

Na maioria das empresas, os procedimentos vigentes não permitem a 
transposição das linhas disciplinares ou funcionais para a busca de 
inovações ou criação de conhecimento. 

 
 
 
 
Paradigmas da empresa 

Este é um fator fundamental e abrangente. Em geral, o conjunto de 
diretrizes estratégicas, declarações de visão e missão e os valores 
organizacionais essenciais promovem a socialização dos novos 
membros de uma organização, provocando o seu alinhamento com o 
pensamento vigente na empresa. Tais paradigmas têm o poder de 
fomentar ou obstruir a criação de conhecimento; o conhecimento 
pessoal compatível com o paradigma logo será absorvido por outros 
colegas, enquanto tentativas não conformistas de justificar crenças 
pessoais geralmente são encaradas com ceticismo (KROGH et 
al.,2001). 

 
Burocracia 

Organizações fortemente apoiadas em processos burocráticos podem 
apresentar uma inércia inibidora de mudanças, de busca por novas 
ideias e novos conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI,1997; WAGNER 
III; HOLLENBECK, 2003). 

Preocupação quanto à 
desordem após 
dissolução de antigas 
equipes 

Pode haver resistência baseada nas incertezas quanto ao futuro dos 
integrantes de equipes estabilizadas, sob a forma, inclusive, de 
solidariedade entre os elementos do grupo e pessoas simpatizantes a 
esses indivíduos (WAGNER III; HOLLENBECK, 2003). 

Hierarquia dificultando 
processos de 
comunicação 

Uma organização com níveis hierárquicos desnecessários tende a ter 
dificuldades, atrasos e distorções nos processos comunicação, com 
pouco incentivo ao amplo compartilhamento de conhecimentos. 

 
Forças-tarefas 

Uma organização fortemente baseada em forças-tarefas, apesar da 
agilidade em resolver problemas e enfrentar novas situações, tem 
dificuldades de sedimentar conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 
1997). 

 
 
 
 
Feudos e silos de 
conhecimento 

Estruturas fortemente enraizadas e delimitadas “politicamente” podem 
levar a posturas de isolamento e, às vezes, até de confronto entre 
grupos dentro de uma organização. A síndrome do “conhecimento é 
poder” refere-se a uma mentalidade que coloca o valor que o 
conhecimento tem para o indivíduo à frente do valor que ele tem para a 
organização. Novas ideias e conhecimentos que surgem em um 
determinado grupo podem sofrer resistências, abertas ou veladas, em 
outras equipes e localidades de uma empresa; da mesma maneira, 
pode haver resistências na disseminação de conhecimento para fora de 
um grupo dentro da empresa, em uma tentativa de preservar esse tipo 
de poder fictício (GARVIN, 2000; KLUGE et al., 2002). 

Percepções coletivas 
diferentes sobre novos 
produtos e processos 

Semelhante à perspectiva individual, mas com muito mais força, pois 
um grupo passa a defender o status quo (WAGNER III; HOLLENBECK, 
2003). 

Dificuldade de 
mensuração de 
resultados. 

A falta de comprovação de resultados positivos através de mensuração 
tradicional (financeira, por exemplo) pode levar a desconfianças e 
descrenças sobre o valor de processos de criação de conhecimento 
(KROGH et al, 2001; KLUGE et al, 2002; TERRA, 2005; GORDON, 
2002). 

Fonte: ROCHA, 2007, p. 53. 

Utilizando o modelo de gestão proposto por Terra (2005), o pesquisador Buoro 

(2005) contribuiu com a elaboração de quadros em que identificou os fatores 

inibidores e facilitadores da gestão do conhecimento, especialmente, nas 
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dimensões: alta gerência, cultura organizacional, recursos humanos, estrutura 

organizacional, sistema de informática e mensuração de resultados na organização.  

 

Os fatores facilitadores apresentados por Buoro (2005) são expostos no QUADRO 6, 

a seguir. 

 
QUADRO 6 - Fatores facilitadores da gestão do conhecimento 

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

Visão e Estratégia – Alta Gerência. 

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

Cultura Organizacional. 
 
 

Estímulo à troca de ideias e trabalho em equipe. 
 

Cultura Organizacional. 

Valorização do aprendizado e do saber. 
 

Cultura Organizacional. 

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

Políticas de Recursos Humanos. 

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

Políticas de Recursos Humanos. 

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

Políticas de Recursos Humanos. 

Uso constante de equipes multidisciplinares eou 
equipes temporárias, com autonomia para execução 
dos trabalhos. 

Estruturas Organizacionais e Organização 
do Trabalho. 

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

Estruturas Organizacionais e Organização 
do Trabalho. 

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

Visão e Estratégia – Alta Gerência. 

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

Indicadores e Mensuração de Resultados. 

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

Indicadores e mensuração de resultados. 

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

Infraestrutura e sistemas de informação. 

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

Infraestrutura e sistemas de informação. 

Fonte: Buoro, 2005, p. 33. 

Para Lima (2012), o conhecimento do conjunto de facilitadores e inibidores no 

processo de gestão do conhecimento é também um elemento facilitador nesse 
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processo, uma vez que proporciona à organização adotar medidas para minimizar 

ou superar as barreiras durante a implementação ou implantação dele. 

 

2.6 Gestão do conhecimento na administração pública 

 

Ampliando o caráter quanto à aplicabilidade da gestão do conhecimento, Probst, 

Raub e Romhardt (2002, p. 38), asseveram que: “A gestão do conhecimento pode 

ser aplicada a indivíduos, grupos ou estruturas organizacionais”. Assim esses 

autores não fazem nenhuma restrição às organizações públicas. 

 

A administração pública brasileira vem reconhecendo a gestão do conhecimento 

como recurso imprescindível para o melhor desempenho de suas atividades 

administrativas, bem como as relacionadas à prestação de serviços sociais, tendo 

em vista os órgãos públicos que já a implementaram e os que a estão 

implementando (BATISTA, 2012). 

 

Inúmeras discussões no meio acadêmico surgiram quanto à necessidade ou não de 

a administração pública construir um modelo específico para gerir seus 

conhecimentos. Alguns pensadores sustentam que os modelos e dimensões 

existentes para a organização privada também atendem aos interesses da 

administração pública, se adaptados à realidade do órgão interessado. Outros, no 

entanto, defendem o modelo específico, sob o argumento de que os interesses são 

antagônicos – enquanto a iniciativa privada busca lucro, a pública busca realização 

social da sua população (BATISTA, 2012). 

 

A criação, pela União, do Comitê Executivo do Governo Eletrônico foi o primeiro 

passo que o poder público deu em direção à gestão do conhecimento no setor, 

sendo que, no ano de 2003 criou e regularizou o Comitê Técnico de Gestão do 

Conhecimento e Informação Estratégica. Tal Comitê teve como finalidade precípua 

promover a gestão do conhecimento, observando as seguintes diretrizes: 

 promover a gestão do conhecimento na Administração Pública Federal; 

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

conhecimento junto ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico; 
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 identificar e acompanhar as melhores práticas em gestão do conhecimento no 

âmbito da Administração Pública Federal, para divulgar a cultura de gestão do 

conhecimento no governo eletrônico; 

 elaborar e implementar uma política de gestão do conhecimento no governo 

eletrônico; 

 identificar, disseminar e distribuir as aplicações e ferramentas de gestão do 

conhecimento ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CT-GCIE, 2011). 

 

Santos (2006) entende que a gestão do conhecimento é uma ferramenta 

fundamental para a difusão das boas práticas de Governo Eletrônico, tanto para 

atingir o maior número de pessoas, quanto para compartilhar os exemplos de 

excelência no governo. Assevera ainda que quanto mais funcionários públicos 

conseguem compartilhar boas práticas, melhor também se torna a relação dessas 

práticas com os órgãos públicos. 

 

Responsável por administrar a economia, a saúde, a educação, a segurança e o 

conhecimento, entre tantas outras atribuições, os agentes de governos, nos três 

níveis – Federal, Estadual e Municipal – vêm encontrando dificuldades para 

gerenciar suas atividades. Os avanços tecnológicos e as mudanças culturais estão 

sendo rapidamente disseminados pelo mundo, o que dificulta um raciocínio lógico 

quanto a possíveis efeitos que possam advir desses momentos. Tendo a 

administração pública como objetivo principal o atendimento à população com 

excelência na qualidade e ainda manter condições economicamente viáveis, o 

Centro Canadense para o Desenvolvimento da Gestão entendeu que os entes 

públicos devem tornar-se organizações que aprendem (BATISTA, 2012). 

 

Para Coelho (2004), há necessidade de criação de um modelo específico para a 

administração pública gerenciar seus conhecimentos. Acrescenta esse autor que 

certas nuances, especificidades e prioridades de negócio devem ser observadas. 

Ele propõe cinco sistemas permanentes de gerenciamento: planejamento 

estratégico; padronização de procedimentos; capital intelectual; ambiente de 

inovação e aprendizagem contínua. 

Servindo como instrumento catalisador de inovação e representando melhoria na 

produtividade do setor público, as práticas de gestão do conhecimento cumprem 
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seus objetivos principais de alavancar o desempenho organizacional e o retorno em 

prestação de serviços à sociedade (BATISTA, 2012). 

 

Terra (2010) enfatiza que o setor público conta com a vantagem de ter seus 

servidores ligados à organização por longos períodos, fator que facilita o 

compartilhamento e a retenção do conhecimento. Porém registra como 

desvantagem a ausência de competição, do risco de falência ou perda do mercado, 

elementos que levam alguns servidores à acomodação, o que fomenta a não 

capacitação, a não criação de conhecimento e de inovação. 

 

O trabalho realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(IPEA) na área 

correspondente à gestão do conhecimento no setor público mereceu destaque 

nacional. Coordenado por Batista (2005), publicou no Texto para Discussão 1095, 

denominado Gestão do conhecimento na Administração Pública, o resultado da 

análise das práticas de gestão do conhecimento no Governo Federal, sendo que a 

pesquisa se deu em 24 órgãos da administração direta e seis empresas estatais do 

Executivo federal brasileiro.  

 

O Texto para Discussão 1095 abordou as estratégias de implementação da gestão 

do conhecimento; realizou comparação entre a situação existente no governo 

brasileiro com as existentes nos países-membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico(OCDE); propôs recomendações e 

diretrizes para a política de governo eletrônico em gestão do conhecimento e, ao 

final, apresentou recomendações para criação de uma política de implementação da 

gestão do conhecimento nos órgãos públicos (BATISTA, 2005). 

 

Após as recomendações sobre gestão do conhecimento expressas na obra citada 

anteriormente, Batista (2012) apresenta um modelo de gestão do conhecimento para 

a administração pública brasileira e discorre sobre sua implementação para produzir 

resultados em benefício do cidadão. Analisa, ainda, as diferenças existentes entre 

organizações públicas e privadas quanto aos sistemas de valores e avaliações, bem 

como as relacionadas pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gespública), afirmando, em seguida, que todos os modelos e 
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abordagens buscam gerir o conhecimento para que este possa proporcionar 

benefícios de ordem econômica e/ou social. 

 

2.6.1 Práticas constantes do Plano Estadual de Gestão do Conhecimento 

 

O Plano Estadual de Gestão do Conhecimento institui duas abordagens em 

combinação, que são os viabilizadores estratégicos e as lacunas de conhecimento, 

ambas desenvolvidas por meio de metodologia criada no âmbito do IPEA. Segundo 

o plano, como viabilizadores estratégicos foram identificadas oportunidades de 

melhoria com quatro abordagens: liderança, pessoas, processos e tecnologia. Já as 

lacunas de conhecimento, ou seja, os problemas ou fragilidades organizacionais 

encontradas e que serão alvo de intervenção, são: 1 – Métodos e práticas de gestão 

de processos; 2 – Métodos e práticas de gestão de projetos; 3 – Produção técnica e 

científica vinculada a temas estratégicos; 4 – Informações sobre ideias e inciativas 

de inovação; 5 – Informações para o processo decisório e 6 – Informações sobre 

marcos estratégicos (GOVERNO DE MINAS, 2013). 

 

Ao final do Plano Estadual de Gestão do Conhecimento, são relacionadas as 

práticas de gestão do conhecimento abordadas com suas especificações 

conceituais, as quais estão descritas no QUADRO 7. 

 

QUADRO 7 - Práticas de gestão do conhecimento abordadas no Plano Estadual 
(continua) 

PRÁTICAS DESCRIÇÃO 

Banco de ideias Repositório digital de estímulo à criação e ao compartilhamento de ideias, 
promovendo a colaboração e inovação no âmbito organizacional. 

Cases de GC Registro e documentação de experiências organizacionais, com foco na 
estruturação/preservação de memória e promoção do aprendizado organizacional. 

Comunidade de 
prática 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um interesse 
comum. As comunidades são auto-organizadas a fim de permitir a colaboração de 
pessoas internas ou externas à organização; propiciam o veículo e o contexto para 
facilitar a transferência de melhores práticas e o acesso a especialista, bem como a 
reutilização de modelos, do conhecimento e das lições aprendidas. 

Ensino à Distância – 
EAD 

Processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, no qual professores e 
estudantes estão separados espacial e/ou temporalmente. 

Educação 
corporativa 

Compreende processos de educação continuada, estabelecidos com vistas à 
atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da organização Pode 
ser implementada sob a forma de universidade corporativa, sistemas de ensino a 
distância, etc. 

Fóruns de discussão 
(presencial/virtual) 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e 
experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e para o 
aperfeiçoamento de processos e atividade da organização. 

Inteligência social Método voltado para a transformação de dados em inteligência, mediante o 
monitoramento sistemático de fatores vinculados à ambiência externa e interna que 
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possam afetar a execução das estratégias de governo, de modo a subsidiar o 
processo de tomada de decisão. 

Manualização 
 
 

Registro e documentação de normas, instruções e documentos sobre políticas, 
diretrizes e sistemáticas operacionais, dentre outros. Por ser tratar de uma 
ferramenta fundamental de consulta, o manual deve ser acessível, claro e atualizado. 
 

Mapeamento de 
competências 

Diagnóstico voltado para a identificação do gap ou lacuna de competências, ou seja, 
a discrepância entre competências necessárias para concretizar a estratégia 
corporativa e as competências internas existentes na organização. 

Mapeamento do 
conhecimento 

Levantamento dos ativos de conhecimento da organização, quem sabe o que, onde 
trabalha, e como este conhecimento flui da fonte ao destinatário. 

Mentoring Modalidade de gestão do desempenho na qual um expert participante (mentor) 
modela as competências de um indivíduo ou grupo, observa e analisa o desempenho 
e retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou grupo. 

Modelagem de 
processos 

Representação do fluxo de processos de modo sistêmico, de maneira que se permita 
a análise e otimização deles. 

Repositório digital Sistema capaz de capturar, armazenar, indexar, preservar e distribuir a produção 
intelectual de uma comunidade específica em formatos digitais. 

Storytelling Narrativas voltadas para a descrição de assuntos complexos, exposição de situações 
e/ou comunicação de lições aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais. São 
relatos retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos. 

Fonte: GOVERNO DE MINAS - Gestão do Conhecimento, 2013, p. 107. 

 

Cotejando as práticas de gestão do conhecimento combinadas por Gonçalves 

(2010), constantes das páginas 41 e 42 (QUADRO 2), com as relacionadas no Plano 

de Gestão do Conhecimento do Estado de Minas Gerais, verifica-se que estas 

fazem parte do quadro desenvolvido por Gonçalves (2010). Trata-se, portanto, de 

práticas há muito debatidas na literatura. 

 

Em que pese a utilização de nomenclaturas diferenciadas em alguns casos, 

acredita-se ser isso devido ao avanço tecnológico e ao fim a que se propõem no 

Estado, sendo que seus conceitos e finalidades são semelhantes. 

 

O QUADRO 8 foi desenvolvido com o escopo de mostrar o liame existente entre as 

práticas de gestão do conhecimento constantes nos dois quadros comentados, não 

havendo necessidade de conceituá-las, uma vez que tal trabalho já foi realizado. 
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QUADRO 8 - Comparação das práticas de gestão do conhecimento 
PLANO ESTADUAL DE GESTÃO 

DO CONHECIMENTO DE MG 
PRÁTICAS RELACIONADAS POR 

GONÇALVES (2010) 
Banco de ideias. Gestão do capital intelectual/gestão dos ativos 

intangíveis. 
Cases de gestão do conhecimento. Memória organizacional/Lições aprendidas. 
Comunidade de práticas. Comunidade de prática/comunidade de conhecimento. 
Educação corporativa e EAD. Educação corporativa e universidade corporativa. 
Fóruns de discussão (presencial/virtual). Fóruns (presenciais e virtuais)/Lista de discussão. 
Inteligência social. Inteligência competitiva. 
Manualização. Padronização e normatização/Melhores práticas. 
Mapeamento de competências. Banco de competências individuais/Banco de 

talentos/Páginas amarelas. 
Mapeamento do conhecimento. Mapeamento ou auditoria do conhecimento/Sistema 

de gestão por competências. 
Mentoring. Mentoring. 
Modelagem de processos. Mapeamento de processos. 
Repositório digital. Gestão de conteúdo e ferramentas de colaboração 

como portais, intranets e extranets. 
Storytelling. Narrativas. 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, 2010, e GOVERNO DE MINAS – Gestão do Conhecimento, 2013. 

 

Não foram mencionadas no Plano Estadual de Gestão do Conhecimento as 

seguintes práticas/ferramentas: Sistema de workflow; Gestão eletrônica de 

documentos; Data Warehouse (ferramenta de tecnologia da informação para apoio à 

gestão do conhecimento); Data mining (ferramenta de tecnologia da informação para 

apoio à gestão do conhecimento); BSC (Balanced Scorecard); DSS – Decision 

Support System (SAD – Sistemas de apoio à decisão); indicadores-chave de 

Desempenho – (Key Performance Indicator) – KPI; Ferramentas de TI; ERP 

(Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial). 

 

2.7 Contribuições da revisão da literatura para a coleta de dados 

 

Deve-se atribuir à revisão da literatura considerável importância, uma vez que, por 

meio dela, foram elencados diversos autores sobre o tema de gestão do 

conhecimento, os quais contribuíram com variados conceitos, modelos e dimensões. 

Ao mesmo tempo, foi possível relacionar algumas práticas e ferramentas de gestão 

do conhecimento, além de fatores que contribuem e que prejudicam os processos de 

gerenciamento nas organizações. 
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Visando atender aos objetivos da pesquisa apresentados na introdução, foi dada 

maior ênfase aos modelos de Probst, Raub e Romhardt (2002) e Terra (2007), bem 

como aos trabalhos promovidos por Buoro (2005) e Davenport e Prusak (1998). Os 

estudos realizados pelos autores serviram como marco teórico para a elaboração 

dos instrumentos de coleta de dados e análise dos resultados explorados adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve a metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa e 

a torna rastreável, com possibilidade de ser reproduzida nos seus limites. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A utilização de metodologia científica fornece embasamento para que outros 

pesquisadores possam chegar aos resultados obtidos, uma vez que se aponta qual 

caminho foi trilhado para atingir o fim.  

 

Segundo Gil(2002), a pesquisa científica é tratada como um processo formal e 

sistemático de desenvolver o método científico, que tem como finalidade apresentar 

respostas para questões complexas por meio da utilização de procedimentos 

científicos.  

 

Com o escopo de atender aos objetivos desta pesquisa, o presente estudo 

caracteriza-se conforme se descreve a seguir. 

 

3.1.1 Quanto aos fins e meios  

 

Collis e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva é aquela que descreve o 

comportamento dos fenômenos com o intuito de determinar as características de um 

problema.  

 

Consoante assertiva de Gil (2002), a descrição das características de determinada 

população/fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis estudadas 

devem ser feitos por meio de pesquisa descritiva. Acrescenta ainda o citado autor 

que também se devem incluir nas pesquisas descritivas as que têm por objetivo 

levantar opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população. 
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Quanto aos meios, a pesquisa foi realizada na forma de um estudo de caso, o que, 

segundo Yin (2005), é capaz de contribuir para o entendimento dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo. 

 

Para alcançar os resultados pretendidos, os objetivos específicos desta pesquisa 

foram trabalhados no contexto real, onde verdadeiramente ocorrem, e sem nenhuma 

interferência no sistema organizacional por parte do pesquisador. 

 

Segundo Yin (2005), a pesquisa na forma de estudo de caso pode basear-se em 

várias fontes de evidências. Neste trabalho, as evidências e informações foram 

coletadas por meio de pesquisa documental e pesquisa de campo, com uso de 

questionário e entrevistas com membros da alta administração.  

 

3.2 Unidade de análise e de observação/população e amostra 

 

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

no processo de descrição da metodologia. A presente pesquisa tem como unidade 

de análise a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

 

A amostra da pesquisa representa os principais atores da Polícia Civil, que são: 

delegados de polícia, peritos criminais, investigadores e escrivães de polícia. Esses 

atores foram observados por representarem quantitativamente o maior número de 

servidores da organização e também por serem responsáveis por identificação, 

aquisição, desenvolvimento, uso, retenção e compartilhamento do conhecimento 

inerente ao trabalho policial. 

 

Já para a pesquisa quantitativa, o pesquisador buscou identificar uma amostra que 

atende cientificamente as necessidades de tornar o trabalho válido. 

Malhotra (2001) afirma que, em diversos procedimentos de pesquisa, o número de 

entrevistados que corresponde à amostra é calculado estatisticamente a partir do 

tamanho do universo demonstrado. 
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A fim de determinar a quantidade de indivíduos a serem pesquisados, estabeleceu-

se que a pesquisa seria realizada nas delegacias da capital, pertencentes ao 1º. 

Departamento de Polícia, no Instituto de Criminalística e no 6º. Departamento de 

Polícia – Lavras – Sul de Minas, que, juntos, somam 1.624policiais.Procedeu-se aos 

trabalhos observando os valores apurados por meio da fórmula estabelecida por 

Levine et al. (2000), sendo que foi considerado o grau de confiança de 95% e 

margem de erro de 6%. 

 

Diante do que ficou apurado, a amostra mínima estimada nesta pesquisa 

corresponde a267participantes. Isso quer dizer que existe uma probabilidade de 

95% (em 100%) de o resultado ser validado para o universo pesquisado. 

Com a finalidade de conseguir o número suficiente de respondentes no meio policial, 

o autor distribuiu 270 questionários, recebendo, no entanto, um total de 214 

respondidos. 

 

A opção pela amostra deste estudo ocorreu pelo critério da conveniência, tendo em 

vista a acessibilidade do pesquisador, que atua como policial na capital do Estado, e 

pelo fato de ter trabalhado em várias cidades pertencentes ao 6º Departamento de 

Polícia, sediado no sul de Minas, o que facilitou o contato com os respondentes. 

 

3.2.1 Método de abordagem 

 

A abordagem para a construção deste trabalho se deu por meio da combinação das 

pesquisas qualitativa e quantitativa.  

 

A pesquisa qualitativa teve dois momentos. No primeiro, foi realizada uma busca 

documental em uma Delegacia de Polícia Civil da capital visando catalogar, 

identificar e analisar práticas de gestão do conhecimento existentes na organização, 

uma vez que todos os arquivos estão interligados on-line pela intranet. Já no 

segundo momento da pesquisa qualitativa, foi realizada a interpretação das 

respostas às perguntas elaboradas para membros da alta administração da 

organização, utilizando, para tanto, o Discurso do Sujeito Coletivo(DSC).  
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É oportuno salientar que os documentos verificados na Delegacia escolhida para 

fazer a pesquisa documental são eletrônicos e estão disponíveis em todas as 

Delegacias do Estado de Minas Gerais de igual forma e com os mesmos conteúdos, 

pois estão on-line na intranet da Polícia Civil. Dessa forma, a Delegacia de Polícia 

onde se realizou esse momento do trabalho foi escolhida considerando que nela o 

autor teve melhor receptividade por parte dos policiais e também por ela se localizar 

próximo à sua residência. 

 

A quantitativa foi realizada por meio da elaboração de um questionário, sendo o 

tratamento dos dados realizados através do Microsoft Excel 2010. 

 

3.3 Estratégias de coleta de dados 

 

As pesquisas foram realizadas nas sedes das Delegacias Regionais de Polícia Civil, 

Delegacias de Polícia Civil e Instituto de Criminalística na capital do Estado de Minas 

Gerais. A coleta das informações foi feita em três etapas distintas. 

 

A primeira se deu em uma Delegacia de Polícia Civil, por meio de observação e 

pesquisa documental em manuais, relatórios, sistemas eletrônicos – sites, portais e 

intranet –, principalmente nos boletins internos da Polícia Civil, no período 

compreendido entre janeiro de 2010edezembro de 2013. Iniciados e encerrado em 

2014, os trabalhos de pesquisa detectaram inúmeras chamadas institucionais 

identificáveis como possíveis práticas de gestão do conhecimento. 

 

Para a realização da segunda etapa, foi necessário analisar os resultados obtidos 

anteriormente, para, em seguida, elaborar o questionário contendo as três 

categorias a serem pesquisadas, sendo sete questões quanto ao perfil do 

respondente; vinte e quatro assertivas correspondentes às práticas de gestão do 

conhecimento e dez afirmações quanto aos fatores que facilitam e inibem as práticas 

de gestão do conhecimento, todas levando em consideração a realidade da 

organização pesquisada.  
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A primeira categoria do questionário referente ao perfil dos respondentes utilizou o 

sistema de múltipla escolha. A segunda e a terceira categorias objetivaram 

investigar a percepção dos policiais civis quanto às práticas de gestão do 

conhecimento disponíveis na Polícia Civil e fatores facilitadores e inibidores. Para 

mensurar as trinta e quatro assertivas, utilizou-se a escala Likert de 1 a 10, onde o 1 

se aproxima do que representa o “discordo totalmente” e o 10 do “concordo 

totalmente”. A escala Likert tem como característica a possibilidade de retratar os 

resultados como crenças, refletindo no modo de reação ou percepção sobre o 

assunto pesquisado (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

 

Após elaboração do questionário, foi realizado o pré-teste em uma Delegacia de 

Polícia de Belo Horizonte - MG, com cinco respondentes, entre delegados, escrivães 

e investigadores. O resultado foi considerado positivo, uma vez que foram recebidas 

contribuições quanto ao posicionamento dos conceitos em alguns itens e a medição 

do tempo gasto para respondê-lo. Após as correções oriundas do pré-teste, o 

instrumento de coleta de dados foi repassado pessoalmente pelo pesquisador aos 

policiais respondentes nas Delegacias de Polícia onde atuam, sendo feita uma breve 

explicação de como respondê-lo e a qual finalidade se prestava.    

 

Na terceira etapa, considerando as análises já elaboradas da pesquisa quantitativa, 

foi realizado um roteiro de entrevista contendo cinco perguntas sobre gestão do 

conhecimento a serem respondidas por três membros do Conselho Superior da 

Polícia Civil, alta administração. O roteiro de entrevista foi entregue pessoalmente no 

local de trabalho de cada conselheiro. Por questões de agenda dos respondentes, 

só dois membros responderam à entrevista. 

 

3.4 Estratégias de análise dos dados 

 

Para análise dos dados e das informações coletados na primeira etapa da pesquisa, 

inicialmente foram catalogadas todas as chamadas institucionais ligadas à área do 

conhecimento, ou seja, todos os documentos que remetiam a possíveis práticas de 

gestão do conhecimento na organização. Logo após, para a identificação e 
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transcrição, verificou-se a aderência dessas práticas às dimensões e práticas 

relacionadas no trabalho desenvolvido por Terra (2007). 

 

Na segunda etapa, utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010, sendo que os dados 

obtidos no questionário foram repassados para a planilha do referido programa, 

possibilitando a apuração da média e do desvio padrão de cada assertiva avaliada 

pelos respondentes. As análises da primeira à vigésima quarta assertiva, 

correspondentes à segunda categoria, foram trabalhadas com supedâneo nas 

teorias e elementos construtivos do conhecimento, quais sejam: identificação, 

aquisição, desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção, propostos por 

Probst, Raub e Romhardt (2002).Já as análises da vigésima quinta à trigésima 

quarta assertivas, correspondentes à terceira categoria, foram realizadas com base 

nas teorias de Buoro (2005) e Davenport e Prusak (1998), respectivamente.  

 

A terceira e última etapa da pesquisa analisou as respostas das cinco perguntas 

dirigidas aos membros da alta administração da Polícia Civil, e elas foram 

interpretadas por meio do DSC – Discurso do Sujeito Coletivo, método de Lefèvre e 

Lefèvre (2003), levando em consideração as teorias de Probst, Raub e Romhardt 

(2002). 

 

O QUADRO9 mostra o resumo da estratégia utilizada para coleta e análise dos 

dados, correlacionando instrumentos, fontes de dados e os objetivos da pesquisa 

com os autores que deram sustentação teórica.  
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QUADRO 9 - Estratégia de coleta e análise dos dados 
 

Objetivos específicos 

Autores que 
forneceram suporte 
teórico às coletas e 
análises dos dados 

Tipo de 
instrumentos 

Fontes de 
dados para 

análises 

Identificar e analisaras 
práticas de gestão do 
conhecimento 
disponíveis na Polícia 
Civil. 

 
Terra 

 (2007). 

 

Pesquisa 

Documental 

Intranet; 

manuais; 

relatórios; 

normas 

internas... 

Investigar a percepção 
dos policiais civis quanto 
às práticas de gestão do 
conhecimento 
disponíveis. 

 
Probst, Raub e 

Romhardt, (2002); 
Terra 

(2007). 

 

Pesquisa de 

campo 

Primeira e 

segunda parte 

do 

questionário. 

Apêndice A 

Investigar fatores 
facilitadores e barreiras 
das práticas de gestão 
do conhecimento 
disponíveis. 

 
Buoro(2005); 

Davenport e Prusak 
(1998). 

 

Pesquisa de 

campo 

Terceira parte 

do 

questionário – 

Apêndice B 

Analisar a visão da alta 
administração da 
organização quanto à 
gestão do conhecimento 
na instituição, em prol da 
segurança no Estado. 

 
Probst, Raub e 

Romhardt; (2002); 
Lefèvre e Lefèvre, 

(2003). 

 

Pesquisa de 
campo e 
D.S.C. 

Roteiro de 

Entrevistas – 

Apêndice C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A pesquisa documental foi realizada utilizando como suporte técnico o trabalho 

referente às sete dimensões e 100 práticas gerenciais de Terra (2007), sendo que 

se buscou identificar as práticas de gestão do conhecimento disponíveis em 

documentos constantes dos arquivos eletrônicos da Polícia Civil de Minas Gerais. 

 

Uma vez identificadas as práticas de gestão do conhecimento disponíveis na Polícia 

Civil, era necessário relacioná-las aos elementos construtivos propostos por Probst, 

Raub e Romhardt (2002), o que foi feito quando da elaboração do questionário. A 

cada elemento construtivo, estavam relacionadas quatro assertivas que 

correspondiam às práticas identificadas na organização quando da pesquisa 
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documental. Essa etapa da pesquisa visou investigar as percepções dos policiais 

civis quanto às práticas de gestão do conhecimento disponíveis. 

 

Também com o objetivo de investigar as percepções dos policiais civis quanto aos 

fatores facilitadores e inibidores da gestão do conhecimento, o pesquisador utilizou 

as teorias dos autores Buoro (2005) e Davenport e Prusak (1998), consignando 

cinco assertivas de cada fator no mesmo questionário, realizando em seguida a 

pesquisa de campo para coletar os dados e analisá-los. 

 

Para finalizar, era necessário analisar a visão da alta administração da Polícia Civil 

quanto aos resultados obtidos até então. Com o objetivo de obter material para 

análise, elaborou-se um roteiro de entrevista contendo cinco perguntas, que foi 

entregue a três membros do Conselho Superior da Polícia, porém apenas dois 

responderam e suas respostas foram analisadas utilizando o método do Discurso do 

Sujeito Coletivo, de Lefèvre e Lefèvre (2003).  
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4 IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

Ao identificar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais como unidade de análise 

nesta pesquisa, necessário se faz discorrer, mesmo de forma perfunctória, sobre 

sua história e atribuições.  

 

4.1 História da Polícia Civil 

 

Segundo Holloway (1997), a atividade policial no Brasil surgiu com a chegada da 

família real, no ano de 1808, quando se instituiu, nos moldes de Portugal, a 

Intendência-Geral de Polícia. A precursora das instituições policiais foi criada com o 

propósito de manter os portugueses no poder e conter a convulsão social do 

momento, que envolvia grande parte da população pobre e de escravos negros 

insatisfeitos. 

 

Continuando, Holloway (1997) informa que a polícia institucionalizada se 

desenvolveu proporcionalmente à demanda para qual fora criada. Depois de 

mudanças culturais, a polícia dividiu-se em dois seguimentos, que são 

representados atualmente pela Polícia Militar e Polícia Civil. 

 

Como no passado, a sociedade atual enfrenta graves problemas sociais 

relacionados à segurança pública. São noticiados ininterruptamente pelas mídias os 

numerosos delitos que causam grande clamor social, tais como: assassinatos, 

roubos seguido de morte, sequestros, fraudes diversas, corrupção. Tais fenômenos 

vêm trazendo uma intranquilidade social muito grande para a população, que exige 

pronta e rápida solução por parte do governo. 

 

4.2 Formatação e atribuições 

 

É oportuno esclarecer que a Polícia Civil de Minas Gerais é uma instituição 

integrante da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais. Existente há 

mais de 200 anos é responsável pela elucidação dos ilícitos penais perpetrados no 
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território estadual e responsável pela elaboração do inquérito policial e termos 

circunstanciados, seus produtos. 

O organograma completo da Polícia Civil de Minas Gerais pode ser visualizado no 

Anexo A, devido ao tamanho da estrutura policial, sendo mostrada, por meio da FIG. 

7, somente a organização da alta administração. 

 

FIGURA 7 - Organograma da alta administração da Polícia Civil de Minas Gerais 

 
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

Atualmente, a Polícia Civil e a sua coirmã, a Polícia Militar, possuem atribuições 

constitucionais distintas, entretanto complementares, com vistas a garantir a paz 

social. Conforme normas constitucionais, é da competência da Polícia Militar 

desenvolver ações de prevenção ao crime e da Polícia Civil a repressão aos ilícitos 

penais, com as exceções legais previstas. 

 

Sabe-se, que o governo federal e os estaduais nos últimos anos promoveram várias 

políticas públicas na área da segurança pública, com o escopo de trazer 

tranquilidade aos cidadãos.  
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Em Minas Gerais, no ano de 2013, a Polícia Civil recebeu autorização do Governo 

do Estado para implantar a política de gestão do conhecimento na corporação, a fim 

de melhorar sua performance em relação aos serviços prestados aos 

usuários(BOLETIM INTERNO DA PCMG, 2013). 

 

A necessidade de corrigir distorções quanto ao efetivo da Polícia Civil de Minas 

Gerais fez o governador do estado editar a Lei Complementar 129, de 08 de 

novembro de 2013, que aumentou significativamente o quadro de servidores, que 

conta atualmente com 17.517 cargos policiais. 

 

Segundo informações do Departamento de Administração e Pagamento de Pessoal 

da Polícia Civil, nos anos de 2012 e 2013, foram publicados 777 atos de 

aposentadoria e 102 de exoneração a pedido. A partir da entrada em vigor da lei 

citada, 440 profissionais da Polícia Civil recebem gratificação de incentivo ao 

exercício continuado, dados computados até outubro de 2014.   

 

Com a finalidade de ter uma visão mais ampla da Polícia Civil de Minas Gerais, é 

interessante analisar como ela se apresenta para a sociedade. 

 

Segundo o site oficial, os conceitos que representam a identidade da Polícia Civil 

são: 

Negócio: apuração de crimes e contravenções por meio da investigação 
criminal cientificamente aplicada e o exercício da polícia judiciária para o 
esclarecimento de autoria, materialidade, motivo e circunstância, bem como 
a identificação civil e criminal, o registro e licenciamento de veículos, a 
formação e o controle de condutores, objetivando a segurança pública, a 
promoção de direitos e o fortalecimento da democracia.  

Missão: integrar a gestão coletiva da segurança pública e justiça criminal, 
por meio da realização eficiente da investigação criminal científica, redutora 
do fenômeno da violência.  

Visão: ser reconhecida, por sociedade e governos, como órgão essencial à 
construção das políticas de segurança pública e com maior índice de 
esclarecimento de ilícitos penais, atuando na repressão qualificada e na 
mediação de conflitos. 

Valores:   
- Compromisso com o interesse público; 
- Promoção de Direitos Humanos; 
- Identificação dos cidadãos como sujeitos de direitos; 
- Unidade institucional; 
- Ética nas relações internas e externas; 
- Valorização e qualificação profissional; 
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-Eficiência, qualidade, imparcialidade, transparência e efetividade dos 
serviços; 
- Disciplina como princípio e sustentáculo do autocontrole profissional; 
- Hierarquia como instrumento de gestão e controle disciplinar.  

Quanto às disposições das carreiras, o artigo 76 da Lei Complementar nº. 129 

dispõe: I – Delegado de Polícia; II – Escrivão de Polícia; III – Investigador de Polícia; 

IV Médico-Legista; V – Perito Criminal. 

 

Com exceção do médico-legista, os demais componentes da carreira policial civil 

fizeram parte desta pesquisa, portanto é necessário descrever suas atribuições 

legais, conforme adiante se vê: 

Ao Delegado de Polícia cabe: 

a) presidir a investigação criminal de acordo com seu livre convencimento 

técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade; 

b) decidir sobre o indiciamento, desde que seja realizado por ato 

fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar 

a autoria, a materialidade e suas circunstâncias; 

c) requisitar a realização de exames periciais, informações, cadastros, 

documentos e dados, bem como colher provas e praticar os demais atos 

necessários à adequada apuração de infração penal e do ato infracional, 

observado os limites legais; 

d) decidir sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante; 

e) representar à autoridade judiciária para a decretação de medidas 

cautelares reais e pessoais, como prisão preventiva e temporária, busca e 

apreensão, quebra de sigilo, interceptação de telecomunicações, em 

sistemas de informática e telemática, e outras medidas inerentes à 

investigação criminal e ao exercício da polícia judiciária, destinadas a colher 

e a resguardar provas de infrações penais; 

f) presidir inquéritos policiais, a lavratura de autos de prisão em flagrante 

delito, de termos circunstanciados de ocorrência, de interrogatórios, de 

oitivas e demais atos e procedimentos de natureza investigativa, penal ou 

administrativa; 

g) expedir ordens de serviço, intimações e mandados de condução 

coercitiva de pessoas, na hipótese de não comparecimento sem justificativa, 

nos termos da legislação; 

h) formalizar o ato de indiciamento, fundamentando a partir dos elementos 

de fato e de direito existentes nos autos; 

i) realizar ou determinar a busca pessoal e veicular no caso de fundada 

suspeita de prática criminosa ou de cumprimento de mandado judicial; 

j) promover ações para a garantia da autonomia ética, técnica, científica e 

funcional de seus subordinados, no que se refere ao conteúdo dos serviços 

investigatórios, bem como a garantia da coesão da equipe policial e, quando 

necessário, a requisição formal de esclarecimentos sobre contradição, 

omissão ou obscuridade em laudos, relatórios de serviço e outros; 

k) promover o bem-estar geral, a garantia das liberdades públicas, o 

aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, a polícia comunitária 

e a mediação de conflitos; 
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l) manter atualizadas, nos sistemas utilizados pela PCMG, as informações 

pertinentes à unidade policial sob sua responsabilidade; 

m) avocar, quando necessário e por ato motivado, inquéritos policiais e 

demais procedimentos presididos por Delegado de Polícia de hierarquia 

inferior, admitido recurso no prazo de dez dias para a autoridade superior; 

n) realizar a articulação técnico-científica entre as provas testemunhais, 

documentais e periciais, para a maior eficiência, eficácia e efetividade do 

ato investigativo, visando subsidiar eventual processo criminal;  

o) exercer o registro de controle policial, especialmente no que tange a 

estabelecimento de hospedagem, diversões públicas e comercialização de 

produtos controlados e receber o aviso relativo à realização de reuniões e 

eventos sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso XVI 

do art. 5 da Constituição da República; 

p) dirigir os serviços de trânsito e a identificação civil e criminal no âmbito 

do Estado; 

q) determinar o cumprimento de mandados de prisão e o cumprimento de 

alvarás de soltura expedidos pelo Poder Judiciário; 

r) requisitar a condução de preso de unidades do sistema prisional para 

Delegacia de Polícia Civil para a prática de atos relativos à investigação 

criminal e ao exercício da polícia judiciária. 

 
Ao Escrivão de Polícia cabe: 
 

a) registrar em termo declarações, depoimentos e informações de autores, 

suspeitos, vítimas, testemunhas, adolescente infrator e demais pessoas 

envolvidas nos procedimentos de polícia judiciária, mediante inquirição do 

Delegado de Polícia competente, cooperando na formulação das perguntas 

a serem respondidas; 

b) lavrar os autos de prisão em flagrante, sob a presidência e direção do 

Delegado de Polícia, e expedir as respectivas comunicações pertinentes às 

prisões; 

c) realizar a autuação, movimentação, remessa e recebimento dos 

inquéritos policiais, processos e demais procedimentos legais; 

d) formalizar autos e termos de apreensões, depósitos, restituições, 

fianças, acareações e reconhecimentos de pessoas e coisas, dentre outros 

previstos na legislação processual penal, alusivos aos procedimentos 

investigatórios, utilizando-se de técnicas de digitação, ressalvados os atos 

próprios da autoridade policial; 

e) realizar a guarda, conservação e controle do fluxo dos livros, 

procedimentos, documentos, objetos, bens e valores apreendidos 

relacionados a inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência, 

processos e procedimentos disciplinares que estejam sob sua 

responsabilidade, no âmbito do cartório de sua unidade policial, dando-lhes 

a destinação ou encaminhamentos legais; 

f) providenciar e formalizar a juntada nos procedimentos legais de laudos, 

relatórios, ofícios e outros documentos requisitados pelo Delegado de 

Polícia; 

g) realizar o registro, a autuação e ações para o cumprimento das portarias 

e cartas precatórias; 

h) expedir certidões e atestados de comparecimento referentes aos 

registros e atividade cartorária; 
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i) expedir e subscrever notificações, intimações, ofícios, ordens de serviço, 

requisições e outros atos atinentes ao desenvolvimento dos inquéritos 

policiais, termos circunstanciados de ocorrência, processos e 

procedimentos de ato infracional e disciplinares, por ordem escrita do 

Delegado de Polícia competente; 

j) lavrar ou orientar a lavratura dos termos de abertura e encerramento dos 

livros cartorários, bem como sua escrituração; 

k) dar vista dos autos dos procedimentos de polícia judiciária às partes, 

advogados, procuradores e autoridades competentes, quando autorizado 

pelo Delegado de Polícia presidente dos feitos; 

l) certificar a autenticidade de documentos no âmbito da PCMG; 

m) receber e recolher fiança, se fora do horário de expediente bancário, e 

emitir guia para o seu recolhimento, prestando contas à autoridade superior; 

n) cooperar com as investigações em curso na unidade policial por meio do 

efetivo desempenho de atividades técnicas de gestão e análise técnico-

científica e do processamento eletrônico dos dados e informações 

existentes em bancos de dados e outros registros cartorários; 

o) assessorar o Delegado de Polícia ao qual estiver subordinado quanto 

aos prazos, técnicas e formalidades legais dos procedimentos de polícia 

judiciária e demais atividades jurídicas desenvolvidas no âmbito do cartório 

policial; 

p) coordenar, sob a direção e presidência do Delegado de Polícia, os atos 

dos procedimentos investigatórios previstos em lei e adotar normas técnicas 

e jurídicas para o cumprimento das formalidades processuais; 

q) acompanhar o Delegado de Polícia em operações policiais e outras 

diligências externas, quando determinado; 

r) atuar como secretário em sindicâncias e outros procedimentos 

disciplinares; 

s) gerir e organizar a agenda de intimados do cartório policial; 

t) realizar a gestão do cartório policial sob sua responsabilidade; 

u) proceder aos despachos ordinatórios, de modo a tramitar e executar os 

despachos realizados pela autoridade policial. 

 
Ao Investigador de Polícia cabe: 
 

a) cumprir e formalizar diligências policiais, mandados e outras 

determinações do Delegado de Polícia competente, analisar, pesquisar, 

classificar e processar dados e informações para a obtenção de vestígios e 

indícios probatórios relacionados a infrações penais e administrativas; 

b) obter elementos para a identificação antropológica de pessoas, no que 

se refere às características sociais e culturais que compõem a vida 

pregressa e o perfil do submetido à investigação criminal; 

c) colher as impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, 

inclusive de cadáver, para a realização do exame datiloscópico; 

d) desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, 

inclusive a custódia provisória de pessoas no curso dos procedimentos 

policiais, até o seu recolhimento na unidade responsável pela guarda 

penitenciária; 

e) captar e interceptar dados, comunicações e informações pertinentes aos 

indícios e vestígios encontrados em bens, objetos e locais de infrações 

penais, inclusive em veículos, conforme determinação do Delegado de 

Polícia, com a finalidade de estabelecer a sua identificação, elaborando 
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autos de vistoria e de constatação, descrevendo as suas características, 

circunstâncias e condições; 

f) realizar inspeções e operações policiais, além de adotar, sob a 

coordenação e presidência do Delegado de Polícia, medidas necessárias 

para a realização de exames periciais e médico-legais; 

g) controlar, em prontuários apropriados, o registro geral, os antecedentes 

criminais e a qualificação de pessoas identificadas oficialmente no Estado; 

h) coletar impressões papilo-digitais para que os Peritos Criminais 

procedam ao confronto individual datiloscópico para a identificação de 

pessoas e de cadáveres; 

i) preparar, examinar e arquivar as fichas datiloscópicas civis e criminais, 

bem como manter o arquivo de fragmentos e impressões papilares; 

j) operacionalizar a captura e a pesquisa em sistema automatizado de 

leitura, comparação e identificação de fragmentos e impressões papilares, à 

exceção de locais de crime, em que o Perito Criminal se fará presente; 

k) identificar indiciados em infrações penais e autores de atos infracionais, 

conforme estabelecido em lei; 

l) formalizar relatórios circunstanciados sobre os resultados das ações 

policiais, diligências e providências cumpridas no curso das investigações; 

m) promover a mediação de conflitos no âmbito da Delegacia de Polícia 

Civil e a pacificação entre os envolvidos em infrações penais; 

n) realizar o registro formal e a conferência de ocorrências policiais, de 

pedidos de providências e de representações de partes referentes a fatos 

tidos como delituosos, bem como de documentos, substâncias, objetos, 

bens e valores neles arrecadados, realizando o manuseio, a identificação, a 

proteção, a guarda provisória e o encaminhamento ao setor ou órgão 

competente; 

o) determinar as fundamentais, os subtipos e os pontos característicos das 

impressões digitais, para fins de identificação humana, e proceder à 

pesquisa monodactilar, decadactilar e pericial para auxiliar na apuração de 

infração penal. 

 
Ao Perito Criminal cabe: 

a) realizar exames e análises, no âmbito da criminalística, relacionados à 

física, química, biologia, odontologia legal, papiloscopia e demais áreas do 

conhecimento científico e tecnológico, observada a formação acadêmica 

específica para o exercício da função, nos termos da lei federal n. 12.030, 

de 17de setembro de 2009; 

b) analisar documentos, objetos e locais de crime de qualquer natureza 

para colher vestígios, ou em laboratórios, para subsidiar a instrução de 

inquérito policial, procedimento administrativo ou processo judicial criminal; 

c) emitir laudos periciais para determinação da identificação criminal por 

meio da datiloscopia, quiroscopia, podoscopia ou outras técnicas, aplicadas 

em objetos com marcas encontrados em local de crime, com a finalidade de 

instruir procedimentos e formar elementos indicativos de autoria de 

infrações penais; 

d) cumprir requisições periciais, expedidas pelo Delegado de Polícia, 

pertinentes às investigações criminais e ao exercício da polícia judiciária, no 

que se refere à aplicação de conhecimentos oriundos da criminalística, com 

a elaboração e a sistematização dos correspondentes laudos periciais para 

a viabilização de provas periciais que subsidiem a apuração de infrações 

penais e administrativas; 
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e)  examinar elementos materiais existentes em locais de crime, com 

prioridade de análise, orientar a abordagem física correspondente e a 

interação com os demais integrantes da equipe investigativa; 

f) constatar a idoneidade de local, bens e objetos submetidos a exame 

pericial, sob a garantia da autonomia funcional, técnica e científica a ser 

assegurada pelo Delegado de Polícia; 

g) proceder à coleta de padrões caligráficos; 

h) gerir, planejar, organizar, coordenar, executar, controlar e avaliar 

unidades periciais sob sua responsabilidade (MINAS GERAIS, 2013).  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta pesquisa foi construída em razão da inquietude do pesquisador quanto à 

questão que aqui se aborda e da possibilidade de deixar uma contribuição para a 

administração da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Os fenômenos da 

exoneração e da aposentadoria em bloco de seus servidores dão a tônica a este 

trabalho, pois estão diretamente relacionados à gestão do conhecimento. 

 

Buscou-se, neste trabalho, identificar as práticas de gestão do conhecimento 

existentes na Polícia Civil por meio de pesquisa documental e, em seguida, 

investigar as percepções dos policiais quanto às práticas, fatores facilitadores e 

inibidores da gestão do conhecimento, com a finalidade de saber como estão sendo 

utilizadas em prol da segurança pública no Estado. 

 

Inicia-se a apresentação e análise dos resultados observando a mesma sequência 

utilizada quando da coleta dos dados e informações prevista no capítulo referente à 

metodologia. 

 

5.1 Identificação de práticas de gestão do conhecimento existentes na 

organização 

 

Consoante já informado, a organização policial ainda não possui de forma 

institucional uma política de gestão do conhecimento, apesar de o governo de Minas 

Gerais ter autorizado a implantação do recurso no ano de 2013. 

 

Quanto à pesquisa, inicialmente o trabalho concentrou-se na identificação de 

práticas compatíveis com a gestão do conhecimento na organização policial por 

meio da convergência destas com as descritas no trabalho de Terra (2007). 

 

Para Probst, Raub e Romhardt (2002), a gestão do conhecimento tem como tarefa a 

integração dos diversos níveis existentes nas organizações, pois estas podem estar 

estruturadas com princípios gerais variados da administração. Acrescentam esses 

autores que os elementos construtivos da gestão do conhecimento possuem 
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atividades mútuas e diretamente ligadas ao conhecimento e que tal fato permite a 

transformação de problemas administrativos em problemas de conhecimento. 

 

Os autores citados afirmam ainda que a gestão do conhecimento é utilizada como 

ponte entre indivíduos, grupos e estruturas organizacionais, unindo áreas funcionais 

diferentes mediante estratégia organizacional. 

 

Para análise da primeira etapa da pesquisa, foi realizada uma associação dos 

elementos construtivos da gestão do conhecimento com as sete dimensões e cem 

práticas gerenciais estabelecidas por Terra (2007). 

 

As práticas de gestão do conhecimento identificadas em documentos da Polícia Civil 

do Estado de Minas Gerais foram relacionadas buscando aderências com as 

dimensões proposta por Terra (2007): 1 -Visão e Estratégia –Alta Administração; 2 - 

Sistema de Informação e Comunicação; 3 - Cultura Organizacional; 4 - Organização 

e Processos de Trabalho; 5 - Políticas e Práticas para Administração de Recursos 

Humanos; 6 - Mensuração de Resultados e 7 - Aprendizagem com o Ambiente. 

 

Verifica-se o liame existente entre a dimensão Visão e Estratégia - Alta 

Administração com os elementos construtivos representados pela identificação e 

pelo compartilhamento do conhecimento quando a alta administração 

estrategicamente identifica e compartilha com os administrados as “core 

competences” da organização; a liderança efetivada pela transparência e pelo 

compartilhamento do conhecimento; o estabelecimento de metas e mensuração do 

conhecimento, associado à realimentação de todo o sistema de gestão do 

conhecimento por todas e entre todas as dimensões existentes na organização. 

 

Na dimensão Sistema de Informação e Comunicação, destacam-se os elementos 

construtivos do compartilhamento, da utilização e da retenção do conhecimento 

organizacional. 

 

 

Na dimensão Cultura Organizacional, apresentam-se os elementos referentes a 

desenvolvimento, compartilhamento, utilização e retenção do conhecimento. 



73 

 

Na dimensão Organização e Processos de Trabalho, são encampados todos os 

elementos construtivos: identificação, aquisição, desenvolvimento, 

compartilhamento, utilização e retenção do conhecimento, por estarem interligados 

no processo e sistema. 

 

Na dimensão Políticas e Práticas para a Administração de Recursos Humanos, 

encaixam-se os elementos que facilitam a transferência, a utilização e o 

compartilhamento de conhecimentos. 

 

A dimensão Mensuração de Resultados possui liame direto com os elementos da 

utilização e medição do conhecimento, pois é utilizando o conhecimento que se 

obtêm resultados, sendo assim possível sua avaliação. 

 

A dimensão Aprendizagem com o Ambiente está intrinsecamente relacionada a 

metas, identificação, aquisição, desenvolvimento e utilização do conhecimento. 

 

5.2 Primeira etapa – práticas de gestão do conhecimento identificadas 

 

A identificação das práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia Civil do 

Estado de Minas Gerais foi feita em uma Delegacia de Polícia Civil da capital de 

Minas Gerais. 

 

Após a apresentação deste pesquisador e uma breve explicação aos policiais sobre 

o trabalho a ser executado naquela Unidade da Polícia Civil, iniciou-se uma 

conversa informal e observação quanto ao layout da referida Delegacia de Polícia. 

 

Durante a conversa informal com os policiais, foram encontrados e exibidos os 

seguintes documentos: Almanaque 2008 – Delegados de Polícia, Caderneta do 

estagiário e Processos de avaliação de desempenho individual de cargo comum e 

cargo de chefia. O delegado de polícia relatou fazer parte de um grupo de delegados 

que se relacionam por meio de participação de um grupo denominado JURISPOL, 

hospedado no site do Yahoo, no qual é possível, entre outras matérias, promover 
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debates, dar e receber sugestões e fazer críticas em relação a assuntos ligados à 

Polícia Civil. Afirmou que o grupo foi criado de forma oficiosa por alguns 

componentes da carreira, com o argumento de que não havia espaço oficial para tal 

fim.  

 

Em seguida, iniciaram-se os trabalhos no sentido de se obterem chamadas 

institucionais, ou seja, todos os documentos oficiais que remetem a possíveis 

práticas de gestão do conhecimento, nos arquivos eletrônicos – intranet – 

constantes nos boletins internos da Polícia Civil no período correspondente aos anos 

de 2010 a 2014. Também foram inspecionados os portais da Polícia Civil, do 

Departamento de Trânsito e da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais.  

 

Para a apresentação das práticas de gestão do conhecimento identificadas na 

Polícia Civil de Minas Gerais, foram elaborados sete quadros, levando em 

consideração as convergências dessas práticas com as sete dimensões citadas por 

Terra (2007). O quantitativo das chamadas institucionais relacionadas às práticas de 

gestão do conhecimento foi inserido na terceira coluna. Logo após cada quadro, 

foram feitas breves explanações das práticas identificadas, conforme se visualiza 

nos QUADROS 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 

 

QUADRO 10 - Dimensão: Visão e Estratégia - Alta Administração 
Dimensão  

Terra (2007) 

Práticas identificadas na 

organização Polícia Civil 

Quantidade 

 
Visão e Estratégia - Alta 

Administração 

 
- Extrato de acordo de resultados 

 

 
02 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 

- Extrato de acordo de resultados: trata-se do estabelecimento de metas 

desafiadoras por parte da alta administração da organização a serem cumpridas 

pelos membros dessa organização no decorrer do ano de exercício. Apesar de não 

haver metas específicas e diretamente ligadas ao conhecimento, as existentes foram 

criadas no sentido de estimular e promover o desenvolvimento do conhecimento do 

trabalho policial e, com isso, trazer respostas eficientes e rápidas à sociedade, por 

meio das áreas estratégicas e operacionais. 
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QUADRO 11 - Dimensão: Sistema de Informação e Comunicação 
Dimensão 

Terra (2007) 
Práticas identificadas na 
organização Polícia Civil 

Quantidade 

 - Grupos de pesquisa e projetos 09 

 

 

- Intranet e internet, portais da Polícia 
Civil, do DETRAN e da Academia de 
Polícia Civil 

 

- 

Sistema de Informação e 

Comunicação 

- Compartilhamento de conhecimentos 
por meio de videoconferência 

 
21 
 

 - E-mail institucional e telefones 
celulares corporativos 

             - 

 - Controle de informação 02 

 - Relacionamento e comunicação 
estabelecida de forma oficiosa através 
de meio eletrônico –site denominado 
JURISPOL 

 

01 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

- Grupos de pesquisa e projetos: fazendo parte da comunidade de práticas, foi 

instituído um escritório de projetos, onde são criados os grupos para realização de 

pesquisas e projetos de interesse da organização policial. Há também publicações 

solicitando o envio de sugestões e convites para participação em projetos.  

 

- Intranets, internet, portais da Polícia Civil, do DETRAN e da Academia de 

Polícia Civil: são ferramentas tecnológicas de informação capazes de promover a 

gestão do conhecimento em todos os setores e unidades da organização policial. 

São altamente relevantes para a realização do trabalho e excelentes fontes 

quantitativa e qualitativa de informação. Nas ferramentas apresentadas, as 

informações estão organizadas segundo um sistema de classificação que faz 

sentido para os policiais usuários. É grande a preocupação com a proteção de 

informações sensíveis, existindo espaços colaborativos virtuais (seguros) para troca 

de informações, conhecimento e colaboração com terceiros (fornecedores, 

parceiros, clientes, etc.). As informações presentes nos sistemas tecnológicos da 

organização são confiáveis e validadas por profissionais responsáveis, sendo que as 

mais relevantes estão codificadas e organizadas em espaços virtuais/banco de 

dados de acesso geral. Todos os policiais têm amplo acesso às ferramentas 

tecnológicas e de informações disponibilizadas. 
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- Compartilhamento de conhecimentos por meio de vídeo conferência: usando 

ferramentas tecnológicas, os policiais podem compartilhar seus conhecimentos, pois 

têm acesso fácil aos equipamentos eletrônicos. 

 

- E-mail institucional e telefones celulares corporativos: são instrumentos 

utilizados para comunicação rápida entre os servidores e estão disponibilizados para 

os policiais com cargo de chefia, enquanto os demais servidores devem requerê-los, 

sendo, muitas vezes, prontamente atendidos. 

 

- Controle de informação: com o Decreto n. 45969, de 24 de maio de 2012,o 

Governo do Estado de Minas Gerais regulamenta o acesso à informação no âmbito 

do Poder Executivo e, em 30 de novembro do mesmo ano, edita o Decreto 46.096, 

que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Estadual de 

inteligência de Segurança Pública de Minas Gerais. Terra (2007, p. 17) afirma que 

“deve existir uma clara política de informação na organização: informações 

consideradas confidenciais são claramente marcadas e definidas. Este não é um 

processo aleatório e baseado na percepção individual das pessoas”. 

 

- Relacionamento e comunicação estabelecida de forma oficiosa através de 

meio eletrônico – JURISPOL: trata-se de um grupo criado pelos delegados de 

polícia do Estado de Minas Gerais, como meio de estabelecer intercâmbio entre os 

colegas. Segundo informações, o grupo foi hospedado no site do Yahoo e tem por 

finalidade promover ideias, sugestões, debates, críticas e troca de informações 

relacionadas à atividade policial civil. Para participar, deve o policial ser convidado 

por algum membro do grupo. É sabido que a alta administração toma conhecimento 

de todo o conteúdo ali inserido. 

 

 

 

 

 

QUADRO 12 - Dimensão: Cultura Organizacional 
Dimensão 

Terra (2007) 

Práticas identificadas na 

organização Polícia Civil 

Quantidade 
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- Premiações 

 

19 

 

Cultura Organizacional 

 

- Agradecimentos e elogios publicados 

nos meios de comunicação da 

organização 

 

24 

  

- Promoções por merecimento 

 

09 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 

- Premiações: a organização policial promove premiações com aporte de 

equipamentos diferenciados e de última geração, para as três melhores unidades de 

polícia que, pelo empenho e dedicação, sobressaíram quanto à produtividade nos 

níveis qualidade e quantidade do trabalho. Outras premiações são atribuídas ao 

profissional de destaque na organização, que é agraciado com medalhas e troféus 

de significante status no meio policial. 

 

- Agradecimentos e elogios publicados nos meios de comunicação da 

organização: há, por parte da alta administração e das chefias, reconhecimento 

pelos trabalhos executados, por meio de agradecimentos e elogios publicados nos 

meios de comunicação. 

 

- Promoções por merecimento: foram encontradas convocações dos policiais para 

inscrição no processo de promoção por merecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 13 - Dimensão: Organização e Processo de Trabalho 
Dimensão 

Terra (2007) 

Práticas identificadas na 

organização Polícia Civil 

Quantidade 
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Organização e Processo de 

Trabalho 

 

- Publicações de instruções normativas, 

portarias e recomendações 

 

253 

  

- Layouts das delegacias 

 

- 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 

- Publicações de instruções normativas e recomendações: as instruções 

normativas são documentos elaborados para estabelecer, definir, orientar ou 

classificar processos e seus respectivos componentes. Já o ato administrativo da 

recomendação tem caráter informativo e orientador, não tendo força de 

determinação. Tais atos administrativos são muito utilizados pela administração 

pública, conforme se verifica pela expressiva quantidade desses atos nos três anos 

pesquisados. 

 

- Layouts das delegacias: foi constatado em uma única unidade policial visitada 

pelo pesquisador, quando da entrega dos questionários referentes à segunda etapa 

da pesquisa, um layout favorável à troca informal de informações. Os layouts das 

organizações preocupadas com a gestão do conhecimento são espaços abertos 

propícios à transferência de conhecimento. Constatou-se, ainda, que a maioria das 

delegacias de polícia visitadas está improvisada em construções residenciais 

alugadas e seus servidores isolados em pequenos quartos e/ou salas de estar. 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 14 - Dimensão: Políticas e Práticas para Administração de Recursos 
Humanos 

Dimensão 

Terra (2007) 

Práticas identificadas na 

organização Polícia Civil 

Quantidade 
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- Reuniões informais (socialização) 
 

19 

  - Reuniões formais 41 

 - Banco de competências/talentos e 
Manual dos delegados 

06 

 - Seleção de pessoas por concurso 
público e por competências/talentos 

 

18 

 - Criação de Agências de Informações 
e Inteligência Policial 

87 

Políticas e Práticas para 

Administração de Recursos 

Humanos 

- Capacitação de pessoal interno e 
externo à organização 
- Seminários, congressos e eventos 
- Capacitação ministrada por servidores 
- Cursos de formação policial, de 
chefia, de aperfeiçoamento, de 
aprimoramento e treinamento 

261 

 - Parcerias para a capacitação 01 

 - Gestão de ensino e pesquisa na 
PCMG 

01 

 - Capacitação para agentes externos – 
parceria 

04 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 

- Reuniões informais (socialização):trata-se de prática gerencial levada a cabo 

pela organização com o fim precípuo de promover a socialização entre os 

servidores. No caso da organização pesquisada, foram realizadas chamadas para 

campeonatos de futebol, missa, corrida e festas. De forma indireta, essa prática 

torna-se benéfica à instituição, pois, durante as reuniões, formam-se grupos e há, 

certamente, transferência de conhecimentos por meio de narrativas de episódios 

relacionados ao trabalho policial.  

 

- Reuniões formais: durante o período pesquisado, foram contabilizadas vinte e 

uma convocações para reuniões de trabalho, porém é sabido que grande parte é 

agendada via outros meios de comunicação, em virtude da urgência. Os fenômenos 

sociais, principalmente os relacionados à segurança pública, ocorrem sem 

agendamento, motivo pelo qual as soluções obtidas por meio das reuniões também 

devem ser transformadas em ações rapidamente. 

 

- Banco de competências/talentos: foram identificadas cinco chamadas desta 

prática de gestão do conhecimento. Ao analisar tais chamadas, verificou-se que a 
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alta administração solicitava que os servidores que tinham determinadas 

competências e interesse enviassem currículo para a chefia. Isso evidencia, 

portanto, que, se há na organização policial o banco de talentos, este se encontra 

restrito a poucos e não se encontra operante. 

 

- Almanaque 2008 – Delegado de Polícia: vale ressaltar que, durante a conversa 

informal com os policiais da Delegacia de Polícia, foram exibidos alguns 

documentos, dentre os quais o Almanaque 2008 – Delegados de Polícia. Analisado 

o referido almanaque, constatou-se tratar de uma coletânea de informações sobre 

os delegados de polícia do Estado de Minas Gerais. Contém dados pessoais, uma 

fotografia e um breve currículo, com indicação de unidades de lotação e cursos 

realizados. Considerando as informações constantes no almanaque, tem-se que tal 

procedimento se equipara ao banco de talentos, porém limitado ao cargo de 

delegado de polícia, desatualizado e em desuso. 

 

- Seleção de pessoas por concurso público e por competências/talentos: por 

ser uma organização pública, a Polícia Civil somente pode admitir em seus quadros 

servidores aprovados em concursos públicos, sendo o processo de seleção bastante 

rigoroso quantos aos critérios de admissibilidade. Já no ambiente interno, a seleção 

para determinados setores da instituição se dá em virtude de competências e/ou 

talentos, uma vez que se buscam a eficiência e a qualidade no serviço público.  

 

- Criação de agências de informações e inteligência policial: esta prática gerencial 

demonstra o interesse da organização pela gestão do conhecimento, pois somente 

no ano de 2012 foram instituídas 87 agências, distribuídas no território estadual. 

Constata-se haver interesse da organização em promover a classificação, 

organização, codificação e proteção de informações e conhecimentos estratégicos. 

- Capacitação de pessoal interno e externo à organização - seminários, 

congressos e eventos - capacitação ministrada por servidores - cursos de 

formação policial, de chefia, de aperfeiçoamento, de aprimoramento e 

treinamento: a Academia de Polícia Civil de Minas Gerais é a responsável pela 

capacitação dos policiais civis do Estado de Minas Gerais e pela educação dos filhos 

destes, por intermédio da Escola Ordem e Progresso. A realização de todas as 

etapas dos concursos públicos para ingresso na carreira policial é de sua 
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responsabilidade. Quando da realização dos cursos de formação, chefia, 

aperfeiçoamento, aprimoramento e treinamento policial, as aulas são ministrada por 

policiais civis credenciados e selecionados de acordo com suas competências, 

sendo também aproveitados, em alguns casos, professores não pertencentes à 

Polícia Civil. Seminários, congressos e eventos para a capacitação são uma 

constante na instituição. Devido ao grande território do estado e à necessidade de 

se manter o efetivo policial civil nas unidades de trabalho, a Academia de Polícia 

introduziu o sistema de e-learning, possibilitando, assim, a educação à distância. 

 

- Parcerias para a capacitação de seus servidores – benchmark externo: a 

organização pesquisada busca, por meio de parcerias com entidades de ensino, 

capacitar seus profissionais para uma prestação de serviço de qualidade. A 

Academia de Polícia Civil é responsável por intermediar tais parcerias com o 

propósito de agregar conhecimentos aos profissionais da segurança pública, sendo 

sua principal parceira a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP. A 

SENASP, através do sistema de e-learning, ministra cursos na área da segurança, 

visando atingir o maior número de policiais no território nacional. Também se podem 

destacar como parceiras algumas fundações e diversas escolas de nível superior, 

que oferecem consideráveis descontos e benefícios para policiais civis. 

 

- Gestão de ensino e pesquisa na PCMG: a Polícia Civil estabeleceu parceria com 

a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, a fim de 

conceder pagamento de bolsas de estudo para aperfeiçoamento, pós-graduação lato 

sensu, mestrado, doutorado e outros, por meio do Programa de Capacitação de 

Recursos Humanos – PCRH. 

 

- Capacitação para agentes externos – parceria: constatou-se o envolvimento da 

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais no sentido de capacitar os servidores da 

organização, funcionários de outras secretarias de governo e também de 

colaboradores das atividades inerentes à Polícia Civil, tais como: profissionais 

responsáveis pelos Centros de Formações de Condutores – CFC, despachantes 

credenciados no DETRAN-MG e outros. 
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QUADRO 15 - Dimensão: Mensuração de Resultados 
Dimensão 

Terra (2007) 

Práticas identificadas na organização 

Polícia Civil 

Quantidade 

 

 

 

 

- Prestação de contas 

 

51 

Mensuração de Resultados - Processo de avaliação de desempenho 

individual 

 

14 

  

- Caderneta do estagiário 

 

01 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

- Prestação de contas: nos anos pesquisados foram encontrados apenas 39 

documentos relativos à prestação de conta dos trabalhos executados pelo Instituto 

de Identificação, pelo Projeto Mediar e pelo Projeto de Integração da Gestão em 

Segurança Pública – IGESP, sendo que, neste último, há prestação de contas 

periódicas, em que são apresentadas as metas cumpridas e os objetivos 

alcançados, oportunidade em que os conhecimentos utilizados são repassados para 

êxito de futuros trabalhos policiais. 

 

- Processo de avaliação de desempenho individual: foram encontradas 11 

chamadas para a realização do processo de avaliação de desempenho individual, 

sendo este estruturado por etapas no decorrer do ano de exercício. 

 

Tendo acesso aos processos de avaliação de desempenho individual existentes na 

delegacia onde foi realizada a primeira etapa desta pesquisa, observou-se que um 

era referente a cargo de chefia e direção, ano base 2013, e o outro era de servidor 

comum, ano de exercício 2012. 

 

O processo de avaliação de desempenho individual do servidor comum considera 

dezesseis critérios de avaliação, sendo eles: 1 – hierarquia; 2 – disciplina; 3 – 

qualidade do trabalho; 4 – produtividade no trabalho; 5 – iniciativa; 6 – presteza; 7 – 

interesse em participar de programa de capacitação; 8 – aproveitamento em 

programa de capacitação; 9 – assiduidade; 10 – pontualidade; 11 – administração do 

tempo e tempestividade; 12 – racionalidade; 13 – comunicação; 14 – ética 
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profissional; 15 – adaptabilidade; 16 – capacidade de trabalho em equipe. Além de 

tais critérios, apresenta ainda 64 itens de descrição do desempenho ou 

comportamento. Já o processo de avaliação de desempenho individual de servidor 

com cargo comissionado de direção ou chefia tem apenas quatro critérios: 1 – 

competências gerenciais; 2 – competência técnica; 3 – competência interpessoal; 4 

– disciplina. Conta ainda com quinze indicadores de desempenho. 

 

- Caderneta do estagiário: a caderneta do estagiário tem como finalidade um 

acompanhamento durante o estágio probatório, por meio de avaliação mensal feita 

pela chefia e supervisionado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil. O documento 

contém os dados pessoais e funcionais do servidor policial, bem como a relação dos 

requisitos a serem avaliados, que são: idoneidade moral, pontualidade, assiduidade, 

disciplina e eficiência.  

 
QUADRO 16 - Dimensão: Aprendizado com o Ambiente 

Dimensão 

Terra (2007) 

Práticas identificadas na organização 

Polícia Civil 

Quantidade 

 Acompanhamento do produto ou serviço 
(inquérito) 

01 

 

Aprendizado com o 

Gestão de relacionamento com clientes  

02 

Ambiente Avaliação da estrutura organizacional e 
fomento de projetos por agentes 

externos 

 

01 

 Mapeamento do perfil e competências 
dos policiais 

01 

 Narrativas - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

- Acompanhamento do produto ou serviço (inquérito): foi encontrada apenas 

uma chamada para esta prática, ocasião em que foi informado, por meio do boletim 

interno, que o poder judiciário manteve a prisão da acusada de crime, por ter 

considerado a prisão legal. 

 

- Gestão de relacionamento com clientes: é realizada através de meios 

eletrônicos interativos existentes nos portais da Academia de Polícia e do 

Departamento de Trânsito. Esse relacionamento faz parte de estratégia 
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administrativa e operacional da organização, devendo zelar pelo seu bom 

funcionamento a fim de prestar serviços de qualidade à população. 

 

- Avaliação da estrutura organizacional e fomento de projetos por agentes 

externos: foi encontrada uma prática de gerenciamento por parte de agentes 

externos – o Instituto de Desenvolvimento Gerencial(INDG) foi contratado para 

iniciar as ações denominadas “Formulação Estratégica 2010-2014”, “Remodelagem 

das Unidades Policiais” e “Gerenciamento Matricial de Despesas”. 

 

- Mapeamento do perfil e competências dos policiais: os policiais civis mineiros 

foram convocados a participarem de uma pesquisa nacional promovida pelo 

Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP, cujo foco principal foi verificar o perfil profissiográfico dos profissionais da 

segurança pública. A pesquisa foi realizada em janeiro de 2010, porém nenhum 

feedback foi divulgado e/ou encontrado no boletim interno da Instituição até outubro 

de 2014. Sabe-se, no entanto, que a pesquisa se encontra disponível no site do 

Ministério da Justiça, tendo apurado que a maior participação foi dos policiais 

mineiros e que a competência técnica considerada mais importante para o policial 

civil foi: “zelar pela própria integridade física e de seus parceiros”. 

 

- Narrativa/storytelling: esta prática não foi localizada em nenhum documento 

pesquisado, porém, tendo o pesquisador ministrado aulas na Academia de Polícia, 

pode testemunhar a utilização da referida prática de aprendizagem no curso de 

formação policial. Tem-se que é uma importante ferramenta para transmissão de 

elementos culturais, como regras e valores éticos. 

 

5.3 Segunda etapa – Percepção dos policiais civis quanto às práticas de gestão 

do conhecimento disponíveis 

 

5.3.1 Primeira categoria – perfil dos respondentes 

 

Esta categoria representa a primeira parte do questionário e possibilita dar 

visibilidade ao grupo de entrevistados, revelando o perfil dos 214 respondentes. 
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Diante do tratamento dispensado a esta etapa e seus resultados, a organização tem 

condições de detectar eventuais problemas administrativos e enfrentá-los, 

transformando-os em problemas de conhecimento. Os perfis explorados na pesquisa 

são: cargos ocupados pelos respondentes; se estes são ou não comissionados; 

faixa etária; período de tempo em que estão na Polícia Civil; escolaridade; se 

pretendem permanecer na organização até a aposentadoria e quanto tempo falta 

para a aposentadoria voluntária. A seguir, são apresentadas as análises dos dados 

coletados, bem como as correspondentes ilustrações em forma de gráficos.  

 

5.3.1.1 Cargos 

 

Dentre os respondentes da pesquisa, que somam 214 servidores policiais, estão os 

seguintes profissionais: delegado, perito, escrivão e investigador de polícia. No 

GRÁF. 1, pode-se constatar que o maior grupo de respondentes é formado pelos 

ocupantes do cargo de investigador, com 59%, a seguir aparece o cargo de 

escrivão, com 25%, o de delegado com 13%, e o de perito criminal, com 3%. 

 
GRÁFICO 1 - Cargos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

5.3.1.2 Cargos comissionados 

 

Da amostra já mencionada, verifica-se que grande parte dos respondentes não 

possui cargo comissionado, pois, na organização pesquisada, o cargo comissionado 

é próprio de chefia ou direção, o que onera o ente estatal. Sendo assim, somente 

9% dos pesquisados possuem cargos comissionados, contra 91% dos que não 

possuem. 

Delegado
13%

Perito
3%

Escrivão
25%

Investigador

59%

CARGOS 
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5.3.1.3 Faixa etária 

 

A faixa etária dos respondentes é importante a fim de definir a estrutura etária da 

amostra, servindo também para elaborar planos estratégicos para a organização, 

uma vez que a atividade dos entrevistados é considerada pela lei como perigosa. O 

GRAF. 2 mostra que duas são as faixas etárias que prevalecem na amostra, quais 

sejam, a de 31 a 40 anos e a de 41 a 50 anos, tendo ambas 34%, portanto 68% do 

total, enquanto a faixa de 20 a 30 anos, correspondente geralmente aos policiais 

recém-admitidos, representa 21%, e a faixa etária acima de 50 anos conta apenas 

com 11%. 

 

GRÁFICO 2 - Faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

5.3.1.4 Período de tempo de exercício na polícia 

 

Igualmente, com finalidade estratégica na organização, é de suma importância saber 

o lapso temporal que o servidor está dedicando às funções policiais e obtendo 

expertises no exercício do cargo e função. Observa-se no GRAF.3a questão 

relacionada à aposentadoria em bloco, fato comum no setor público, devido à 

admissão ser feita também em números significativos. Ainda é possível concluir que, 

21%

34%

34%

11%

FAIXA ETÁRIA DOS POLICIAIS RESPONDENTES

De 20 a 30
anos

De 31 a 40
anos

De 41 a 50
anos

Acima de 50
anos



87 

nos próximos 5 anos, 13% poderão requerer aposentadoria, por completarem 30 

anos na instituição, e assim sucessivamente com os demais períodos. Ressalte-se 

que o tempo para requerer a aposentadoria voluntária é de 30 anos de contribuição, 

exigindo-se 20 anos na função policial. O GRAF.3 discrimina a porcentagem de 

policiais relacionada ao período correspondente ao tempo de exercício na polícia 

civil: 27% têm de 1 a 5 anos; 19% de 6 a 10 anos; 9% de 11 a 15 anos; 8% de 16 a 

20 anos; 23% de 21 a 25 anos;13%, de 26 a 30 anos e 1% com mais de 30 

anos.Com base nesses dados, 37% dos respondentes já poderiam requerer 

aposentadoria, considerando o tempo de exercício, caso já tivessem 30 anos de 

contribuição. 

 

GRÁFICO 3 - Período de tempo de exercício na polícia 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

 

5.3.1.5 Escolaridade 

 

A escolaridade, muitas vezes, retrata a capacitação do servidor para assunção de 

determinados cargos e exercícios nas funções na organização. São necessárias, 

portanto, práticas de gestão do conhecimento a fim de que se tenham registradas 

em banco de dados as atualizações pertinentes às expertises desenvolvidas por 

seus servidores. Assim, pode a organização desenvolver estratégias com as 

27%

19%
9%8%

23%

13%

1%

TEMPO NA POLÍCIA CIVIL

De 1 a 5 anos

De 6 a 10 anos

De 11 a 15 anos

De 16 a 20 anos
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pessoas adequadas para a demanda. Verifica-se no GRAF.4 que, na amostra 

pesquisada, 56% dos servidores policiais possuem curso superior, e 26% o ensino 

médio, sendo que estes representam os remanescentes do período em que era 

exigido apenas tal nível de escolaridade. Com pós-graduação, identificaram-se16% 

com especialização e 2% com mestrado. Nenhum policial foi identificado com 

doutorado ou pós-doutorado. 

 

GRÁFICO 4 - Escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

5.3.1.6 Pretensão de permanecer na PCMG até a aposentadoria 

 

Esta informação é relevante, uma vez que visa identificar a satisfação do policial em 

trabalhar na organização e realizar planos estratégicos para curto, médio e longo 

prazos. O GRAF.5mostra que a maioria dos respondentes, ou seja, 79% deles 

pretendem permanecer na polícia até a aposentadoria, contra 21% que não 

desejam.  
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GRÁFICO 5 - Pretensão de permanecer na PCMG até a aposentadoria 

 Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 

5.3.1.7 Prazo para aposentadoria voluntária 

 

Com as respostas desta questão, a organização tem possibilidade de saber quando 

um expert pode deixar seus quadros para se aposentar e então estabelecer 

estratégias para manter-se atualizada e avançar, impedindo que o policial, ao deixar 

a organização, leve consigo o conhecimento que adquiriu durante sua carreira, sem 

compartilhá-lo com as várias equipes da organização. Utilizando as práticas de 

gestão do conhecimento, em tempo oportuno, a organização deve explorar os 

elementos construtivos do conhecimento citados por Probst, Raub e Romhardt 

(2002), principalmente o compartilhamento e a retenção do conhecimento daqueles 

que estão prestes a deixar a organização. O GRAF.6fornece a informação de que 

30% dos policiais da amostra poderão aposentar-se no período de 1 a 4 anos;10% 

entre 5 e 8 anos; 4% entre 9 e 10 anos e 56% acima de 10 anos. 

21%

79%

PRETENSÃO DE PERMANECER NA POLÍCIA CIVIL ATÉ 
APOSENTADORIA

Não pretende
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GRÁFICO 6 - Prazo para aposentadoria voluntária 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

5.3.2 Segunda categoria – Percepção dos policiais civis quanto às práticas de 

gestão do conhecimento 

 

A gestão do conhecimento deve estar inserida nos mais diversos níveis da estrutura 

da organização, atendendo aspectos estratégicos e operacionais, sempre em 

conformidade com os princípios gerais da administração. 

 

Para Probst, Raub e Romhardt (2002), os elementos construtivos da gestão do 

conhecimento devem ser o foco central da organização, pois apresentam atividades 

relacionadas ao conhecimento e suas relações mútuas não dependem de lógica 

externa.  

 

Para apresentação e análise dos resultados, as assertivas constantes do 

questionário foram agrupadas aos elementos construtivos correspondentes, visando 

representar, da melhor forma possível, as percepções dos policiais, com base no 

aspecto quantitativo, levando sempre em consideração a média e o desvio padrão, 

consoante se vê a seguir. É importante destacar que a média das respostas é 5,5, 

pois a escala utilizada vai de 1 a 10. A maioria dos resultados das várias questões 

30%

10%4%

56%

PREVISÃO PARA APOSENTADORIA

De 1 a 4 anos
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respondidas pelos policiais foi menor do que cinco e meio, indicando necessidade de 

melhoria em vários pontos do processo de gestão do conhecimento na organização. 

 

5.3.2.1 Elemento construtivo “Identificação do conhecimento” 

 

Segundo Davenport e Prusak (1998), o conhecimento se produz nas mentes das 

pessoas, sendo externalizado quando da execução de suas tarefas nas 

organizações. Sabe-se, então, que o conhecimento sempre existiu no meio 

empresarial e que também possui, inquestionavelmente, relação direta com o meio 

social, uma vez que é fruto de crenças, valores, informações e insight 

experimentado. 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam que o conhecimento não é 

automaticamente visível, motivo pelo qual os agentes do conhecimento devem 

trabalhar este elemento construtivo do conhecimento, que é a identificação. Na 

organização, não há necessidade de saber tudo, mas há de se ter informações 

sobre o local onde pode ser encontrado cada tipo de conhecimento necessário ao 

desenvolvimento organizacional. Asseveram ainda esses autores que também é 

necessário saber quem são os especialistas em assuntos primordiais relacionados à 

estratégia da organização e onde podem ser encontrados os conhecimentos 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

Com base nas necessidades apontadas por Probst, Raub e Romhardt (2002), 

buscou-se, por meio das assertivas relacionadas a seguir, verificar a percepção dos 

policiais em relação ao elemento construtivo da identificação do conhecimento na 

organização policial. A TAB. 1 relaciona as médias atingidas nas assertivas desse 

elemento construtivo do conhecimento. 
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TABELA 1 - Construto: “Identificando o Conhecimento” 

 
 
1 – A organização possui banco de 
competências individuais ou banco de 
talentos dos profissionais para utilização na 
estratégia corporativa.  
 

MÉDIA 
 
 

3,0 

DESVIO PADRÃO 
 
 

2,2 

6–A informação na organização policial tem 
mais valor que o conhecimento.  

 

 
5,4 

 
2,4 

 
 

4 –Há na organização mapeamento do 
conhecimento. Sabe-se quem sabe, o que 
sabe e onde trabalha. Tem-se fácil acesso 
ao profissional.  

 
 

3,5 
 

 
 

2,3  
 
 

5 – Os projetos que estão em andamento na 
organização são amplamente divulgados. 
 

 
 

3,0 

 
 

2,1 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Na percepção dos policiais respondentes, as práticas de gestão do conhecimento 

referentes à utilização do banco de competências individuais ou banco de talentos 

dos profissionais; a existência do mapa do conhecimento e a divulgação de projetos 

na organização, que diz respeito à identificação do conhecimento, estão presentes 

na organização. Conforme mostrado pelas médias obtidas nas assertivas (3,0, 3,5 e 

3,0, respectivamente), percebe-se existirem tais práticas na instituição, porém não 

utilizadas de forma adequada. 

 

Já a maioria dos respondentes entende que a informação na organização policial 

tem mais valor que o conhecimento, tendo em vista a média de 5,4 obtida. 

 

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), os elementos construtivos da gestão do 

conhecimento têm relações mútuas e equilibradas. À medida que um desses 

elementos não esteja suficientemente desenvolvido na organização, há prejuízo 

para todo o sistema, portanto é imperiosa a necessidade do equilíbrio do sistema na 

organização. 

A observação, a dedicação e a conscientização por parte do servidor quanto ao 

ambiente do conhecimento na organização é de suma importância para a gestão do 
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conhecimento, e, segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), deve-se atentar ainda 

para: fluxo de informações, transparência adequada do conhecimento, visibilidade 

de funcionários e de estrutura, entendimento do ambiente do conhecimento, 

benchmarking, benefícios da transparência do conhecimento e implicações 

psicológicas dos servidores. 

 

Constata-se, neste elemento construtivo, a falta de conscientização quanto à gestão 

do conhecimento e à invisibilidade do conhecimento coletivo, sendo necessário, 

portanto, que as práticas de gestão do conhecimento sejam difundidas aos 

funcionários da organização. É preciso ainda mostrar a necessidade de ter e utilizar 

mapas de processos essenciais, acesso às experiências adquiridas em projetos 

anteriores, tornar visíveis as estruturas informais, manter rede de respostas rápidas, 

entre outras práticas, tudo conforme ensinamento de Probst, Raub e Romhardt 

(2002). 

 

5.3.2.2 Elemento construtivo “Aquisição do conhecimento” 

 

Segundo Probst, Raub e Romhardt (2002), as organizações importam uma parte 

substancial de seu conhecimento de fontes externas. Devido à diversificação e 

fragmentação do conhecimento, as organizações, muitas vezes, não conseguem 

sozinhas desenvolvê-lo para sua aquisição, motivo pelo qual se deve adquirir tal 

conhecimento extra de especialistas externos, de outras organizações, seja por meio 

de seus parceiros, clientes ou produtos do conhecimento. 

 

Para a aquisição do conhecimento, podem-se estabelecer cooperação e alianças 

estratégicas por intermédio de ligações de produtos e conhecimentos.   

 

Sabe-se, que “a aquisição de conhecimento ‘de fora’ muitas vezes provoca reações 

defensivas. O conhecimento adquirido deve ser o mais compatível possível com a 

empresa” (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002, p. 106).  A TAB. 2 mostra as 

médias atingidas nas assertivas relacionadas à aquisição do conhecimento. 

 

TABELA 2 - Construto "Adquirindo o Conhecimento" 
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6 – A organização proporciona a participação 
de policiais em grupos informais para a 
obtenção de conhecimento, visando 
aplicação em determinada atividade. São 
absorvidas as melhores práticas.  
 

MÉDIA 
 
 

3,5 

DESVIO PADRÃO 
 
 

2,3 

9 – O processo de ensino-aprendizagem, 
através de tecnologia, é relevante para a 
aprendizagem na organização policial.  
 

 
7,7 

 
2,9 

 

10 – A organização promove a educação 
continuada de seus profissionais, visando à 
atualização de forma uniforme para todas as 
funções.    
 

 
 

3,4 
 

 
 

2,6 
 

13 – As fontes de informações técnicas 
internas e a base de dados estão 
estruturadas de forma favoráveis ao policial 
usuário. 

 
 

4,5 

 
 

2,6 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Apesar de a organização promover a educação continuada de seus servidores, a 

assertiva obteve a média mais baixa do elemento construtivo “aquisição”: 3,4.Tem-

se que, na percepção dos respondentes, a forma de atualização não é uniforme para 

todas as funções. Com respaldo na identificação de práticas de gestão do 

conhecimento na organização, primeira etapa da pesquisa, verificou-se que a 

capacitação é acentuada na instituição Policial Civil.  

 

Quanto ao fato de a organização proporcionar a participação de policiais em grupos 

informais para a obtenção de conhecimento, visando aplicação em determinada 

atividade, constatou-se também a média de 3,5, que pode ser considerada muito 

baixa. É possível concluir, levando em consideração o resultado da primeira etapa e 

a média obtida nesta assertiva, que, na percepção dos respondentes, a organização, 

apesar de proporcionar os encontros informais, não deixa claro aos policiais os 

objetivos e a necessidade registrar o conhecimento para aquisição das melhores 

práticas.   

Corroborando os resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa, verifica-se aqui 

que o processo de ensino-aprendizagem, através de tecnologia, é relevante para a 

aprendizagem na organização policial. Esta prática teve a média mais alta de todas 

as aqui relacionadas, ou seja, a média de 7,7, demonstrando que a organização 

trilha o caminho certo para que seus servidores possam adquirir conhecimento. 
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Verifica-se que boa parte dos respondentes confirma que as fontes de informações 

técnicas internas e a base de dados da organização policial estão estruturadas de 

forma favorável ao policial usuário. Esta prática obteve a média de 4,5, mesmo sem 

haver formalmente na instituição o recurso da gestão do conhecimento.  

 

É oportuno esclarecer que o desvio padrão é a medida comum da dispersão 

estatística e tem a possibilidade de mostrar o quanto de variação existe em relação 

à média. O desvio padrão alto indica que os valores atribuídos à questão estão 

dispersos. Já o desvio padrão considerado baixo indica a concentração dos valores 

que estabeleceram a média. 

 

5.3.2.3 Elemento construtivo “Desenvolvimento do conhecimento” 

 

Para Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 133), “o desenvolvimento do conhecimento 

é a produção deliberada de competências que antes não estavam presentes na 

organização”. Este elemento se encontra entre a criação e a solução contínua de 

problemas relacionados a produtos, serviços e estruturas.  Seu foco geralmente está 

na geração de novas habilidades, novos produtos, ideias aprimoradas e processos 

mais eficientes. Os autores entendem que a sustentação do desenvolvimento do 

conhecimento coletivo se deve à interação, à comunicação, à transparência e à 

integração entre os operadores e agentes de conhecimento. Asseveram, também, 

que o desenvolvimento pode ser no âmbito organizacional e individual, estes 

interagindo continuamente. 

 

A TAB. 3 relaciona as médias obtidas nas práticas relativas ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

 

 

TABELA 3 - Construto “Desenvolvendo o Conhecimento” 

11 – A gestão do conhecimento é importante 
para o desenvolvimento do trabalho policial.  
 

MÉDIA 
 

7,6 

DESVIO PADRÃO 
 

2,8 
12 – A organização valoriza e incentiva o 
aprendizado por meio de participação em 

 
4,2 

 
2,7 
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cursos e eventos relacionados ao trabalho 
policial. 
 
21 – Há acesso a consultas sobre trabalhos 
e projetos desenvolvidos na PCMG.      
 

 
 

3,4 
 

 
 

2,2 

24 – Há, por parte da organização, 
investimento e incentivo ao treinamento e 
desenvolvimento pessoal e profissional dos 
policiais. 

 
 

3,6 

 
 

2,5 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Na percepção dos policiais civis respondentes, a assertiva sobre a importância da 

gestão do conhecimento para o desenvolvimento do trabalho policial obteve a 

segunda maior média entre todas as práticas avaliadas – 7,6 –, restando patente a 

importância desse recurso não só para o mundo empresarial, mas também para o 

setor público policial. 

 

Mesmo estando abaixo de 50%, mas próxima a essa porcentagem, a média de 4,2 

retrata o incentivo, por parte da organização, para a participação em cursos e 

eventos relacionados ao trabalho policial e a valorização destes. No entanto, essa 

valorização e esse incentivo promovidos pela alta administração carecem de maior 

divulgação e transparência no momento da comunicação dos atos administrativos. 

Verifica-se, no processo de avaliação de desempenho, a existência dos critérios 

correspondentes ao interesse em participar de programa de capacitação e o seu 

aproveitamento. 

 

Existe no prédio-sede da Academia de Polícia uma biblioteca com um vasto acervo 

a respeito de trabalho policial e jurídico, entre outros temas de interesse da 

organização. Em seu portal, são disponibilizados para consultas trabalhos científicos 

elaborados por policiais. A média de 3,4 retrata que, apesar da existência de 

condições para consultas aos projetos e a outros trabalhos, estas não são realizadas 

com frequência.  

 

Na pesquisa desenvolvida na primeira etapa, verificou-se um número significativo de 

cursos para a capacitação do servidor, portanto há inquestionável investimento no 

treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional dos policiais. O incentivo à 
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participação nesses cursos consta indubitavelmente no processo de avaliação de 

desempenho individual, que é utilizado para a promoção na carreira por mérito. 

Apesar da existência das evidências acima apontadas, a média obtida para a 

assertiva foi de 3,6, considerada muito baixa. 

 

5.3.2.4 Elemento construtivo “Compartilhamento do conhecimento” 

 

Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam que o compartilhamento do conhecimento 

tem uma posição de destaque na gestão do conhecimento, pois apoia fatores 

competitivos vitais como o tempo e a qualidade e constitui um fator de alavancagem 

na organização, graças à sua importância para outros aspectos de todo o sistema. É 

o compartilhamento responsável por fazer circularem dados, informações, 

conhecimentos, crenças e experiências, transformando-os em algo utilizável por 

todos da organização. 

 

Para Vasconcelos (2002), a comunicação entre pessoas participantes da 

organização merece especial atenção por parte dos gestores. A fim de fazer as 

informações circularem por toda a organização, cabe aos gestores incentivarem 

cada servidor, uma vez que se trata de meio essencial à criação e ao 

compartilhamento do conhecimento.  

 

Probst, Raub e Romhardt (2002) esclarecem que o compartilhamento tem certos 

limites, pois há necessidade de saber a quem deve ser disponibilizado tal 

conhecimento e como distribuí-lo. Esses autores sugerem a utilização de mapas de 

conhecimento e competência para a administração do compartilhamento dentro da 

organização. A TAB. 4 destaca as médias obtidas nas quatro práticas de gestão do 

conhecimento na organização policial, relacionadas ao construto do 

compartilhamento do conhecimento. 

TABELA 4 - Construto “Compartilhando o Conhecimento” 

8 - A organização promove fóruns de 
discussão, reuniões, seminários, workshop, 
objetivando a troca de experiências, visando 
à aquisição e ao aperfeiçoamento do 
conhecimento.     
 

MÉDIA 
 

3,2 

DESVIO PADRÃO 
 

2,3 
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14 – A organização cria condições 
facilitadoras para a colaboração entre os 
policiais mesmo que de cargos distintos. 
 

 
3,9 

 
2,4 

 
 

15 – O conhecimento é visto como poder, 
motivo pelo qual gera nos policiais o 
sentimento de não compartilhar.     
 

 
6,2 

 
2,9 

23 – As Delegacias Especializadas são 
respeitadas, e todos os policiais, mesmo os 
que não trabalham nelas, contribuem com 
informações e conhecimentos.  

 
 

3,6 

 
 

2,4 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A média mais baixa deste construto foi de 3,2, referente à promoção de fóruns, 

reuniões, seminários, workshop, objetivando a troca de experiências, a aquisição e o 

aperfeiçoamento do conhecimento. Apesar de ter sido constatada na primeira etapa 

da pesquisa a existência de várias práticas de reuniões, seminários e workshop, 

estes não são vistos como possibilidade para troca de experiências, aquisição e 

aperfeiçoamento do conhecimento, tendo em vista a média apurada. 

 

Com a média de 3,9, os respondentes sinalizam que a organização policial cria 

poucas condições facilitadoras para a colaboração entre policiais, mesmo que de 

cargos distintos. Percebe-se, no entanto, que há na organização mecanismos e 

meios de colaboração entre policiais de distintos cargos, porém não são bem 

explorados, levando a pouca interação entre os servidores. 

 

Com média de 6,2, pode-se afirmar que o conhecimento é visto, pela maioria, como 

poder, fato que dificulta o compartilhamento do conhecimento na organização. Para 

Probst, Raub e Romhardt (2002, p. 162), “o compartilhamento do conhecimento 

encontra barreiras nos níveis individual e cultural. Elas envolvem basicamente 

questões de poder e confiança”.   

Constatou-se também a baixa média de 3,6 no compartilhamento de informações e 

conhecimentos com as Delegacias Especializadas, por parte dos policiais que nelas 

não trabalham. Isso quer dizer que a maioria dos servidores entrevistados não 

compartilha informações e conhecimentos com os profissionais das Delegacias 

Especializadas. 
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5.3.2.5 Elemento construtivo “Utilização do conhecimento” 

 

É grande a preocupação dos estudiosos da gestão do conhecimento quanto ao 

elemento construtivo relacionado à utilização do conhecimento, pois de nada adianta 

fazer a identificação, a aquisição, o desenvolvimento, o compartilhamento e a 

retenção do conhecimento, se ele não for utilizado com o propósito de trazer 

benefícios para a organização. Probst, Raub e Romhardt (2002) advertem que os 

elementos construtivos do conhecimento são mutuamente relacionados e possuem 

atividades que estão diretamente relacionadas ao conhecimento. A não utilização 

deste é responsável por inúmeros fracassos nas organizações, portanto os gestores 

devem estar atentos quanto à utilização do conhecimento, tanto individual quanto 

coletivamente. 

 

O estímulo às pessoas para usarem o conhecimento em uma organização deve 

estar à frente dos demais construtos, pois, com o seu uso disponibilizado, podem ser 

identificados, adquiridos, desenvolvidos e compartilhados novos conhecimentos. 

Assim, verifica-se que o sistema de gestão do conhecimento não tem um elemento 

construtivo do conhecimento considerado como iniciante do processo.  

 

A TAB. 5 quantifica as percepções dos policiais por meio das médias alcançadas 

para o uso das práticas de gestão do conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 5 - Construto “Utilizando o Conhecimento” 

3 – Na organização, há manuais com 
normas que são seguidas por todos os 
profissionais, tendo os documentos uma 
padronização em âmbito estadual.  
 

MÉDIA 
 

4,3 

DESVIO PADRÃO 
 

1,9 



100 

18 – As ferramentas tecnológicas de 
informação disponibilizadas pela 
organização atendem satisfatoriamente a 
execução do serviço policial. 
 

 
4,0 

 
2,4 

20 – As informações e conhecimento de que 
você necessita para o desenvolvimento de 
seu trabalho podem ser facilmente 
encontrados nos documentos eletrônicos da 
PCMG.  
 

 
 

4,0 
 

 
 

2,4 
 
 

22 – As práticas e ferramentas (intranet, 
internet, etc.) de gestão do conhecimento 
estão disponíveis para todos os policiais 
civis. 

 
 

6,2 

 
 

3,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 

A utilização do conhecimento foi o único elemento construtivo, dentre os seis 

propostos por Probst, Raub e Romhardt (2002), que obteve média 4 ou acima, nas 

quatro práticas examinadas pelos respondentes neste construto. 

 

A normatização e a padronização são fortes na organização, conforme ficou apurado 

na primeira etapa da pesquisa, no entanto verifica-se pela média de 4,3 que a 

organização ainda não consegue exigir o cumprimento no âmbito estadual.  

 

Com média de 4,0, os policiais discordaram de que as ferramentas tecnológicas de 

informação disponibilizadas pela organização atendem satisfatoriamente à execução 

do serviço policial. Muitas vezes, os usuários do conhecimento necessitam de 

ferramentas tecnológicas de fácil manuseio e que os estimulem, devendo a 

infraestrutura estar favorável e assim ser possível utilizar o conhecimento 

disponibilizado. Apesar da média obtida, percebe-se que as ferramentas 

tecnológicas ainda não atendem satisfatoriamente a execução do trabalho policial. 

Para o servidor utilizar o conhecimento, é necessário que as informações e os 

conhecimentos adequados para o desenvolvimento do trabalho estejam em locais 

apropriados e de fácil acesso. A média desta assertiva foi de 4,0, portanto, para os 

policiais, isso ainda não ocorre, faltando, por consequência, um planejamento e a 

construção de sites e/ou portais que melhor atendam os usuários. 
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O uso do conhecimento pode ser facilitado pelas práticas e ferramentas (intranet, 

internet, etc.) de gestão do conhecimento que estão disponíveis para todos os 

policiais civis. Neste construto, essa assertiva foi a que obteve maior média,6,2, 

ficando clara a disponibilidade de ferramentas tecnológicas para a maioria dos 

policiais. 

 

5.3.2.6 Elemento construtivo “Retenção do conhecimento” 

 

Para Probst, Raub e Romhardt (2002), a retenção do conhecimento representa a 

preservação da memória da organização. Aqui, a grande preocupação é com a 

perda de know-how, o que pode ser até mesmo irreversível. Verifica-se perda de 

conhecimento quando a organização nega importância a processos bem 

estabelecidos e quando experiências de servidores antigos são subestimadas. 

Esses autores afirmam que experiências passadas formam uma estrutura de 

referência para processos de aprendizado futuros. Acrescentam que o processo de 

preservação do conhecimento pode ser dividido em três fases: seleção, 

armazenagem e atualização. 

 

A TAB. 6 apresenta as médias relacionadas ao construto da retenção do 

conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 6 - Construto “Retendo o Conhecimento” 

7 – Há registro formal do relatório da 
participação em seminários, congressos, etc., 
por parte do policial para que outros colegas 
de trabalho possam ter acesso a ele.  
 

MÉDIA 
 

2,9 

DESVIO PADRÃO 
 

2,1 
 
 

16 - Os trabalhos policiais de sucesso são 
relatados com detalhamento e documentados 
para acesso, a título de aprendizagem, para 
os demais policiais. 

 
3,2 

 
2,4 
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17 – A organização faz acompanhamento de 
seu produto (inquérito) até o poder judiciário 
para identificar falhas e acertos, quando da 
sentença nos processos criminais e depois 
repassam aos executores para 
aperfeiçoamento do serviço/produto. 
 

 
 

2,6 
 

 
 

2,2 

19 – Há, por parte da organização, estímulos 
ou esforços para que o policial faça registrar 
seu conhecimento na PCMG.   

 
 

2,9 

 
 

2,9 
 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Este construto teve as médias mais baixas obtidas entre todos os elementos 

construtivos do conhecimento, quase todas abaixo de 3,0. Este elemento é, 

portanto, aquele com o qual a organização deve ter maior preocupação e atenção. 

A aposentadoria em bloco dos servidores policiais civis e as exonerações devem ser 

admitidas como problemas e enfrentadas pela organização, tendo em vista que os 

valores apurados na tabela referente à retenção do conhecimento demonstram que 

esse elemento é o mais prejudicado na instituição. Dessa forma, percebe-se que 

muitos servidores podem estar levando consigo os conhecimentos necessários para 

um melhor desempenho da organização policial. 

 

Verificou-se a existência de seminários, workshops, congressos diversos na 

instituição, e a participação dos policiais é uma constante. Constata-se, pela média 

obtida de 2,9, que praticamente não há registro formal do relatório de participação 

nos eventos, portanto o conhecimento ali obtido não é codificado, visando ao acesso 

para os demais companheiros. Não foi localizado nenhum local disponível para 

lançamento de conteúdo dessa natureza. 

 

Com média3,2, observa-se que os trabalhos policiais de sucesso são pouco 

relatados com detalhamento e pouco documentados para acesso a título de 

aprendizagem para os demais policiais. Percebe-se que essa prática de gestão é 

subutilizada na organização, uma vez que há registro dos trabalhos nos produtos, 

mas estes não têm caráter de aprendizagem. 
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A média 2,6 foi a mais baixa de todas as práticas analisadas e revela que a 

organização pouquíssimas vezes faz o acompanhamento de seu produto até o 

poder judiciário, a fim de identificar falhas e acertos, com o objetivo de repassar tais 

dados aos executores para aperfeiçoamento do serviço/produto. 

 

Na percepção dos respondentes, conforme média apurada de 2,9 tem-se que a 

organização pouco estimula e pouco se esforça para que os policiais façam registrar 

seus conhecimentos na organização. Não foi localizado nenhum sítio ou local para 

tal finalidade. 

 

5.3.2.7 Médias dos elementos construtivos da gestão do conhecimento 

 

Foi elaborada uma síntese das médias obtidas nas práticas correspondentes a cada 

elemento construtivo do conhecimento descrito por Probst, Raub e Romhardt 

(2002).Essa síntese possibilita verificar o grau de desenvolvimento em que se 

encontram as práticas de gestão do conhecimento na Polícia Civil do Estado de 

Minas Gerais.  

 

Para Probst, Raub e Romhardt (2002), os elementos construtivos da gestão do 

conhecimento constituem uma abordagem integrada e, em virtude de suas relações 

mútuas, não dependem de lógica externa.  A abordagem proposta permite 

transformar problemas administrativos existentes em problemas de conhecimento, 

podendo, assim, alicerçar o conhecimento como uma variável básica. Os autores 

acima citados acrescentam que o modelo de gestão do conhecimento proposto tem 

a capacidade de integrar todos os níveis da organização. O referido modelo inclui 

medidas que atingem o desenvolvimento, o planejamento estratégico e tecnológico 

da organização. Esclarecem esses autores que o modelo estabelece um liame 

inarredável entre indivíduos, grupos e estruturas organizacionais. 

 

A TAB. 7 relaciona as médias e desvios padrões dos seis construtos do 

conhecimento. Observa-se que todas as médias estão abaixo de 5,5, que é a média 

da escala utilizada. Portanto vários pontos para melhoria podem ser identificados. 
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TABELA 7 - Síntese das médias dos elementos construtivos da gestão de 
conhecimento 

 
Identificação do conhecimento 

MÉDIA 
 

3,7 

DESVIO PADRÃO 
 

1,0 
 

 
Aquisição do conhecimento 
 

 
4,8 

 
1,7 

 
Desenvolvimento do conhecimento 
 

 
4,7 

 
1,7 

 
Compartilhamento do conhecimento 
 

 
4,2 

 
1,2 

 
Utilização do conhecimento 
 

 
4,6 

 
0,9 

 
Retenção do conhecimento 
 

 
2,9 

 
0,2 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Levando em consideração as médias obtidas em todos os elementos construtivos, 

fica patente que a organização promove práticas de gestão do conhecimento, porém 

ainda em níveis precários. sabe-se que tais práticas ocorrem de fato e não de forma 

institucional, pois o projeto de implantação da gestão do conhecimento na Polícia 

Civil encontra-se em trâmite no órgão responsável. 

 

A identificação do conhecimento ficou abaixo da média obtida pela maioria dos 

outros elementos construtivos do conhecimento trabalhados na pesquisa, com 

exceção da retenção do conhecimento que teve a pior média. A média de 3,7 retrata 

que as práticas de gestão do conhecimento que permitem a identificação do 

conhecimento na Polícia Civil não estão sendo utilizadas da melhor forma. 

 

A aquisição do conhecimento teve a maior média entre os elementos construtivos, 

totalizando 4,8. Demonstra que os setores ou órgãos responsáveis pela capacitação 

dos servidores e pelo ferramental para a aquisição de conhecimentos estão no 

caminho certo para o progresso do profissional da segurança pública e da 

instituição, mas muitas ações ainda precisam ser implementadas, visando ao 

fortalecimento deste construto. 
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Percebe-se na organização que o desenvolvimento do conhecimento encontra-se 

entre a criação e a solução de problemas relacionados a produtos, processos, 

estrutura ou serviços, conforme ensinam Probst, Raub e Romhardt (2002). O 

elemento construtivo do conhecimento “desenvolvimento” obteve a média de 4,7, 

bem próxima à obtida pelo elemento “aquisição”.  

 

O compartilhamento é essencial para fazer todo o processo de gestão do 

conhecimento tramitar e tem uma posição de destaque no sistema. tem-se que, 

quanto mais compartilhamento houver na organização, mais conhecimento poderá 

ser identificado, adquirido, desenvolvido, utilizado e retido. A média obtida por este 

construto foi de 4,2.  

 

A utilização do conhecimento também obteve uma média considerável, 4,6, restando 

demonstrada a necessidade de a organização aperfeiçoar esse construto. É sabido 

que a tecnologia colocada à disposição do servidor é extremamente importante para 

a utilização do conhecimento, então, em um evento policial, o homem deve estar 

preparado para usar os conhecimentos disponibilizados em suas ações quando da 

demanda. Devido aos prazos processuais exíguos para concluir uma investigação e 

à necessidade cada vez maior de responder com ações rápidas aos crimes que 

permeiam a sociedade, a tecnologia é fundamental para disparar a utilização dos 

conhecimentos identificados, adquiridos e desenvolvidos pelos policiais, quando 

demandados.  

 

O elemento referente à retenção do conhecimento destaca-se dos demais por ter 

obtido 2,9 como média, sendo a pior entre todos os elementos construtivos. 

Constata-se, assim, que a retenção do conhecimento na organização policial 

pesquisada está carente de práticas voltadas para este construto e de sensibilidade 

por parte dos policiais para fazer registrar seus conhecimentos. 

 

5.3.3 Terceira Categoria - Fatores facilitadores e inibidores da gestão do 

conhecimento 

 

5.3.3.1 Fatores facilitadores da gestão do conhecimento 
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A literatura traz relatos de fenômenos que ocorreram em inúmeras empresas 

quando da implantação do sistema de gestão do conhecimento. Verifica-se que 

fatores diversos facilitam ou inibem o desenvolvimento do processo nas 

organizações.  

 

Terra (2005) adverte que, visando diminuir impactos negativos quando da 

implementação da gestão do conhecimento nas organizações, deve haver uma 

concentração de esforços nas áreas de liderança, estratégia de comunicação, 

revisão de processos, implantação de novas tecnologias e uma revisão das políticas 

de recursos humanos. 

 

Segundo Buoro (2005), fatores inibidores e facilitadores apresentam certo grau de 

antagonismo. Assevera que determinado fator facilitador impede a manifestação de 

uma barreira correspondente, e vice versa. 

 

Na revisão da literatura, foi exposto um quadro desenvolvido por Buoro (2005), que 

relaciona os fatores facilitadores da gestão do conhecimento com as sete dimensões 

de Terra (2007), possibilitando, assim, delimitar as dimensões de maiores 

incidências. 

 

Com fundamento nos estudos e no quadro elaborado por Buoro (2005), foram 

inseridas assertivas quanto aos fatores facilitadores da gestão do conhecimento no 

instrumento de pesquisa deste trabalho. Das respostas resultaram as médias 

correspondentes a cada afirmativa, que se encontram incorporadas à TAB. 

8.Ressalte-se que a escala utilizada foi a mesma, isto é, a Likert de 1 a 10. 

 

TABELA 8 - Fatores facilitadores da gestão do conhecimento 

 
25 – Há, por parte da organização policial, 
valorização do aprendizado e do saber.  
 

MÉDIA 
 

3,2 

DESVIO PADRÃO 
 

2,3 

26 - A organização policial promove 
processo de comunicação transparente nos 
diferentes níveis hierárquicos e entre os 
diferentes níveis hierárquicos. 

 
 

2,8 

 
 

2,1 
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27 - Ao executar suas tarefas diárias com 
sucesso, o mérito e o status vão para quem 
executou a tarefa (ou equipe).   
 

 
 

3,6 
 

 
 

2,6 

28 - Há na organização policial portais de 
conhecimento e ou sistemas de e-learning 
(ensino por meios eletrônicos) para 
disponibilizar os conhecimentos existentes 
na organização via tecnologia da 
informação. 
 

 
 

4,2 

 
 

2,4 

29 – Há na organização policial pessoas 
responsáveis por organizar e disseminar os 
conhecimentos estratégicos. 

 
3,9 

 
2,5 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Para Buoro (2005), a valorização do aprendizado e do saber por parte da 

organização é fator facilitador da gestão do conhecimento. A média obtida para este 

fator foi de 3,2, considerada baixa, tendo em vista que, na Era do Conhecimento, o 

aprendizado e o saber devem estar muito presentes na cultura da organização.  

 

A pior média obtida entre os fatores facilitadores foi 2,8, que diz respeito à promoção 

da comunicação transparentes entre os servidores de igual ou diferente hierarquia 

na organização. Sendo assim, os respondentes entendem que o fator comunicação 

deve ser aperfeiçoado, merecendo maior atenção dos gestores. 

 

O mérito e o status de um trabalho bem executado e que gera boa reputação para a 

organização deve ser creditado a quem realmente o executou, fato que não retrata a 

realidade na Polícia Civil, pois, de acordo com a média obtida de 3,6, o fator não 

está sendo observado na instituição.  

 

A média mais alta dos fatores facilitadores da gestão do conhecimento foi de 4,2, 

referente à existência de portais de conhecimento e ou sistemas de e-learning para 

disponibilizar os conhecimentos existentes na organização via tecnologia. Na 

percepção dos respondentes, apesar da existência da tecnologia, os conhecimentos 

não estão sendo disponibilizados a contento por um grande número de policiais.  
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A média 3,9 pode ser considerada baixa para o fator que diz respeito ao fato de, na 

instituição, existirem pessoas responsáveis por organizar e disseminar os 

conhecimentos estratégicos. Verifica-se a criação de agências de inteligência e 

regulamentação quanto ao controle de informações no âmbito do Poder Executivo e 

na Polícia Civil somente a partir do final do ano de 2012. Acredita-se que, em virtude 

de ter decorrido pouco tempo das ações do governo, ainda não surgiram os efeitos 

esperados na organização, motivo da média baixa na percepção dos respondentes. 

 

5.3.3.2 Fatores inibidores da gestão do conhecimento 

 

Os fatores inibidores da gestão do conhecimento se fazem presentes tanto na 

perspectiva individual como na organizacional, sendo que, na organizacional, eles 

superam significativamente os da perspectiva individual (ROCHA, 2007). 

 

Davenport e Prusak (1998), depois de analisar projetos de conhecimento de 

diversas organizações, enumeraram os fatores inibidores mais comuns relacionados 

ao compartilhamento do conhecimento. 

 

Von Krogh et al.(2001, p. 30) advertem que “algumas barreiras são erguidas ou 

reforçadas por abordagens gerenciais limitadas”. 

 

Sendo os fatores inibidores responsáveis por inúmeros fracassos na implementação 

da gestão do conhecimento em diversas organizações, os administradores devem 

ter atenção redobrada quando do desenvolvimento de seus trabalhos. 

 

A TAB.9apresenta a avaliação dos fatores inibidores da gestão do conhecimento. 

 

TABELA 9 - Fatores inibidores da gestão do conhecimento 

 

30 – Há intolerância por parte da 
organização com falhas e erros dos 
servidores.  

MÉDIA 

6,4 

DESVIO PADRÃO 

3,0 

31 – A hierarquia dificulta o processo de 
comunicação dentro da organização policial. 

 
6,1 

 
3,0 

32 - Há crença de que o conhecimento é   
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prerrogativa de determinados grupos.  6,4 2,9 

33 – Há na organização policial falta de 
confiança entre os servidores.  

 
7,2 

 
2,7 

34 – Não há tempo e locais de encontro 
para estreitamento de ideias para o 
desenvolvimento de trabalho produtivo. 

 
7,3 

 
2,8 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A média de 6,4, referente à assertiva de que há intolerância por parte da 

organização com falhas e erros dos servidores, sinaliza ser ela conservadora e de 

haver previsões legais para tais ações ou omissões, além de faltar aos aplicadores 

das sanções leniência para com os policiais. Deve-se ter um juízo de valor apurado 

a fim de identificar nas ações dos servidores os aspectos subjetivos que estavam 

envolvidos quando da ação. Soluções possíveis apontadas por Davenport e Prusak 

(1998) se referem, nesse caso, à aceitação e recompensa pelos erros criativos, não 

devendo gerar perda de status por não se saber tudo.  

 

A média de 6,1 obtida pela afirmação de que a hierarquia dificulta o processo de 

comunicação dentro da organização policial reflete sobremaneira no 

compartilhamento do conhecimento. Segundo Davenport e Prusak (1998), as 

organizações devem estabelecer estratégias para a transferência do conhecimento, 

não permitindo que posições ocupadas na estrutura organizacional prejudiquem um 

dos fatores preponderantes na gestão do conhecimento. Quanto mais distantes as 

pessoas que detêm o conhecimento se sentirem daquelas que necessitam de tal 

conhecimento, mais difícil será o compartilhamento deste entre elas. 

 

Na percepção dos respondentes, a assertiva que trata da existência de crença de 

que o conhecimento é prerrogativa de determinados grupos obteve a média 6,4, 

portanto mais da metade dos policiais participantes assim entendem. Fatores como 

esse geram sentimentos de não compartilhamento de conhecimento por parte 

daqueles que não fazem parte dos grupos intitulados “detentores de prerrogativas”, 

o que traz prejuízos significativos à organização. Davenport e Prusak (1998) 

apontam como solução o estímulo à aproximação não hierárquica do conhecimento 

e afirmam que a qualidade das ideias deve ser mais importante que o cargo da 

fonte.  
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A falta de confiança entre os servidores da organização obteve a média 7,2, a 

segunda mais alta entre os fatores inibidores da gestão do conhecimento. Para 

Davenport e Prusak (1998, p. 40) “a confiança pode sobrepujar os outros fatores que 

afetam positivamente a eficiência dos mercados do conhecimento”. Advertem esses 

autores que, se não houver confiança, a gestão do conhecimento não irá prosperar, 

não importando se a organização possua excelente retórica e respaldo tecnológico. 

 

O estabelecimento da confiança entre os servidores dos mais diversos níveis da 

organização é extremamente necessário para que o mercado do conhecimento 

possa ser desenvolvido nela. Os autores acima citados assim explicam as três 

formas de confiança necessárias: 1) a confiança deve ser visível; 2) a confiança 

deve ser generalizada e 3) a confiança deve partir do topo. 

 

 A falta de tempo e locais para encontros dos servidores a fim de trocarem ideias 

para o desenvolvimento do trabalho produtivo na organização policial obteve a 

média7,3, a mais alta dos fatores inibidores da gestão do conhecimento. Segundo 

Davenport e Prusak (1998), o conhecimento nas organizações é mais facilmente 

compartilhado quanto mais próximo os envolvidos estão da cultura do conhecimento 

transferido. Certas habilidades dos servidores não se prestam à documentação 

codificada, motivo da necessidade de a organização dispor de tempo e local próprio 

para a interação. 

 

5.3.3.3 Médias dos fatores facilitadores e inibidores da gestão do conhecimento 

 

Faz-se necessário confrontar os fatores que facilitam e inibem a gestão do 

conhecimento apurados na organização pesquisada, possibilitando, assim, aos 

gestores visualizarem de forma atenta seus indicadores. 

A TAB. 10 mostra a discrepância existente entre os dois fatores. 

 

TABELA 10 - Média dos fatores facilitadores e inibidores da gestão do conhecimento 

 
 
– Fatores facilitadores da gestão do 

MÉDIA 
 

3,5 

DESVIO PADRÃO 
 

0,5 
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conhecimento.  
 
– Fatores inibidores da gestão do 
conhecimento. 
 

 
6,7 

 
0,5 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Ao comparar os valores constantes nas TAB. 8 e 9 e estabelecer as médias dos 

fatores, conforme TAB. 10, é possível verificar que o desvio padrão de 0,5 para os 

dois fatores demonstra que houve um consenso nas respostas, pois quanto mais 

concentradas forem estas, menor será o desvio padrão. 

 

5.4 Terceira etapa - Análise da visão da alta administração da organização 

quanto à gestão do conhecimento e segurança 

 

Para a realização desta etapa da pesquisa, foi empregada a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), que tem como fundamento a teoria da representação social 

e seus pressupostos sociológicos (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2000). 

 

A técnica tem o objetivo de analisar o material coletado das entrevistas e extrair de 

cada um as ideias centrais e suas expressões-chave.  

O Discurso do Sujeito Coletivo é um discurso-síntese elaborado com partes de 

discursos de sentido semelhantes, por meio de procedimentos sistemáticos e 

padronizados (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003). Busca-se, portanto, o sentido e a 

essência preponderantes, formando, assim, um discurso que representa a 

coletividade. 

 

Para análise e formação do DSC, foram elaboradas cinco perguntas sobre gestão do 

conhecimento feitas a três membros da alta administração da Polícia Civil, porém 

apenas dois responderam a elas. 

 

Os questionamentos foram formulados com base nos resultado dos estudos 

quantitativos relativos à percepção dos policiais que responderam ao questionário 

empregado na segunda etapa da pesquisa. 
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Desenvolvendo a técnica do DSC, foram transcritas as perguntas, as ideias centrais, 

os discursos do sujeito coletivo. As respostas são identificadas com os 

correspondentes E1 e E2. 

 

Perguntas aos membros da alta administração da Polícia Civil: 

 

Pergunta 1: 

A pesquisa documental identificou inúmeras práticas de gestão do conhecimento, 
mesmo ainda não estando institucionalizada. Na pesquisa quantitativa, a assertiva 
11,“A gestão do conhecimento é importante para o desenvolvimento do trabalho 
policial”, obteve a média de 7,6, com desvio padrão de 2,8 na escala Likert de 1 a 
10, onde o 1 representa “discordo totalmente” e o 10 “concordo totalmente”. 
 
Como membro do Conselho Superior da Polícia Civil, o Sr. entende ser a 
gestão do conhecimento realmente necessária e importante para o trabalho 
policial civil?  
 

As ideias centrais contidas nas respostas dos entrevistados foram no sentido de 

ressaltar a importância da gestão do conhecimento. Os respondentes abordaram a 

importância do compartilhamento e da disseminação do conhecimento para a 

identidade policial e a segurança no Estado. 

 
Assim, pode-se construir o DSC – 1: 
 
A gestão do conhecimento tem relevância estratégica na organização, uma vez 

que o compartilhamento e a disseminação do conhecimento são importantes 

para a identidade policial e a segurança no Estado. 

Respostas: 

“A gestão do conhecimento é fundamental para o trabalho 
policial civil porque viabiliza a disseminação da informação, o 
compartilhamento de ações e a sistematização da identidade 
policial”.(E1) 
 
“A gestão do conhecimento é relevante e necessária para a 
Polícia Civil. Os processos de produção do conhecimento são 
importantíssimos para que possam ser aplicados de forma 
institucional e estabeleçam os mecanismos objetivos de 
avaliação dos indicadores e das políticas de segurança no 
Estado de Minas Gerais. Com os processos e projetos 
institucionalizados, o aproveitamento das melhores práticas 
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tendem a reverter em benefício da instituição, pois resulta na 
melhor otimização dos esforços, dos custos e aproveitamento 
do conhecimento compartilhado”.(E2) 

 

Pergunta 2: 

O governo do Estado de Minas Gerais inseriu a Política Estadual de Gestão do 
Conhecimento por meio da Resolução Seplag n. 55, de 27.07.2012. Em 31.07.2013, 
o chefe de polícia editou a resolução n.7543, que dispõe sobre a Estrutura de 
Governança do Plano Estratégico Setorial de Gestão do Conhecimento na PCMG. 
Por meio da pesquisa quantitativa realizada, constatou-se que, na percepção dos 
respondentes, algumas práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia 
Civil e inseridas na pesquisa, estão sendo subutilizadas e ou não utilizadas, isto em 
virtude das médias obtidas. 
 
Decorrido mais de um ano da edição da Resolução 7543 pelo chefe da Polícia 
Civil, o que a administração superior da Polícia Civil tem feito para tornar as 
práticas de gestão do conhecimento um recurso importante e praticado na 
organização? 

 
Nota-se que as ideias centrais inseridas nas respostas informam sobre ações 

realizadas: o lançamento em breve do Programa de Gestão do Conhecimento na 

Polícia Civil e a inclusão de uma agenda para acompanhamento de processos. Os 

respondentes esperam resultados melhores em médio e longo prazos. 

 
Sustenta-se assim o DSC - 2: 

 
O lançamento do Programa de Gestão do Conhecimento da Polícia Civil e a 

produção de uma agenda demonstram o envolvimento da administração 

superior no sentido de promover a implantação desse recurso, esperando-se 

resultados em médio e longo prazos. 

Respostas:  

 

“Primeiramente, é importante destacar que minimizar os efeitos 
de uma administração tradicional e conservadora como a 
nossa, inserindo tópicos de gestão do conhecimento, não é 
tarefa fácil e, certamente, não dará resultados em curto prazo. 
A ideia é que tenhamos em médio e longo prazos melhores 
condições de gestão do conhecimento. Estudos têm sido 
realizado com primor, zelo e cuidado por parte da equipe 
designada para esse mister, e já no dia 05 de dezembro 
próximo será lançado o Programa de Gestão do Conhecimento 
da Polícia Civil, com metas específicas. Aí, sim, poderemos 
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dizer se haverá ou não efeitos o que se pretenderá 
aplicar”.(E1) 
 
“A Polícia Civil participou ativamente da construção da 
Resolução 7543, tendo produzido, inclusive, uma agenda para 
o acompanhamento de processos que foram inseridos no 
portfólio de acompanhamento pela SEPLAG”.(E2) 

 

Pergunta 3: 

A hierarquia foi considerada como uma barreira para a gestão do conhecimento na 
organização policial por uma parte significativa dos policiais entrevistados, tendo 
como média 6,1 e desvio padrão de 3,0 na mesma escala Likert já citada. No 
entanto sabe-se que a hierarquia é um dos pilares da Polícia Civil. 
 
Como membro da alta administração, qual estratégia pretende adotar para 
superar tal barreira? 
 
As ideias centrais corporificadas nas respostas têm que a hierarquia não é 

considerada barreira, pois opera no pensamento subjetivo das pessoas, e sua 

superação pode se dar pela educação em segurança pública e valorização do 

profissional. 

Com suporte nas ideias centrais, estabelece-se o DSC 3: 

A hierarquia trabalhada não é considerada barreira para a gestão do 

conhecimento na organização, porém se devem construir novos paradigmas 

por meio da educação em segurança pública e valorização do profissional. 

Respostas: 
 

“Como mencionado na resposta anterior, numa organização 
em que o estilo de administração é extremamente tradicional e 
conservador, a leitura que se faz de hierarquia vai além dos 
conceitos administrativos. Opera mais no subjetivo que no 
objetivo. Isso, sim, é barreira para a implementação de 
qualquer tipo de gestão em que a máxima seja o 
compartilhamento e a disseminação do conhecimento. A 
estratégica está na EDUCAÇÃO em segurança pública. A 
ACADEPOL deverá emergir para atuar de maneira mais 
eficiente para que a gestão do conhecimento seja um marco na 
história da polícia”.(E1) 

 
“Não considero a hierarquia como barreira para a gestão do 
conhecimento. O conhecimento técnico e científico ainda 
devem ser os principais indicadores para a seleção de cargos 
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dos cargos de chefia, assim como qualidades inatas tais como 
liderança, organização e eficiência. Para superar "possível" 
barreira, é valorizar os profissionais que preencham as 
qualidades acima mencionadas, independente do cargo. 
Assim, a hierarquia decorrerá do cargo ocupado e não do 
cargo de ingresso”.(E2) 

 

Pergunta 4: 

A relação em anexo contém as assertivas sobre práticas de gestão do conhecimento 
existentes na Polícia Civil, com suas respectivas médias apuradas, consoante 
escala já mencionada. 
 
De forma geral, na sua visão de membro da alta administração da organização 
policial, como tais práticas estão sendo utilizadas em prol da segurança no 
Estado de Minas Gerais? 
 
Percebe-se que as ideias centrais existentes nas respostas são no sentido de que 

as práticas estão sendo utilizadas como armas para negociar posição na instituição, 

como proposta para construção de mapeamento dos projetos e processos com 

relação às ações do governo e foco no conhecimento. 

 

As ideias centrais sustentam o DSC 4: 

 

As práticas estão sendo utilizadas como base para a construção de projetos e 

processos que buscam integração com as ações do governo e foco no 

conhecimento, mas também estão sendo usadas como instrumentos de 

negociação de cargos na organização. 

 
Respostas:  
  
 “O medo de compartilhar, principalmente conhecimento, na 

Instituição é muito forte porque impera a tônica de que o seu 
lugar só será mantido se você tiver como arma alguma 
informação que o outro não tenha e possa utilizá-la, a 
informação, como arma para negociar a sua posição na 
Instituição. Uma lástima! Mas é esse tipo de situação que a 
administração tradicional e conservadora, aplicada por anos a 
fio, cria. Novamente, insisto em dizer que estratégia para essa 
transformação chama-se EDUCAÇÃO. Mas uma educação 
realizada sem a politicagem existente, em que só se professa o 
que o chefe deseja. É preciso estarmos mais inteirados do que 
se passa no mundo, refrigerarmos nossas mentes com o 
compartilhamento entre nós e entre outros. A resposta será a 
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redução das taxas de criminalidade. A polícia deve ser mais 
cidadã e menos OPERATIVA”.(E1) 

 
“A realização de workshops com a proposta de construção de mapeamento dos 

projetos e processos existentes na Polícia Civil, com a 
definição da classificação e identificação por projetos de 
melhoria, processos suportes, processos finalísticos e 
processos meios, de forma  a otimizar o projeto de identificação 
desses em relação às ações de governo é uma excelente 
prática para que as boas práticas sejam transversalizadas do 
ponto de vista do conhecimento”.(E2) 

 
 
Pergunta 5: 

Quais contribuições a gestão do conhecimento, quando implantada 
institucionalmente na Polícia Civil, poderá proporcionar à segurança pública 
no Estado de Minas Gerais?  
 
As ideias centrais que permeiam as respostas são no sentido de que haverá 

valorização institucional, benefício para a qualidade de vida dos profissionais e 

sociedade, uma vez que amenizará a sensação de impunidade e otimizará recursos 

e instrumentos utilizados pela organização. 

 
Com base nas ideias centrais, transcreve-se o DSC 5: 

 
Proporcionará a valorização institucional da organização e o desenvolvimento 

de seus processos, o que representará a otimização de recursos, melhores 

condições para os policiais e um ambiente mais seguro para a sociedade. 

Respostas: 
 

“Melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores internos, da 
sociedade, porque minimizaremos a sensação de impunidade 
reinante no Estado de Minas Gerais”. (E1) 

 
 “A gestão do conhecimento proporcionará valorização 

institucional com a visão de eficiência e eficácia para os 
processos utilizados. Isso ainda fomentará  a otimização dos 
recursos e instrumentos utilizados pela administração 
pública”.(E2) 

 

Considerando todas as representações contidas nos DSCs, estas sinalizam que a 

administração superior da Polícia Civil tem a gestão do conhecimento como um 

recurso importante para o desenvolvimento do trabalho policial e vem promovendo 

ações no sentido de implantá-lo na organização. Demonstra ter ciência quanto à 
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existência de turbulência no ambiente do conhecimento na organização e aponta a 

educação com forma de superação. Acredita que a implantação desse recurso 

proporcionará valorização da instituição, melhorias para os servidores e mais 

segurança para a sociedade. 

  

Probst, Raub e Romhardt (2002) afirmam ser a implantação da gestão do 

conhecimento um desafio para as organizações, porém estas devem aprender a 

administrar seus ativos intelectuais para alavancar o desempenho organizacional. As 

organizações estão sendo chamadas a utilizar cada vez mais o conhecimento 

existente na mente de seus operadores. 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo identificar as práticas de gestão do 

conhecimento existentes na Polícia Civil e analisar como estão sendo utilizadas em 

prol da segurança no Estado. Para atingir esse objetivo, foi realizado um estudo de 

caso descritivo, com abordagens qualitativa e quantitativa. 

 

A possibilidade de perda de conhecimento por parte da organização policial em 

virtude da aposentadoria de um grande número de policiais e exonerações a pedido, 

trouxe ao pesquisador a inquietude suficiente para trabalhar a gestão do 

conhecimento na segurança pública, especificamente na Polícia Civil de Minas 

Gerais. 

 

Inicialmente, foram identificadas as práticas de gestão do conhecimento na Polícia 

Civil, utilizando uma pesquisa documental. Depois foi realizada uma pesquisa de 

campo que trouxe para esta pesquisa a percepção dos policiais civis quanto às 
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práticas de gestão do conhecimento existentes na organização. Com uma nova 

pesquisa de campo sustentada nos resultados anteriores, foi analisada a visão da 

alta administração da Polícia quanto à gestão do conhecimento na instituição, em 

prol da segurança no Estado.  

 

Ao caracterizar a organização Policial Civil, ficou demonstrado o negócio em que 

está envolvida, sua visão, a sua árdua missão e seus valores. 

 

Foram encontrados na literatura diversos conceitos, modelos, práticas e fatores que 

facilitam e inibem a gestão do conhecimento em uma organização.  

 

Buscando cumprir os objetivos estabelecidos para a realização desta pesquisa, 

foram apresentados os instrumentos utilizados na coleta de dados e na análise dos 

resultados, bem como o caminho percorrido até a conclusão. Por terem sido 

estudadas as características de uma população e seus fenômenos sociais, a 

pesquisa teve caráter descritivo, que, aplicado a um estudo de caso, contribuiu 

sobremaneira para o entendimento dos fenômenos individuais, organizacionais, 

sociais e políticos existentes na organização. 

Realizada a pesquisa documental nos moldes proposto pela metodologia, foi 

possível identificar, na organização policial, inúmeras chamadas institucionais de 

práticas de gestão do conhecimento, que foram catalogadas e analisadas, 

considerando a aderência às “7 dimensões e 100 práticas gerenciais” elaboradas 

por Terra (2007). Restaram identificadas práticas em todas as dimensões 

enumeradas por Terra (2007), sendo todas apresentadas após cada quadro que as 

relacionam às dimensões: Visão e Estratégia - Alta Administração; Sistema de 

Informação e Comunicação; Cultura Organizacional; Organização e Processos de 

Trabalho; Políticas e Práticas para Administração de Recursos Humanos; 

Mensuração de Resultados e Aprendizagem com o Ambiente. 

 

Constatou-se, ainda, que as práticas de gestão do conhecimento identificadas na 

Polícia Civil podem perfeitamente ser utilizadas em cada um dos elementos 

construtivos do processo. Portanto tem-se que os elementos construtivos podem ser 

associados às dimensões e práticas gerenciais admitidas por Terra (2007), sendo 
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que tais teorias consubstanciam o liame existente entre indivíduos, grupos e 

estrutura organizacional, além de unirem áreas diversas da organização.  

 

Assim, foi possível construir o questionário empregado na segunda etapa da 

pesquisa, com o qual se investigou o perfil dos respondentes e a percepção dos 

policiais civis quanto às práticas de gestão do conhecimento disponíveis na 

organização, bem como os fatores facilitadores e inibidores do processo. 

 

Na apuração do perfil dos policiais respondentes, restou demonstrado que a Polícia 

Civil é um bom local para trabalhar, pois 79% desejam permanecer até a 

aposentadoria e a maioria de sua população encontra-se entre 31 e 50 anos de 

idade, a faixa etária prevalente, correspondente ao ápice da produtividade em 

decorrência do vigor e das experiências adquiridas. A escolaridade apresenta-se 

como fator de admissão em seus quadros, para a qual se exige, desde 2013, curso 

superior para todas as carreiras, representando aqui 56% contra 26% com ensino 

médio. O tempo de trabalho na corporação merece ser observado, uma vez que 

demonstra tratar-se de uma polícia jovem, pois 55% dos policiais têm até 15 anos de 

serviço. O fator que mais chama a atenção é que 56% dos policiais poderão se 

aposentar após dez anos, sendo preocupante o fato de que 30% poderão requerer 

aposentadoria nos próximos quatro anos. 

 

Em relação à percepção dos policiais civis quanto às práticas de gestão do 

conhecimento na organização, constatou-se que estas não estão sendo empregadas 

de forma a atender satisfatoriamente às necessidades da instituição e, 

consequentemente, de forma a proporcionar resultados expressivos para a 

sociedade. 

 

Elaborada a síntese das médias dos elementos construtivos da gestão do 

conhecimento na organização, verificou-se que todos os elementos tiveram médias 

menores que cinco, sustentando, dessa forma, a afirmativa de que as práticas não 

estão sendo desenvolvidas de forma satisfatória. 

 

Práticas que chamaram a atenção em virtude das consideráveis médias foram: o 

reconhecimento de que a gestão do conhecimento é importante para o 



120 

desenvolvimento do trabalho policial e o entendimento de que o processo de ensino-

aprendizagem por meio de tecnologia é relevante para a aprendizagem na 

organização policial. 

 

Ao atribuir importância à gestão do conhecimento para o desenvolvimento do 

trabalho policial, os respondentes criaram um paradoxo, uma vez que entenderam 

ter a informação na organização policial mais valor que o conhecimento. Levar 

conhecimentos aos policiais, mediante sensibilizações, sobre o significado da gestão 

do conhecimento, o que ela representa e os benefícios que poderão advir da sua 

implantação é uma prática que deve ser realizada urgentemente, tendo em vista a 

possibilidade de implantação do recurso em breve na organização.    

 

Por outro lado, verificou-se que os elementos construtivos responsáveis pela 

identificação e retenção do conhecimento tiveram as piores médias em relação aos 

demais. Isso sinaliza que a organização deve concentrar maiores esforços no 

sentido de melhorar a identificação e retenção de seus conhecimentos estratégicos, 

a fim de evitar o desequilíbrio no processo de gestão, com consequente perda do 

conhecimento em virtude de inúmeras aposentadorias que estão para acontecer.  

Passando aos cinco fatores facilitadores das práticas de gestão do conhecimento 

inseridos na pesquisa, verificou-se que obtiveram uma média considerada baixa, o 

que sinaliza que não estão sendo convenientemente explorados. Para um melhor 

aproveitamento dos fatores facilitadores, a organização deve colocar em prática as 

agências de inteligências criadas em várias delegacias de cidades de Minas Gerais, 

possibilitando-lhes que organizem e disseminem o conhecimento estratégico através 

de meios de comunicação eficientes e interativos e demonstrar que há na 

organização transparência na comunicação entre os servidores. Também deve 

atribuir status a quem faz jus a ele e mostrar que a valorização do aprendizado e do 

saber é constante e necessário para promoção na carreira. 

 

Já os fatores inibidores obtiveram médias consideráveis, revelando, de forma 

translúcida, os obstáculos existentes na organização. Merecem destaque a falta de 

confiança entre os servidores e a não existência de tempo e locais de encontro para 

estreitamento de ideias para o desenvolvimento do trabalho produtivo. Esses pontos 

representam uma grande oportunidade de melhoria, pois são fatores responsáveis 
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diretamente pelo sucesso do processo de gestão do conhecimento na organização. 

Não sendo saneados, poderão proporcionar o fracasso do processo. 

 

Os resultados apontados na primeira e na segunda etapas da pesquisa 

proporcionaram a construção da terceira e última, que foi uma entrevista com dois 

membros da alta administração. Os dados foram tratados utilizando a técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo– DSC. 

 

Após análise dos discursos, constatou-se que a alta administração tem a gestão do 

conhecimento como uma estratégia relevante para o desenvolvimento do trabalho 

policial, motivo pelo qual vem implementando atividades no sentido de implantá-la 

na organização. Demonstrou ter ciência da existência de turbulência no ambiente do 

conhecimento na organização e apontou a educação em segurança pública como 

forma de superação dessa situação. Mostrou estar ciente também da forma como 

estão sendo utilizadas as práticas de gestão do conhecimento na organização. 

Espera-se que, com a implantação institucional desse recurso, haja valorização da 

instituição, melhoria nas performances das práticas, melhoria para os servidores e 

mais segurança para a sociedade. 

Com fundamento nos resultados, justifica-se a preocupação do pesquisador com a 

iminente perda de conhecimento por parte da organização policial. Restou 

demonstrado que a retenção do conhecimento na instituição é a mais precária entre 

todos os elementos construtivos do conhecimento. Somado as estes fatos, tem-se 

que 30% dos respondentes podem aposentar-se voluntariamente nos próximos 

quatro anos, levando consigo conhecimentos que não foram retidos e talvez nem 

compartilhados. 

 

Com os resultados obtidos e relatados, tem-se que as práticas de gestão do 

conhecimento na Polícia Civil foram identificadas e estão sendo utilizadas de forma 

insuficiente em prol da segurança no estado, porém são passíveis de melhorias, 

com a implantação da gestão do conhecimento por parte da organização. 

 

Registra-se como limitação da pesquisa o fato de a amostra utilizada não ter 

contemplado todas as carreiras da Polícia Civil e não ter ocorrido em todas as 

regiões do Estado de Minas Gerais. 
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É oportuno sugerir a realização de pesquisa com caráter institucional, a fim de 

promover um diagnóstico mais apurado quanto aos elementos construtivos da 

identificação e retenção do conhecimento, visando desenvolver práticas eficazes no 

sentido de melhorar as performances desses construtos, tendo em vista as 

especificidades dos produtos da organização policial. 

 

No âmbito social, este trabalho pode contribuir para a futura implantação da gestão 

do conhecimento na Polícia Civil, pois representa um diagnóstico atual das práticas 

utilizadas na organização e da percepção da força policial. Possibilita à 

administração estabelecer estratégias para sanar possíveis deficiências quanto às 

práticas identificadas e analisadas. O pesquisador apresentará este diagnóstico à 

alta administração e aos membros da coordenadoria técnica setorial, responsáveis 

pela gerência do Plano Estratégico Setorial de Gestão do Conhecimento na Polícia 

Civil. 

 

Para a academia, esta pesquisa contribui com uma discussão sobre o uso do 

modelo de Probst, Raub e Romhardt na área correspondente à segurança pública e 

com a criação de um instrumento de coleta de dados que poderá ser usado em 

outras pesquisas. 

 

Para o pesquisador, o trabalho proporcionou um enorme aprendizado, já que ele 

pôde divisar o quanto a gestão do conhecimento é fundamental para a organização 

policial. 
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO – PARTE I 

Coloque um X abaixo da opção correspondente à alternativa escolhida.  

 

Questão 1   

Qual cargo ocupa 
na organização? 

Delegado de 
polícia 

Perito 
criminal 

Escrivão de 
polícia 

Investigador de 
polícia 

    

 

Questão 2  

Seu cargo é comissionado? SIM 
 

NÃO 

  

 

Questão 3  

Qual faixa etária 
corresponde a sua? 

De 20 a 30 
anos 

De 31 a 40 
anos 

De 41 a 50 
anos 

Acima de 50 
anos 

    

 

Questão 4   

Há quanto tempo você está na Polícia Civil? 

De 1 a 5 
anos 

De 6 a 10 
anos 

De 11 a 15 
anos 

De 16 a 20 
anos 

De 21 a 25 
anos 

De 26 a 
30 anos 

Mais de 
30 anos 

      
 

 

 

Questão 5   

Qual sua maior escolaridade? (completo ou incompleto) 
Ensino 
Médio 

Superior Especialização Mestrado Doutorado Pós-
doutorado 

   
 

   

 

Questão 6  

Pretende permanecer na Polícia 
Civil MG até aposentadoria? 

SIM NÃO 
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Questão 7   

Qual é o prazo para sua aposentadoria voluntária? 
De 1 a 4 anos De 5 a 8 anos De 9 a 10 anos Acima de 10 anos 

  
 

  

 

PARTE II 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS 

Assinale com um x o número correspondente ao seu entendimento, na escala de 1 a 

10,considerando o grau de concordância ou discordância com as AFIRMAÇÕES 

abaixo. 

TODAS AS QUESTÕES SÃO AFIRMAÇÕES. 

1 – A organização possui banco de competências individuais ou banco de talentos 

dos profissionais para utilização na estratégia corporativa. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

                                                    .........................  

Informação: é a interpretação de um conjunto de dados segundo um propósito 

relevante e de consenso para o público-alvo (leitor) (DE SORDI, 2008). 

Conhecimento: baseia-se na interligação entre dados e informações direcionadas 

às pessoas, as quais possuem habilidades para tratá-los e assim resolver os 

problemas (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).  

2 –A informação na organização policial tem mais valor que o conhecimento. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

3 – Na organização há manuais com normas que são seguidas por todos os 

profissionais, tendo os documentos uma padronização em âmbitoestadual. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

4 –Há na organização mapeamento do conhecimento. Sabe-se quem sabe o que e 

onde trabalha. Tem-se fácil acesso ao profissional.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 
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5 – Os projetos que estão em andamento na organização são amplamente 

divulgados.     

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

6 – A organização proporciona a participação de policiais em grupos informais para 
a obtenção de conhecimento visando à aplicação em determinada atividade. São 
absorvidas as melhores práticas.    

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

7 – Há registro formal do relatório da participação em seminários, congressos, etc., 
por parte policial para que outros colegas de trabalho possam ter acesso.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

8 – A organização promove fóruns de discussão, reuniões, seminários, workshop, 
objetivando a troca de experiências, com a finalidade de aquisição e 
aperfeiçoamento do conhecimento.       

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

  

9 – O processo de ensino-aprendizagem, por meio de tecnologia, é relevante para a 
aprendizagem na organização policial.      

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

10 – A organização promove a educação continuada de seus profissionais, visando 
à atualização de forma uniforme para todas as funções.     

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

11 – A gestão do conhecimento é importante para o desenvolvimento do trabalho 
policial. 

Gestão do conhecimento:um conjunto de atividades relacionadas à geração, 
codificação e transferência do conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK,1998, p. 61).  
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Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

12 – A organização valoriza e incentiva o aprendizado por meio de participação em 
cursos e eventos relacionados ao trabalho policial.     

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

13 – As fontes de informações técnicas internas e base de dados estão estruturadas 
de forma favoráveis ao policial usuário. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

14 – A organização cria condições facilitadoras para a colaboração entre os policiais, 
mesmo que de cargos distintos.  

Condições facilitadoras: abrangem aspectos da tecnologia e/ou ambiente 
organizacional que promovam e facilitem a colaboração. 

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

15 – O conhecimento é visto como poder, motivo pelo qual gera nos policiais o 
sentimento de não compartilhar.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

16 - Os trabalhos policiais de sucesso são relatados com detalhamento e 
documentados para acesso, a título de aprendizagem,dos demais policiais.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

17 – A organização faz acompanhamento de seu produto (inquérito) até o poder 
judiciário para identificar falhas e acertos, quando da sentença nos processos 
criminais e depois repassam aos executores para aperfeiçoamento do 
serviço/produto.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

18 – As ferramentas tecnológicas de informação disponibilizadas pela organização 
atendem satisfatoriamente à execução do serviço policial.  
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Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

19 – Há, por parte da organização, estímulos ou esforços para que o policial faça 
registrar seu conhecimento na PCMG.   

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

20 – As informações e os conhecimento de que você necessita para o 
desenvolvimento de seu trabalho podem ser facilmente encontrados em documentos 
eletrônicos da PCMG. 

 Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

21 – Há acesso a consultas sobre trabalhos e projetos desenvolvidos na PCMG.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

22 – As práticas e ferramentas (intranet, internet, etc.) de gestão do conhecimento 

estão disponíveis para todos os policiais civis.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

23 – As Delegacias Especializadas são respeitadas, e todos os policiais, mesmo os 

que não trabalham nelas, contribuem com informações e conhecimentos.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 

24 – Há, por parte da organização, investimento e incentivo ao treinamento e 

desenvolvimento pessoal e profissional dos policiais.  

Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO- PARTE III 

FATORES FACILITADORES E INIBIDORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

25 – Há, por parte da organização policial, valorização do aprendizado e do saber.  
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
26 - A organização policial promove processo de comunicação transparente nos 
diferentes níveis hierárquicos e entre os diferentes níveis hierárquicos. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
27 - Ao executar suas tarefas diárias com sucesso, o mérito e o status vão para 
quem executou a tarefa (ou equipe).   
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
28 –Há, na organização policial, portais de conhecimento e ou sistemas de e-
learning (ensino por meios eletrônicos) para disponibilizar os conhecimentos 
existentes na organização via tecnologia da informação. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
29 – Há, na organização policial, pessoas responsáveis por organizar e disseminar 
os conhecimentos estratégicos. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
30 – Há intolerância por parte da organização com falhas e erros dos servidores.  
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
31 – A hierarquia dificulta o processo de comunicação dentro da organização 
policial. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
32 - Há crença de que o conhecimento é prerrogativa de determinados grupos. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 

 
33 – Há, na organização policial, falta de confiança entre os servidores. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
totalmente 
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34 – Não há tempo e locais de encontro para estreitamento de ideias para o 
desenvolvimento de trabalho produtivo. 
Discordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
 Totalmente 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA AO DELEGADO PARTICIPANTE DO CONSELHO SUPERIOR DA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Prezado Senhor,  

Foi realizada, no mês de outubro do corrente ano, uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa com os profissionais da Polícia Civil de MG sobre o tema: “Gestão do 

Conhecimento”. Participaram da pesquisa 214 policiais respondentes. Alguns 

resultados são apontados abaixo e no anexo. 

1 – A pesquisa qualitativa identificou inúmeras práticas de gestão do conhecimento, 

mesmo ainda não estando ela institucionalizada. Na pesquisa quantitativa, a 

assertiva 11- “A gestão do conhecimento é importante para o desenvolvimento do 

trabalho policial”, obteve a média de 7,6, com desvio padrão de 2,8 na escala Likert 

de 1 a 10, onde o 1 representa “discordo totalmente” e o 10 “concordo totalmente”. 

Como membro do Conselho Superior da Polícia Civil, o Sr. entende ser a gestão do 

conhecimento realmente necessária e importante para o trabalho policial civil?  

Resposta: 

2 – O governo do Estado de Minas Gerais inseriu a Política Estadual de Gestão do 

Conhecimento por meio da resolução Seplag n. 55, de 27.07.2012. Em 31.07.2013, 

o chefe de polícia editou a Resolução n.7543, que dispõe sobre a Estrutura de 

Governança do Plano Estratégico Setorial de Gestão do Conhecimento na PCMG. 

Por meio da pesquisa quantitativa realizada, constatou-se que, na percepção dos 

respondentes, algumas práticas de gestão do conhecimento existentes na Polícia 

Civil e inseridas na pesquisa estão sendo subutilizadas e/ou não utilizadas, isto em 

virtude das médias obtidas. 

Decorrido mais de um ano da edição da Resolução 7543 pelo chefe da polícia civil, o 

que a administração superior da Polícia Civil tem feito para tornar as práticas de 

gestão do conhecimento um recurso importante e praticado na organização? 

Resposta: 

3 – A hierarquia foi considerada como uma barreira para a gestão do conhecimento 

na organização policial por uma parte significativa dos policiais entrevistados, tendo 

como média 6,1 e desvio padrão de 3,0 na escala Likert já citada. No entanto sabe-

se que a hierarquia é um dos pilares da Polícia Civil. 

Como membro da alta administração, qual estratégia pretende adotar para superar 

tal barreira? 
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Resposta: 

4 – A relação em anexo contém as assertivas sobre práticas de gestão do 

conhecimento existentes na Polícia Civil, com suas respectivas médias apuradas, 

consoante escala já mencionada. 

De forma geral, na sua visão de membro da alta administração da organização 

policial, como tais práticas estão sendo utilizadas em prol da segurança no Estado 

de Minas Gerais? 

Resposta: 

5 – Quais contribuições a Gestão do Conhecimento, quando implantada 

institucionalmente na Polícia Civil, poderá proporcionar à segurança pública no 

Estado de Minas Gerais?  

Resposta: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 
 

ANEXO A 

ORGANOGRAMA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 
 

Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

 
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 
 

 
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

 
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

 
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

 
                 Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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            Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

                 Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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     Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 

 
             Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

           Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 
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            Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 
               Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

       

Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, 2014. 

 


