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RESUMO 

 

O conhecimento tornou-se um recurso valioso na sociedade atual, conhecida como sociedade 

da informação e do conhecimento. A competitividade acirrada e o ambiente turbulento de 

mudanças no mundo dos negócios impõem às organizações uma busca constante de fatores que 

geram vantagem competitiva. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo analisar 

como a gestão do conhecimento contribui para a competitividade de uma IES privada em Belo 

Horizonte, a UNA. A metodologia empregada foi o estudo de caso, sendo a coleta de dados 

realizada por meio da aplicação de questionário estruturado a 27 coordenadores e de entrevistas 

individuais com dois diretores do Centro Universitário UNA. Os resultados quantitativos 

obtidos pela aplicação do questionário foram analisados conforme o modelo Estruturação do 

Processo de Gestão do Conhecimento, de Bukowitz e Williams (2002). Os resultados 

qualitativos obtidos mediante a realização das entrevistas foram analisados à luz do modelo 

teórico Capacitação para o Conhecimento, proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

Os resultados quantitativos mostraram que na percepção da Coordenação não há uma 

implementação formal da gestão do conhecimento na UNA e apontam para pontos fortes e a 

melhorar dessa gestão. Os resultados qualitativos apontaram que, na percepção da Direção, o 

conhecimento é reconhecido como um ativo corporativo essencial à instituição e que a Gestão 

do Conhecimento é considerada um importante fator de competitividade no mundo dos 

negócios do presente e do futuro. A IES pesquisada apresentou resultados satisfatórios tanto 

em relação aos indicadores quanto aos capacitadores do conhecimento. Na média geral dos 

indicadores, a UNA obteve um resultado de 63% acima da média de 55% adotada como valor 

aceitável de desempenho do diagnóstico do modelo de Bukowitz e Williams (2002). Além 

disso, a instituição apresentou pontos fortes em três dos cinco capacitadores do conhecimento: 

Instilar a visão do conhecimento, Gerenciar conversas e Mobilizar ativistas do conhecimento. 

Nos outros dois capacitadores, os resultados demonstram necessidade de melhoria em busca do 

aumento da competitividade. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Capacitadores do Conhecimento; Competitividade; 

IES; UNA.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Knowledge became a valuable resource in current society, known as the society of information 

and knowledge. The tough competitiveness and turbulent environment due to changes in 

business world inflict to the organizations a constant search for aspects that generate 

competitive advantage. The aim of this work is to analyze how Knowledge Management is used 

as a competitive resource in a private college, named as UNA,  in the city of Belo Horizonte. A 

descriptive case study and data collection were made through the application of a questionnaire 

to twenty-seven course coordinators and an interview with two principals at the college UNA. 

Quantitative data collected were analyzed in the light of the theoretical model called process of 

Knowledge Management Process Structuring, from Bukowitz and Williams (2002). Qualitative 

data collected through the interviews were analyzed in the light of the theoretical model called 

Enabling for Knowledge proposed by Von Krogh, Ichijo and Nonaka (2001). Quantitative 

results showed that, for the Coordination staff, there is no formal implementation of  Knowledge 

Management at UNA and they also  highlight strong and weak aspects regarding it. Qualitative 

results demonstrated that, according to the principals´ view, knowledge is recognized as an 

essential corporate asset to the institution and that Knowledge Management is considered an 

important competitive aspect in present and future business world. The private college 

presented satisfactory results not only regarding the indicators but also regarding knowledge 

enablers. According to the average indicators data, UNA presented an above the average 63% 

result, taking into account the average of 55% presented as satisfactory in the model of 

Bukowitz and Williams (2002). Moreover, the institution presented strong aspects in three 

among the five knowledge enablers, described as Motivate for a knowledge vision, Manage 

talks and Mobilize knowledge activists.  Regarding the two other enablers, results showed a 

need of improvement as searching for competitive increase. 

 

Keywords: Knowledge Management; Knowledge Enablers; Competitiveness; College; UNA.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa na área da Gestão do 

Conhecimento (GC) em uma instituição de ensino superior (IES) privada. O foco principal da 

pesquisa é na área de administração de empresas. Como a empresa pesquisada é uma instituição 

de ensino superior privada, os estudos focaram tanto a área empresarial quanto a educacional. 

Neste capítulo introdutório, será discutido como a informação e o conhecimento são 

considerados fatores importantes para a sociedade na era atual – início do século XXI – e como 

a GC passa a ser importante para as organizações e instituições acadêmicas. Em seguida, será 

definido o problema de pesquisa, a pergunta norteadora da pesquisa, os objetivos geral e 

específicos, a justificativa da escolha do tema e a estrutura deste trabalho com a descrição de 

cada capítulo. 

 

1.1 Contextualização 

 

Era da Informação é o nome dado ao período que vem após a Era Industrial. Suas bases 

começaram no princípio do século XX tendo essa fase se consolidado mais especificamente a 

partir da década de 1970, com invenções tais como o microprocessador, a rede de 

computadores, a fibra óptica e o computador pessoal. 

O início do século XXI é marcado por muitas transformações. O trabalho dessa nova 

Era se parece muito pouco com a forma mecânica – quase que estática – adotada na Era 

Industrial. Tanto o comércio quanto as comunicações se caracterizam por serem muito mais 

dinâmicas. Cada vez mais o conhecimento é valorizado. O acúmulo de informação e de 

conhecimento já tem o mesmo valor que tinha o acúmulo de patrimônio na Era Industrial.  

As organizações passam de um mundo essencialmente mecanicista e racional, no qual 

a valorização era essencialmente dos bens tangíveis, com total pertinência às características da 

sociedade industrial, para serem vistas como seres vivos e obrigadas a se reinventar 

constantemente para se adaptarem às características da sociedade da informação e do 

conhecimento (STAREC; GOMES; CHAVES, 2005).  

Na busca pela compreensão das organizações da Era do Conhecimento, Starec, Gomes 

e Chaves (2005) relatam em seus estudos que, ao compararem diversos modelos teóricos 

internacionais e nacionais de gestão de organizações, todos apresentam o conhecimento como 

foco principal. Entre os modelos citados pelos autores (2005), destacam-se: Modelo de 

Organização de Conhecimento (ANGELONI, 2002, p. 154); Tríade Homem, Empresa e Novas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
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Tecnologias (PRAX, 1997, p. 148); Planos e Dimensões do Conhecimento (TERRA, 2000, p. 

150) e Modelo de Gestão (RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, 2001, p. 151). 

O conhecimento passa a ser considerado como um bem precioso de uma organização 

dessa nova era. A sociedade atual passa a valorizar o conhecimento mais do que antigamente. 

“Novo é reconhecer o conhecimento como um ativo corporativo e entender a necessidade de 

geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais 

tangíveis” (DAVENPORT & PRUSAK, 2003, p. 24). A necessidade de extrair o máximo de 

valor do conhecimento organizacional é crescente e por isso é importante o cuidado da 

organização em realizar uma gestão eficiente do conhecimento. 

Se o conhecimento é um ativo reconhecido como um dos mais importantes para a 

organização, a GC passa a ser relevante para garantir a sobrevivência da organização na era 

atual. Medir o desempenho da organização focado na GC possibilita munir os administradores 

de indicadores da GC que, associados a outros indicadores – financeiros, clientes, processos 

internos, aprendizado e crescimento –, irão compor um conjunto abrangente de medidas que 

servirão de base para um sistema de medição e gestão estratégica. Consequentemente, esse 

sistema contribuirá na tomada de decisão e possibilitará o crescimento futuro da organização. 

Efetuar a GC, medir o desempenho dessa gestão, agir para seu aperfeiçoamento 

mediante essas medidas e desenvolver a capacitação para o conhecimento estão entre os 

desafios de uma organização que pretende ser competitiva na era atual.  

Com o aumento acelerado da concorrência no setor de ensino superior privado no Brasil, 

pode-se perceber a implementação da GC nessas instituições de ensino como um fator-chave 

para garantir sua sobrevivência e sua competitividade. 

 

1.2 Definição do problema e objetivo 

 

Uma instituição de ensino superior (IES), privada ou pública, não pode ser vista apenas 

como uma empresa com fins lucrativos, tampouco como uma indústria ou mesmo uma simples 

prestadora de serviço. Um dos valores principais a ser avaliado em uma IES é o impacto que a 

sociedade sofrerá se ela deixar de existir. Nesse sentido, Souza (2008) destaca que é de essencial 

importância compreender o papel do ensino superior na economia atual e futura das nações. 

Conforme a UNESCO (2006), o ensino superior é um pilar crítico para o desenvolvimento 

humano em todo o mundo. 

As organizações passam de um mundo essencialmente mecanicista e racional, no qual 

a valorização era essencialmente dos bens tangíveis, com total pertinência às características da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_estrat%C3%A9gica
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sociedade industrial, para serem vistas como seres vivos e obrigadas a se reinventar 

constantemente para se adaptar às características da sociedade da informação e do 

conhecimento. 

Diante de um contexto de tantas mudanças estruturais que caracterizam uma nova 

sociedade, da Era da Informação e do Conhecimento, as IES, para permanecerem no mercado, 

precisam buscar iniciativas que favoreçam a competitividade nos tempos atuais. Os ativos 

intangíveis passam a ser considerados recursos estratégicos essenciais nas organizações dessa 

Era (STAREC; GOMES; CHAVES, 2005). Assim, a GC torna-se um componente estratégico 

para o crescimento e sobrevivência de qualquer organização, inclusive a de ensino.  

Considerando a importância de que uma instituição de ensino busque iniciativas que 

favoreçam a competitividade e como o conhecimento é um ativo reconhecido como um dos 

mais importantes para qualquer organização, o objetivo geral desta dissertação é analisar como 

a GC contribui para a competitividade de uma IES privada. 

Apesar da existência, na literatura, de vários estudos sobre GC, não foram encontrados 

estudos de caso que relatem sua contribuição para a competitividade de uma IES privada. É o 

que pretende este estudo, ao analisar o Centro Universitário UNA.  

Trata-se de uma das IES que mais crescem em Minas Gerais. Atualmente são 10 campi, 

localizados em pontos estratégicos nas cidades de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Diante 

do rápido processo de crescimento da instituição objeto deste trabalho, a pergunta norteadora 

da pesquisa é: como a GC contribui para a competitividade de uma IES privada em Belo 

Horizonte? 

O objetivo geral foi analisar como a GC é usada como recurso competitivo em uma IES 

privada em Belo Horizonte. E, como objetivos específicos, pretendeu-se: 

 Fazer um diagnóstico, através de indicadores, das práticas de GC da IES privada, 

baseado no modelo Estruturação do Processo de GC, proposto por Bukowitz e 

Williams (2002); 

 Avaliar a IES privada conforme o modelo Capacitação Para o Conhecimento, 

proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001); 

 Verificar se os indicadores e os capacitadores para o conhecimento contribuem para 

a competitividade da IES privada, segundo a perspectiva da alta direção.  
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1.2 Justificativa da escolha do tema e estrutura do trabalho 

 

O autor desta pesquisa pretende gerar informações úteis para a organização através de 

um procedimento que poderá ser utilizado para medir a GC. A ideia é identificar indicadores 

da GC para auxiliar a alta administração na tomada de decisão e contribuir para o aumento da 

competitividade, além de revelar os benefícios dos capacitadores do conhecimento para suas 

estratégias de sobrevivência e avanço.  

Esta pesquisa é importante no ambiente acadêmico porque fará uma investigação da 

realidade de uma IES privada atuante em Belo Horizonte acerca da temática denominada 

“gestão do conhecimento” (GC), uma vez que há escassez de abordagens semelhantes sobre o 

assunto.  

A pesquisa na citada IES resultará num diagnóstico atualizado e segmentado da GC e 

num levantamento das principais práticas sob a perspectiva dos capacitadores do conhecimento.  

O fator motivacional para o autor desta pesquisa é o fato de que a GC é um estudo que 

envolve a área de Administração. Esse estudo permitirá uma visão teórica mais profunda e uma 

aplicação prática da GC no próprio ambiente de trabalho, destacando assim a importância da 

GC como recurso de competitividade para a organização. 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, iniciando-se por esta introdução.  

O capítulo 2 constará do referencial teórico, que discorrerá sobre o modelo de 

diagnóstico de GC de Bukowitz e Williams (2002) e os capacitadores do conhecimento segundo 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

No capítulo 3 está descrita a metodologia de pesquisa, que, no presente trabalho, foi 

qualificada como descritiva e também como um estudo de caso único envolvendo os métodos 

de pesquisa quantitativa e qualitativa. Complementam o conteúdo do capítulo o universo, a 

amostra e o instrumento de coleta de dados.  

O capítulo 4 é dedicado à caracterização da instituição pesquisada, no caso o Centro 

Universitário UNA, e o capítulo 5 demonstra os resultados e a análise dos dados quantitativos 

e qualitativos coletados pelos instrumentos de pesquisa.  

Por fim, o último capítulo traz as conclusões e considerações finais como contribuições 

e limitações da pesquisa e sugestões para outras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão discutidos diversos conceitos que darão fundamentação teórica 

para a realização da pesquisa, que envolve analisar como a GC contribui para a competitividade 

de uma IES privada. Inicialmente faz-se uma constatação da importância da informação e do 

conhecimento na era atual e por isso serão definidos os conceitos de dado, informação e 

conhecimento. Argumenta-se sobre a competitividade que a implantação da GC pode conferir 

a uma organização; portanto será efetuada uma diferenciação entre gestão da informação (GI) 

e gestão do conhecimento (GC), porque muitos confundem uma gestão com a outra. Também 

serão identificadas na literatura discussões que envolvam os temas GC e competitividade. Ao 

final deste capítulo, será explicada a contribuição que esse referencial teórico fará para a 

metodologia da pesquisa compondo o modelo teórico deste estudo. 

A Era da Informação e do Conhecimento é marcada por profundas transformações na 

economia ou sociedade quando comparada com a anterior Era Industrial. A partir dos anos 80, 

o conhecimento passa a desempenhar um papel-chave na sociedade, não é mais apenas um 

recurso, ao lado dos tradicionais fatores de produção – trabalho, capital e terra –, mas sim o 

único recurso significativo. “O conhecimento se torna o recurso, mais do que um recurso”, da 

nova sociedade conhecida como “sociedade do conhecimento” (DRUCKER, 1994 apud 

NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 5). 

Segundo Stewart (1998), é difícil encontrar um único setor, empresa ou organização de 

qualquer espécie que não tenha passado a fazer uso intensivo da informação, que não tenha se 

tornado “dependente do conhecimento, como fonte de atração para consumidores e clientes, e 

da tecnologia da informação, como instrumento gerencial” (p. 17). A informação e o 

conhecimento são armas competitivas dessa nova era. Em todos os setores, as empresas bem-

sucedidas são as que têm as melhores informações ou as que as controlam de forma mais eficaz. 

Essas informações e conhecimentos mapeados e registrados podem ser utilizadas em prol da 

organização potencializando ou modificando o negócio, empregando assim o conhecimento 

tático dos colaboradores de uma empresa. Trata-se do conceito de capital intelectual, que o 

autor define como sendo “a soma do conhecimento de todos em uma empresa”, e ainda destaca 

que 

 

[...] a Walmart, a Microsoft e a Toyota não se tornaram grandes empresas por serem 
mais ricas do que a Sears, a IBM e a General Motors – ao contrário. Mantinham algo 

muito mais valioso do que ativos físicos ou financeiros. Tinham capital intelectual. 

(STEWART, 1998, p. XIII) 
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Se o conhecimento é considerado um recurso essencial e uma arma competitiva na 

“sociedade do conhecimento”, então a implantação coordenada da GC cria uma vantagem 

competitiva sustentável e de difícil imitação, pois está enraizada nas pessoas que trabalham na 

empresa. Uma bem-sucedida sistematização da GC deve considerar que o conhecimento pode 

existir em dois formatos, tanto na mente das pessoas, quanto em registros diversos. A essência 

da ideia da “criação do conhecimento” reside no fato de as pessoas poderem se encontrar e 

trocar experiências com outras pessoas que têm certos tipos de conhecimentos. É importante 

construir um suporte para que isso ocorra e a tecnologia da informação desempenha um papel 

importante como ferramenta para a construção desse suporte (SILVA, 2004, p. 143).  

É necessário destacar o que se entende por gestão da informação e GC. “Na literatura 

observa-se que algumas correntes fundem os dois modelos de gestão, ou ainda, confundem um 

modelo com o outro” (VALENTIM, 2004, p. 2). Por isso, é comum, em diferentes segmentos 

econômicos, empresários afirmarem que fazem GC quando na realidade fazem é gestão da 

informação em suas empresas. Nesse sentido, Alvarenga Neto, Barbosa e Cendón (2006, p. 64) 

defendem que 

 

grande parte do que se convenciona chamar ou se atribui o nome de GC é na verdade 

gestão da informação e a gestão da informação é apenas um dos componentes da GC. 

Destarte, acredita-se que a GC vá além da pura gestão da informação por incluir e 

incorporar outros aspectos, temas, abordagens e preocupações como as questões de 

criação, uso e compartilhamento de informações e conhecimentos, criação de contexto 
organizacional favorável ou contexto capacitante, dentre outros. 

 

É importante definir claramente o papel de cada um desses modelos e, “por mais 

primário que possa soar, é importante frisar que dado, informação e conhecimento não são 

sinônimos” (DAVENPORT & PRUSAK, 2003, p. 1). 

 

2.1 Dado, informação, conhecimento  

 

Na literatura há diversos conceitos de conhecimento, sendo que, para falar desse tema, 

é indispensável abordar as definições de dado e informação. Segundo Silva (2004), para se 

entender a GC e, em especial, a teoria da criação do conhecimento, é importante analisar as 

discussões referentes às diferenças entre dados, informação e conhecimento. Nesse sentido, 

Davenport e Prusak acentuam que “conhecimento não é dado nem informação, embora esteja 

relacionado com ambos e a diferença entre esses termos seja normalmente uma questão de grau” 

(DAVENPORT & PRUSAK, 2003, p. 1). 
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Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a 

uma compreensão de determinado fato ou situação. Dado pode ser conceituado como “um 

conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos” (DAVENPORT & PRUSAK, 2003, 

p. 2). Também, segundo Laudon e Laudon (2010, p. 12), dados “são sequências de fatos ainda 

não analisados, representativos de eventos que ocorrem nas organizações ou no ambiente físico, 

antes de terem sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los 

e usá-los”. 

Já a informação é o dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões. 

Davenport e Prusak (2003, p. 1) enfatizam que “a informação visa a modelar a pessoa que a 

recebe no sentido de fazer alguma diferença em sua perspectiva ou insight. [...] Diferentemente 

do dado, a informação tem significado – relevância e propósito”. Para Laudon e Laudon (2010, 

p. 12), a informação é composta de dados apresentados em uma forma significativa e útil para 

os seres humanos. Com o intuito de relacionar os conceitos de informação e conhecimento, 

Starec, Gomes e Chaves (2005, p. 178) destacam que a informação é também considerada um 

meio de se extrair e construir conhecimento por proporcionar a possibilidade de se adquirirem 

novos pontos de vista para a interpretação de eventos ou situações. Mas, do mesmo modo que 

a informação, o conhecimento diz respeito ao significado, é específico ao contexto e relacional. 

Davenport e Prusak (2003, p. 6) conceituam conhecimento como: 

 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação 
e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 

mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em 

documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais.  

 

Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63) descrevem as semelhanças e diferenças 

entre conhecimento e informação fazendo a seguinte observação: o conhecimento, ao contrário 

da informação, diz respeito a crenças e compromissos e também está relacionado à ação.  

Silva (2004, p. 2) analisa as discussões referentes às diferenças entre dados, informação 

e conhecimento e destaca que os dados são pré-requisitos para a informação, e esta é pré-

requisito para o conhecimento.  

Uma das razões pelas quais o conhecimento é considerado valioso é que ele está 

próximo – mais do que os dados e as informações – da ação. Conforme apontam Davenport e 

Prusak (2003, p. 7), “o conhecimento pode e deve ser avaliado pelas decisões ou tomadas de 

ação às quais ele leva”. Pode-se usá-lo para tomar decisões mais acertadas com relação à 

estratégia, concorrentes, clientes, canais de distribuição e ciclos de produto e serviço. Esses 
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autores ainda destacam que, após observarem e analisarem mais de cem tentativas de gestão de 

conhecimento em organizações, os gerentes da maioria dessas tentativas não fazem uma 

distinção específica na prática entre dados, informação e conhecimento (DAVENPORT & 

PRUSAK, 2003, p. 8)  

 

2.2 Gestão da informação, gestão do conhecimento 

 

As empresas estão sempre tentando melhorar a eficiência de suas operações a fim de 

obter mais lucratividade. Das ferramentas de que os administradores dispõem, “as tecnologias 

e os sistemas de informação estão entre as mais importantes para atingir altos níveis de 

eficiência e produtividade nas operações, especialmente quando combinadas com mudanças da 

administração e nas práticas de negócio” (LAUDON & LAUDON, 2010, p. 10). 

Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como “um conjunto de 

componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações 

destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização” 

(LAUDON & LAUDON, 2010, p. 12). 

É importante diferenciar o que se entende por gestão da informação e gestão do 

conhecimento. Na literatura observa-se que algumas correntes fundem os dois modelos de 

gestão, ou ainda, confundem um modelo com o outro. 

A gestão da informação constitui-se nos ativos informacionais tangíveis e GC constitui-

se nos ativos intelectuais intangíveis. A gestão da informação é apenas um dos componentes da 

GC. Sendo assim, acredita-se que a GC vá além da pura gestão da informação por incluir e 

incorporar outros aspectos, temas, abordagens e preocupações, como as questões de criação, 

uso e compartilhamento de informações e conhecimentos, criação de contexto organizacional 

favorável ou contexto capacitante, dentre outros. 

Para Laudon e Laudon (2010, p. 344), a GC aumenta a capacidade da organização de 

aprender com seu ambiente e incorporar conhecimento a seus processos de negócios e à tomada 

de decisão. O conhecimento autogerado é um recurso que pode proporcionar vantagem 

estratégica, não podendo ser vendido nem comprado no mercado aberto. 

Valentim (2004) indica que as duas gestões, da informação e do conhecimento, 

convergem para o fato de que pretendem apoiar a decisão da organização. 

A gestão estratégica da informação é complexa e necessita de um ambiente corporativo 

propício para se desenvolver. O processo de tomada de decisão é prejudicado na falta de uma 

cultura organizacional voltada à geração, uso e compartilhamento de informação. Nesse 



22 

 

sentido, Cândido, Valentim e Contani (2005, p. 1) afirmam que “a falta de uma estrutura 

organizacional sensível e atenta à gestão da informação impede a sinergia entre os diferentes 

setores, tanto em virtude do excesso como da falta de informação”. Acrescentam ainda que o 

monitoramento do ambiente dos negócios gera um grande volume de informações que, se não 

forem filtradas por uma gestão de informação eficaz, pode prejudicar o processo de tomada de 

decisão. 

Silva (2004) aponta para aspectos fundamentais relacionando o uso da tecnologia da 

informação como facilitador no processo de conversão do conhecimento. Nesse sentido, o autor 

mostra a evolução histórica dos sistemas de informação no auxílio da GC, desde os anos 70 até 

2004, citando alguns desses sistemas: sistemas de suporte à decisão gerencial (Decision Support 

System – DSS), sistemas de informação gerencial (Management Information System – MIS), 

sistemas de informação baseados no conhecimento (Knowledge-Based Systems – KBS), 

sistemas baseados em inteligência artificial e modelos matemáticos, sistemas especialistas e 

redes neurais que procuram automatizar a tomada de decisões. Inclui nessa lista também as 

aplicações de TI a partir dos anos 90 com a disseminação da internet e intranets, trazendo 

funcionalidades como o acesso aos diferentes conhecimentos explícitos acumulados na 

corporação, a criação de grupos de discussão virtuais, a criação de portais corporativos, entre 

outros. O autor sintetiza essa evolução histórica da TI ampliando seu papel na GC e 

equilibrando-se em duas linhas de atuação: 1) as tecnologias centradas no indivíduo – sistemas 

interativos hipertexto e multimídia para aprendizagem e ferramentas de groupware; 2) as 

tecnologias centradas na máquina – base de dados, sistemas especialistas, ferramentas de 

suporte à decisão, agentes de busca na internet.  

Segundo Alvarenga Neto, Barbosa e Cendón (2006, p. 65), a gestão da informação é 

apenas um dos elementos da GC e ponto de partida para quaisquer outras iniciativas e 

abordagens associadas à GC.  

Alvarenga Neto (2005) defende que a GC seja vista como uma área “guarda-chuva” 

conforme a FIG. 1 mostra. Através dessa metáfora, o autor, juntamente com Barbosa e Cendón 

pressupõem que, debaixo desse guarda-chuva,  

 

são abarcados vários temas, abordagens gerenciais e ferramentas – 

concomitantemente distintos e imbricados - orientadas para as questões da informação 

e do conhecimento nas organizações. Dentre esses, podem ser destacados a gestão 

estratégica da informação, gestão do capital intelectual, aprendizagem organizacional, 

inteligência competitiva e comunidades de prática, dentre outros. É justamente a inter-

relação e a permeabilidade entre esses vários temas que possibilitam e delimitam a 

formação de um possível referencial teórico de sustentação, ao qual se intitula “gestão 
do conhecimento (ALVARENGA NETO; BARBOSA; CENDÓN, 2006, p. 66). 
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Figura 1 – Proposta de Mapeamento Conceitual Integrativo da GC 

Fonte: Alvarenga Neto (2005, p. 370). 

 

O modelo conceitual integrativo da GC defendido por Alvarenga Neto (2005) é 

complexo e se estende por áreas diversificadas compondo o que ele denomina Mapa Integrativo 

da GC, explicitado na FIG. 1. Esse mapa se divide em três partes (i) Uso Estratégico da 

Informação e do Conhecimento, (ii) Contexto Capacitante e (iii) Metáfora do Guarda-chuva 

Conceitual. Cada parte é constituída de vários itens, tais como criação do conhecimento, tomada 

de decisão, intenção e visão do conhecimento, inteligência competitiva, comunidade de prática, 

etc. A inter-relação entre esses itens estrutura a fundamentação de um referencial teórico em 

GC. Alvarenga Neto, Barbosa e Cendón (2006) destacam ainda que GC é um fator de 

competitividade para as organizações e nações.  

Após ressaltar a importância da GC visando à competitividade, é necessário investigar 

o tema GC. Tendo em vista os muitos modelos e teorias encontrados na literatura científica, a 

fim de dimensionar a quantidade de abordagens que se destacam nesse tema ao longo do tempo, 

é necessário buscar na literatura como evoluiu a GC. 

 

2.3 A evolução da gestão do conhecimento 
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Desde o início da década de 1990, a GC tornou-se um tema em destaque. Tanto no 

ambiente dos negócios quanto no acadêmico, ela passou a ser considerada fonte de vantagem 

competitiva. Nesse sentido, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 6) afirmam que 

 

pesquisadores de negócios, consultores e próceres da mídia de todo o mundo 

exortaram as empresas de hoje a encarar a gestão do conhecimento como fonte de 

vantagem competitiva, a se concentrar nas necessidades dos trabalhadores do 

conhecimento e construir um ambiente fecundo ao aprendizado. 

 

Encontram-se, na literatura, muitos conceitos diferentes, mas entre eles pode-se destacar 

que a GC refere-se 

 

ao conjunto de processos desenvolvidos em uma organização para criar, armazenar, 

transferir e aplicar conhecimento. Aumenta a capacidade da organização aprender 

com seu ambiente e incorporar conhecimento a seus processos de negócios e à tomada 

de decisão. (LAUDON & LAUDON, 2010, p. 344)  

 

A GC é um assunto vibrante nos tempos atuais e envolve muitas teorias e abordagens 

diferenciadas entre as empresas. Muitos são os autores que estudam esse tema e várias são as 

abordagens conceituais, as quais algumas se destacam e podem ser observadas no QUADRO 1 

a seguir: 

 

Época Autor Abordagem 

Década 

de 80 

Porter Conhecimento estratégico 

Nonaka e Takeuchi Compartilhamento de conhecimentos 

Década 

de 90 

Drucker Sociedade do conhecimento 

Senge 5a disciplina: pensamento sistêmico 

Quinn Inteligência organizacional 

Lipnack e Stamps Networking 

Leonard- Barton Aptidões estratégicas/ Conhecimento como inovação 

Nonaka e Takeuchi Teoria da criação do conhecimento organizacional 

Wigg Métodos GC/Gerencia do conhecimento 

Sveiby Ativos intangíveis 

Stewart Capital humano, capital estrutural e capital cliente 

Edvinsson e Malone Capital humano, capital estrutural, capital cliente e capital organização 

Davenport e Prusak Ecologia da informação. Prática do conhecimento 

Rowlev Definir gestão do conhecimento 

Choo Organização do conhecimento 

A partir 

do ano 

2000 

Amidon Conhecimento e inovação 

Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka 

Facilitando a Criação do Conhecimento através dos capacitadores do 
conhecimento 

Terra Práticas gerenciais no processo de gestão do conhecimento 
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Época Autor Abordagem 

Shin, Holden e Schmit Fluxo de conhecimento e sistemas de gestão do conhecimento 

Stollenwerk Modelo genérico de gestão do conhecimento 

Bukowitz e Willians Diagnóstico de gestão do conhecimento 

Probst, Raub e 

Romhardt 

Aplicação de gestão do conhecimento com base em "elementos 

construtivos" 

Pesquisadores diversos, 

nacionais e estrangeiros 

Consolidação de conceitos, discussão interdisciplinar, difusão de 

conhecimento, estudos de casos envolvendo inteligência organizacional 

e GC. 

Alvarenga Neto Mapa Conceitual Integrativo da GC 

Quadro 1 - Evolução da literatura científica relacionada à gestão do conhecimento 

Fonte: Adaptado de Krücken-Pereira, Costa e Bolzan (2002, p. 52 apud COSTA, VASCONCELOS, CÂNDIDO, 
2009, p. 83). 

 

A gestão do conhecimento é um conceito em evolução, estando relacionado com outras 

áreas do conhecimento, tais como: ciência da informação, ciência da computação e 

administração. De acordo com o exibido no QUADRO 1, pode-se perceber a evolução que a 

GC alcançou nas últimas décadas e entender esse tema como algo imprescindível ao sucesso 

das organizações. Essa evolução poderá ser mais bem percebida ao se analisarem os modelos 

referenciados no próximo item deste capítulo, ao explicar alguns desses modelos que foram 

selecionados pela afinidade com o tema deste trabalho.  

 

2.4 Modelos de gestão do conhecimento 

 

Como este estudo está focado na busca dos indicadores da GC, serão examinadas a 

seguir três de suas teorias ou modelos que se destacam em relação aos demais pela afinidade 

com o tema da pesquisa.  

 

 

  



26 

 

2.4.1 O Modelo Criação do Conhecimento, de Nonaka e Takeuchi 

 

Em sua teoria da criação do conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi (1997) 

propõem uma taxonomia para o conhecimento, classificando-o em: explícito (formal e 

sistêmico, expresso em palavras e números) e tácito (algo pessoal e enraizado nos indivíduos, 

dotado de emoções, valores, ideais e de aspectos cognitivos, difíceis de processar e transmitir). 

Além disso, destacam que é um desafio para os trabalhadores da Era da Informação 

compartilhar conhecimentos, transformando o tácito em explícito e vice-versa, criando o 

conhecimento organizacional. Nesse sentido, declaram que a construção do conhecimento é 

efetivada quando se reconhece o relacionamento sinérgico entre o conhecimento tácito e o 

explícito dentro de uma organização, e quando são elaborados processos sociais capazes de 

criar novos conhecimentos por meio da conversão do tácito em explícito. Esses autores 

desenvolvem uma estrutura teórica indicando duas dimensões – epistemológica e ontológica – 

da criação do conhecimento organizacional.  

A dimensão epistemológica, segundo esses autores, é onde ocorre a conversão do 

conhecimento tácito no conhecimento explícito. Quatro modos de conversão – socialização, 

externalização, combinação e internalização são discutidos nessa teoria e destacados no FIG. 3 

a seguir. As interações entre esses modos produzem uma espiral quando se introduz o tempo 

como terceira dimensão. 

A socialização exibida na FIG. 3 refere-se ao processo de compartilhar o conhecimento; 

a externalização ao processo de tornar o conhecimento algo concreto, conceitual, explícito; a 

combinação diz respeito ao processo de gerar novo conhecimento através da união de vários 

conhecimentos explícitos; e a internalização está relacionada ao processo de assimilação do 

conhecimento explícito pelo indivíduo, gerando um novo conhecimento interno e assim 

sucessivamente. 

Na dimensão ontológica, Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento 

criado pelos indivíduos é transformado em conhecimento em nível de grupo e em nível 

organizacional. Esses níveis não são independentes entre si, mas interagem mútua e 

continuamente, de forma que, quando o tempo é introduzido como terceira dimensão, forma-se 

uma segunda espiral. “O processo de transformação dentro dessas duas espirais do 

conhecimento é a chave para a compreensão de nossa teoria” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, 

p. 103). 

Na FIG. 3 – A Espiral do Conhecimento – estão explicitadas essas transformações, tanto 

na dimensão epistemológica quanto na dimensão ontológica. 
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Figura 2 – A Espiral do Conhecimento 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997, p. 80). 

 

A Espiral do Conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), explica o sucesso na 

competição internacional conquistado pelas empresas japonesas nas décadas de 70 e 80. Esse 

sucesso se deveu à sua capacidade e especialização na criação do conhecimento organizacional. 

Esses autores acrescentam que a criação do conhecimento organizacional está relacionada à 

“capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um 

todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas” (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p. 1). A 

criação do conhecimento organizacional é a chave para as formas características como as 

empresas japonesas inovam. Elas são peritas em fomentar a inovação de forma contínua, 

incremental e em espiral. 

 

2.4.2 O Modelo Estruturação do Processo de GC, de Bukowitz e Williams 

 

Muitas são as abordagens na literatura de GC, como foi explicitado no QUADRO 1. 

Mas uma abordagem se destaca quando o foco da pesquisa é medir o desempenho da 

organização em GC. Essa abordagem é o diagnóstico de GC de Bukowitz e Williams (2002). 

Esse diagnóstico cria uma medida de base que permite rastrear o desempenho da organização 

em GC. Esse desempenho é medido em sete indicadores. Diante do resultado desse diagnóstico, 

a administração pode executar um programa de ação para ajustar os segmentos em que os 

A Espiral do Conhecimento 

i: indivíduo 
g: grupo 

o: organização 
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indicadores apontaram resultados insatisfatórios. Periodicamente, pode-se avaliar a 

organização novamente e verificar o quanto a mesma progrediu. Esse modelo mapeia os 

caminhos que produzem benefícios na implementação da GC nas organizações, permitindo 

fazer ligações entre conceitos e ações específicas. “A longo prazo, a capacidade de fazer uma 

abordagem sistemática da GC é, por si mesma, uma vantagem competitiva” (BUKOWITZ & 

WILLIAMS, 2002, p. 30). 

As autoras explicam que esse modelo fornece blocos construtivos com os quais os 

administradores da organização podem implementar uma visão de GC e construir um conjunto 

concreto de passos iniciais para alcançar os objetivos da organização. E acrescentam: 

 
Neste livro, você não encontrará uma argumentação detalhada sobre a importância da 

gestão do conhecimento ou uma justificativa para envolver-se em atividades de gestão 

do conhecimento. [...] O que encontrará neste livro não é A RESPOSTA, mas um 

conjunto de respostas que são baseadas nas estratégias e táticas de organizações 

pioneiras que estão utilizando a gestão do conhecimento para melhorar o desempenho 

nos negócios. [...] O propósito é oferecer uma base para pensar sobre o processo de 

gestão do conhecimento e um guia para executar as suas idéias. (BUKOWITZ & 

WILLIAMS, 2002, p. 23) 

 

Consta nesse modelo que a GC está estruturada em um processo que segue dois cursos 

de atividades (tático e estratégico) que ocorrem simultaneamente nas organizações, conforme 

mostra a FIG. 3. Do lado esquerdo da FIG. 3, o curso que as autoras denominam processo tático 

abarca quatro passos básicos: obtenha, use, aprenda e contribua. Do lado direito, o curso 

denominado processo estratégico, que contempla três passos: avalie, construa e sustente, 

descarte.  
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Figura 3 - Estruturação do processo de gestão do conhecimento 

Fonte: Bukowitz e Williams (2002, p. 24). 

 

O processo tático é um processo que segue seu curso no ambiente interno da organização 

e “utiliza o conhecimento para gerar valor, aprender com o que se criou e, finalmente, devolver 

esse conhecimento para o sistema para que outros o utilizem quando abraçarem os seus próprios 

problemas” (BUKOWITZ & WILLIAMS, 2002, p. 24).  

O processo estratégico segue seu curso no ambiente externo. “Ilustra a gestão do 

conhecimento em nível institucional, em que a meta é o alinhamento da estratégia de 

conhecimento da organização com a estratégia geral de negócios” (BUKOWITZ & 

WILLIAMS, 2002, p. 26). 

Para avaliar o desempenho da organização sob os vários aspectos do processo de GC, 

as autoras sugerem o Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC), que pode ser encontrado 

no APÊNDICE C. O DGC é construído de forma que cada seção corresponde a um dos sete 

passos desse processo. É um instrumento de avaliação que aborda diversos elementos 

combinados para medir a organização sob a perspectiva de cada um desses sete passos. Esses 

elementos são definidos através de imperativos e desafios, como podem ser vistos no QUADRO 

2. 
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Passo Imperativos e Desafios 

1) Obtenha Articulação Entenda e comunique o uso pretendido da informação. 

Direcione as solicitações de informação apropriadamente. 

Consciência 

 

Forneça indicações: catálogos, Páginas Amarelas e mapas. 

Utilize as comunicações de prática para lançar um “raio de luz” sobre o 

conhecimento organizacional. 

Acesso 

 

Equilibre as tecnologias “de empurrar” e “de puxar”. 

Envolva o usuário na criação dos instrumentos de navegação e captura. 

Orientação 

 

Converta os bibliotecários em ciberotecários. 

Crie um novo papel: o gestor de conhecimento. 

Utilize experts como filtros de informação. 

Abrangência 

 

Forneça acesso tanto à informação gerida centralizadamente como à 

publicada individualmente. 

Crie sistemas e processos que promovam a reutilização de conhecimento. 

2) Utilize Permeabilidade 

 

Formate a estrutura organizacional para melhorar as comunicações e os 

fluxos de conhecimento. 

Planeje o ambiente físico de modo que as ideias se fertilizem. 
Trate a informação como um recurso aberto que flui livremente por toda 

a organização. 

Colabore rotineiramente com todas as comunicações envolvidas. 

Liberdade 

 

Valorize as contribuições de todos na organização. 

Crie espaço e tempo para jogar. 

3) Aprenda Visibilidade Retrate a complexidade dos sistemas humanos, integre mente e corpo para 

vincular os temas “leves” à estratégia. 

Familiarização Promova o princípio do prazer no trabalho. 

Inclua mecanismos de reflexão no hábito do trabalho. 

Colha os benefícios dos erros, fracassos e discordâncias. 

Cultive a arte do “aprender fazendo”. 

4) Contribua Motivação Remova as barreiras do compartilhamento. 

Vincule a contribuição à oportunidade e ao avanço. 

Retenha os benefícios dos que não contribuem. 

Encontre os pontos de benefício mútuo. 

Facilitação Dê tempo e espaço para que os empregados contribuam com o melhor do 
seu trabalho. 

Crie funções de dedicação exclusiva que apoiem o processo de 

contribuição. 

Apóie a transferência de conhecimento implícito. Crie uma rede 

organizacional. 

Confiança Apóie um contrato de reciprocidade. Crie políticas explícitas sobre a 

utilização dos ativos intelectuais. 

Utilize a publicação individual para promover a propriedade. 

Sobreponha arcos de confiança. 

5) Avalie Perspectiva Identifique formas novas de capital organizacional. 

Crie as novas tarefas da gestão. 

Integração Visualize as estruturas subjacentes que guiam as práticas de gestão do 

conhecimento. 

Faça experiências com abordagens de avaliação e de cálculo para estimar 

os resultados estratégicos. 
Comunique-se com os principais stakeholders. 

6) Construa 

e mantenha 

Direção Subordine a tecnologia de informação às pessoas. 

Estruture posições que enfoquem a atenção organizacional sobre o capital 

intelectual. 

Conexão “Pregue” a cooperação entre as divisões internas. 

Faça parcerias criativas com outras organizações. 

Retenha as pessoas certas. 

Reconhecimento Utilize o conhecimento para fortalecer o relacionamento com o cliente. 

Desconsidere o todo organizacional para lançar um olhar novo nos 

detalhes. 
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Passo Imperativos e Desafios 

Reciprocidade Demonstre que a criação de valor é uma proposição de valores. 

Crie espaço para que a pessoa “inteira” venha trabalhar diariamente. 

7) Descarte Abstenção Reconheça as formas de conhecimento que podem ser alavancadas e 

aquelas que são limitadas. 

Encontre alternativas para o aproveitamento direto, a fim de fazer 

experiências com o conhecimento. 

Conversão Identifique e descarte os verdadeiros drenos de recursos. 

Evite jogar “o bebê com a água do banho”. 

Quadro 2 - Passos do processo de Gestão do Conhecimento 

Fonte: Elaborado com base em Bukowitz e Williams (2002).  

 

Cada passo do processo tem um conjunto central de atividades suficientemente 

coerentes entre si para distinguir cada etapa seguinte. O processo de GC possui sete passos: 

obtenha, utilize, aprenda, contribua, avalie, construa e mantenha, descarte. 

O Manual da Gestão do Conhecimento, de Bukowitz e Williams (2002), explica como 

proceder para obter os resultados do DGC. A pontuação da organização ou de determinado 

grupo avaliado deve ser obtida para cada passo do processo de GC, assim como para todo ele. 

A interpretação é simples da pontuação – quanto mais alto seu percentual, melhor o 

desempenho de um passo específico do processo de GC. A pontuação média para o processo 

de GC de organizações que fizeram o teste de campo do DGC foi de 55%. Os pontos para cada 

passo individual do processo de GC foram de 30 a 70%. A explicação das autoras de como 

proceder para se obter os resultados pode ser resumida conforme a seguir. 

 

A aplicação do DGC também pode estimular a discussão sobre a GC na organização. 

Os resultados compilados são médias e frequências relativas. Crie gráficos que 
retratem esses resultados e apresente-os à equipe, como uma maneira de abrir a 

discussão sobre o que funciona e o que não funciona no processo atual de GC da sua 

organização. Variando os grupos ou os indivíduos que os completam, o DGC pode 

fornecer visões diferentes do processo e revelar as potencialidades sobre as quais 

construir e as fragilidades que necessitam ser apoiadas. Transfira as suas pontuações 

em cada seção e utilize-as para calcular uma pontuação geral para o processo de gestão 

do conhecimento na sua organização. Não esperamos que alguma organização alcance 

100% no DGC. As organizações que testaram o instrumento obtiveram a média de 

55%. (BUKOWITZ & WILLIAMS, 2002, p. 45) 

 

Quando o resultado é insatisfatório em alguma seção específica, então o modelo de 

Bukowitz e Williams (2002) propõe um programa de ação para essa seção, que “restringe-se a 

um conjunto limitado de passos organizados em torno dos desafios apresentados” (p. 29). Esse 

programa de ação se constitui basicamente em três itens: uma lista de ações específicas a serem 

executadas, uma definição dos responsáveis e envolvidos para cada ação, e também a definição 

de uma ação para dar início a execução do programa de ação.  
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2.4.3 O Modelo Capacitação para o Conhecimento, de Von Krogh, Ichijo e Nonaka  

 

Ir além da GC é desenvolver na organização a capacitação para o conhecimento. Sob a 

perspectiva de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), o conceito de conhecimento como 

vantagem competitiva de uma empresa vem atraindo muito a atenção no mundo empresarial e 

no ambiente acadêmico da gestão de negócios. Contudo, em muitas organizações, o interesse 

legítimo pela criação de conhecimento tem sido reduzido ao excesso de ênfase na tecnologia da 

informação e em ferramentas de mensuração. A GC, em vez da criação de conhecimento, tem 

sido objeto de discussões frequentes no mundo dos negócios.  

O termo gestão implica controle de processos que talvez sejam intrinsecamente 

incontroláveis ou, pelo menos, que talvez sejam sufocados por um gerenciamento mais intenso. 

Nesse sentido, os gerentes devem promover a criação de conhecimento, em vez de controlá-la, 

através de um processo chamado de capacitação para o conhecimento – conjunto composto de 

cinco capacitadores, descritos como atividades organizacionais que afetam de maneira positiva 

a criação de conhecimento. Os autores resumem esta ideia quando afirmam que “estamos 

absolutamente convencidos de que não se gerencia o conhecimento, apenas capacita-se para o 

conhecimento” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 9).   

O processo de capacitação para o conhecimento é definido por eles como “o conjunto 

geral de atividades organizacionais que afetam de maneira positiva a criação de conhecimento” 

(p. 12). Em linhas gerais, esse processo “inclui a facilitação dos relacionamentos e das 

conversas, assim como o compartilhamento do conhecimento local em toda a organização ou 

além das fronteiras geográficas e culturais” (p. 12). Entretanto, em sentido mais profundo, o 

processo depende de uma solicitude emocional na organização, que tem como destaque o modo 

como as pessoas se tratam, como estimulam a criatividade e até a jovialidade.  

O modelo proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) fornece novos conceitos 

sobre a criação e a utilização do conhecimento nas organizações para se obter vantagem 

competitiva. Ao mesmo tempo fornece abordagens práticas, ou “orientações pragmáticas”, para 

a eficaz criação do conhecimento.  

Entre os novos conceitos desse modelo, os autores enfatizam a importância do ativista 

do conhecimento, que é por eles definido como o 

 

gerente dotado de ampla visão social e intelectual, além de experiência nos detalhes 
das operações da empresa, alguém que conecta iniciativas cognitivas externas e 

internas, e mobiliza os trabalhadores de toda a organização para usar o conhecimento 

de maneira mais eficaz. [...] Aí se incluem Leif Edvinson, da Skandia; Yoshinaru 
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Fukuhara, da Shisido; e Jack Welch, da General Electric. (VON KROGH, ICHIJO; 

NONAKA, 2001, p. 13) 

 

Outro conceito destacado pelos autores como de grande importância é o de 

microcomunidades de prática; trata-se de pequenos grupos dentro das organizações que 

compartilham conhecimentos, valores e objetivos comuns. 

O fator determinante para o sucesso da criação do conhecimento, conforme os autores, 

é o contexto capacitante ou “ba” (ou “lugar”), sendo que tal contexto organizacional pode ser 

físico, virtual, mental ou – mais provavelmente – todos os três” (VON KROGH, ICHIJO; 

NONAKA, 2001, p. 16). O “ba” é um espaço compartilhado que fomenta o relacionamento 

entre os membros da organização nas diversas fases desse processo. E esse relacionamento deve 

ser visto como prioridade, não podendo ser tratado apenas ideologicamente como um algo 

talvez inatingível no ambiente de negócios.  

Em um ambiente interno na organização da era atual, em que a competitividade está 

mais acirrada do que nunca, é um desafio implementar um ambiente de relacionamentos 

vinculados. Os trabalhadores do conhecimento precisam de uma estrutura organizacional que 

propicie o desenvolvimento de fortes vínculos de relacionamento necessários à criação de 

conhecimento de forma contínua. “O ponto de partida poderia ser o estímulo à solicitude nos 

relacionamentos organizacionais – a própria essência da capacitação para o conhecimento” 

(VON KROGH, ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 14) 

Ampliando a abordagem, os autores buscam oferecer um modelo que seja útil na 

orientação de como partir para a criação do conhecimento através de ações e soluções práticas. 

Para validar seus argumentos, eles se baseiam em experiências bem-sucedidas de empresas de 

todo o mundo “na construção de organizações fecundas em criação do conhecimento, 

demonstrando que se trata de algo factível e eficaz” (p. 10). Entre as empresas citadas pelos 

autores estão a Siemens, Skandia, Shiseido, Sony, Phonak, Adtranz, General Electric. 

Nesse sentido, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento de todo o mundo 

incitam as empresas a se concentrarem nas necessidades dos trabalhadores do conhecimento – 

engenheiros, cientistas, médicos, escritores, profissionais de software e outros pensadores 

criativos – e a “construir um ambiente fecundo ao aprendizado, capaz de atender às demandas 

da economia pós-industrial da informação” (p. 7). Para enfatizar a necessidade dessa postura 

tanto por parte da organização quanto dos trabalhadores, os autores destacam a importância de 

se criar uma cultura organizacional que valorize o aprendizado para a sua sobrevivência, e 

aconselham aos profissionais de um modo geral que cultivem a fome de aprender e se associem 

a uma organização onde terão a oportunidade de aprender continuamente. 
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Para tornar mais transparente as responsabilidades dos gerentes, Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) sugerem em seu modelo duas estratégias imprescindíveis e complementares que 

possibilitam a criação do conhecimento — sobrevivência e avanço. As estratégias de 

sobrevivência atuam na exploração do conhecimento para manter seu atual nível de sucesso e 

desempenho e as de avanço agem na melhoria do desempenho para o futuro, aumentando sua 

competitividade. 

Segundo os autores, a GC precisa estar em desenvolvimento para que as estratégias de 

sobrevivência e avanço possam ser implementadas. As estratégias que criam conhecimento 

geralmente contribuem para o avanço e as que transferem o conhecimento contribuem para a 

sobrevivência. 

A estratégia, seja de sobrevivência ou avanço, deve se basear na capacitação para o 

conhecimento, em outras palavras, no desenvolvimento de contexto capacitante. Os autores 

sugerem que os processos organizacionais que envolvem a capacitação para o conhecimento 

devem ser desmembrados em cinco categorias, que são definidas como capacitadores, âmago 

desse modelo. São eles: 

1. Instilar a visão do conhecimento; 

2. Gerenciar as conversas; 

3. Mobilizar os ativistas do conhecimento; 

4. Criar o contexto adequado; 

5. Globalizar o conhecimento local. 

Para entender o primeiro capacitador, é importante explicar o que os autores propõem 

como visão do conhecimento. Primeiramente eles destacam que qualquer visão da organização 

deve ter componentes ao mesmo tempo do presente e do futuro. E acrescentam que a visão do 

conhecimento confere aos administradores um mapa mental da organização constituído por três 

áreas correlatas: (1) o mundo em que vivemos, (2) o mundo em que devemos viver, (3) o 

conhecimento que devemos criar e buscar. Essas três áreas serão explicitadas a seguir conforme 

os autores. 

Na primeira área mental, a visão deve abordar o mundo em que vivem os membros da 

organização, buscando ampliar o pensamento para além de assuntos relacionados apenas a suas 

atividades diárias e rotineiras, contribuindo com fontes de conhecimento para a organização 

como um todo.  

A segunda área mental inclui o mundo em que os membros da organização devem viver 

e no qual a gerência exerce o papel de “comunicar ideias e valores positivos, estimulando os 

trabalhadores a se sentirem bem em relação a seus cargos” (VON KROGH; ICHIJO; 
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NONAKA, 2001, p. 131). A ideia é estabelecer uma conexão entre o mundo em que viverá o 

indivíduo, a oportunidade tecnológica disponível para a organização e a evolução da sociedade 

e dos possíveis impactos.  

A terceira e última área mental indica como deslocar-se do presente para o futuro, 

identificando as correntes de conhecimento a serem desenvolvidas, a fim de “alcançar uma 

situação futura eficaz transpondo as fronteiras entre as disciplinas, tecnologias, funções e áreas 

de especialização” (p. 131).  

O segundo capacitador aponta para o principal passo da criação do conhecimento, que 

é a troca de ideias, opiniões e crenças. Gerenciar as conversas proporciona o compartilhamento 

tácito dentro das microcomunidades. O objetivo das conversas é confirmar um conhecimento 

ou criar novos. Os autores acrescentam e enfatizam a importância da comunicação, inclusive 

conversas, para o bom desempenho de gerentes e destacam quatro princípios norteadores das 

boas conversas: estimular ativamente a participação, definir regras de etiqueta para as 

conversas, editar as conversas de maneira apropriada, fomentar a linguagem inovadora. 

O terceiro capacitador enfatiza as pessoas que iniciam e coordenam os processos de 

criação de conhecimento. Os ativistas são capazes de inspirar as microcomunidades, localizar 

redundâncias ou sinergias potenciais no novo conhecimento explícito para ajudar cada 

comunidade a alinhar seu trabalho com a visão geral. 

O quarto capacitador apresenta estreita vinculação com a estrutura da empresa. A 

solicitude dentro da organização deve fundamentar o contexto capacitante. A estrutura que 

propicia a criação do contexto adequado afeta todo o processo de criação do conhecimento. 

Por fim, o quinto capacitador enfatiza a disseminação do conhecimento por meio dos 

muitos níveis organizacionais. Esse capacitador torna-se mais importante quando o 

conhecimento está segregado no tempo e no espaço dentro da organização. 

Os cinco capacitadores descritos do modelo Capacitação para o Conhecimento possuem 

dois elos destacados por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 18) com o modelo Criação do 

Conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). Carvalho Junior et al. (2013, p. 45) explicam 

esses dois elos e justificam por que a capacitação para o conhecimento pode contribuir com o 

desenvolvimento da criação do conhecimento:  

 

além desses capacitadores o foco em relacionamento é necessário, mas apesar de 

parecer óbvio, muitas organizações não conseguem que esse item esteja em harmonia 

com o ambiente corporativo dos negócios, pois a arena global nunca esteve tão 

competitiva. Como parte da criação do conhecimento, Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) afirmam que um contexto capacitante pode contribuir com esse 

desenvolvimento. Esse contexto pode ser físico, virtual, mental ou os três ao mesmo 
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tempo, pois o conhecimento, diferentemente de dados e informações, depende muito 

do contexto.  

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), balizando-se nos desafios e na complexidade em 

torno da criação desse contexto, propõem a divisão do processo de criação do conhecimento 

em cinco fases: compartilhamento do conhecimento tácito; criação de conceitos; justificativa 

de conceitos; construção de protótipos; nivelamento de conhecimentos. 

Essas cinco fases são explicadas por Pereira (2005, p. 44), sendo que a primeira fase, 

 

compartilhamento do conhecimento tácito corresponde, aproximadamente, ao 

processo de socialização, quando os indivíduos compartilham o conhecimento interno 

que possuem por toda a empresa. Na segunda fase, o conhecimento tácito 

compartilhado é convertido em conhecimento explícito, na forma de um novo 

conceito, num processo semelhante à externalização. Na terceira fase, o novo conceito 

precisa ser justificado, e é quando a empresa determina se realmente vale a pena 

perseguir o novo conceito. Caso a decisão de prosseguir seja positiva, o conceito é 

convertido em um arquétipo, que pode assumir a forma de um protótipo de um 

produto, uma nova campanha de marketing, a descrição de um novo serviço ou um 
sistema gerencial inovador, por exemplo.  

 

Nesse sentido, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001 apud CARVALHO JUNIOR et al., 

2013, p. 45) acrescentam:  

 

[...] quando essa divisão é levada para o dia a dia de uma organização o 

compartilhamento tácito exige que as pessoas dividam também suas crenças pessoais 

sobre determinada situação. Neste momento a justificativa se torna pública formando 
para os demais membros um novo conceito a respeito dessa situação, cada indivíduo 

se defronta com o desafio de justificar suas próprias crenças com o novo conceito 

formado e seria este o ponto mais fraco da criação do conhecimento, quando ele passa 

pela explicação, persuasão e coesão humana. 

 

Através do QUADRO 3, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) mostram quando e com que 

intensidade cada capacitador afeta a criação do conhecimento. Revelam dois elos “evidentes” 

entre capacitação para o conhecimento e criação de conhecimento. O primeiro elo pode ser 

analisado observando-se a última coluna da direita do QUADRO 3, e o segundo a linha dois do 

mesmo quadro. Esses dois elos, pelos autores, são assim explicados: 

 

Primeiro, todos os cinco capacitadores exercem forte influência sobre a nivelação do 

conhecimento: ajudam a promover a disseminação de informações em toda a 

organização e a demolir as barreiras à comunicação. Segundo, o capacitador vinculado 

de maneira mais estreita aos relacionamentos e à solicitude na organização – gerenciar 

as conversas – exerce forte influência sobre as cinco fases da criação de conhecimento. 

(VON KROGH; ICHIJO; NONAKA; 2001, p. 18) 

 

Os autores ainda concluem que “em qualquer projeto a criação do conhecimento deve 

ocorrer numa atmosfera de solicitude na qual os membros da organização desenvolvem forte 

interesse em aplicar as ideias fornecidas por outros” (p. 18). 
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Quadro 3 – Capacitação para o Conhecimento – A Grade 5 x 5 

Fonte: Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 18). 

 

Foram identificadas na literatura pesquisas recentes utilizando o modelo de Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), em que os pesquisadores avaliaram o contexto capacitante e os 

capacitores do conhecimento, entre eles: Pereira (2014), Silva (2013), Carvalho Junior et al. 

(2013). 

 

2.5 Gestão do conhecimento e competitividade 

 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), ao abordarem o tema GC, afirmam que 

“pesquisadores de negócios, consultores e próceres da mídia de todo o mundo exortaram as 

empresas de hoje a encarar a GC como fonte de vantagem competitiva” (p. 10).  

Considerando o que já foi discutido nesse trabalho, é importante reconhecer o 

conhecimento como um ativo corporativo e entender a necessidade de geri-lo com o mesmo 

cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis. Trata-se de efetuar a GC. 

Avaliar o desempenho dessa gestão e aperfeiçoá-la através dessas medidas compõem um 

conjunto de ações estratégicas que favorece a competitividade da organização. É o que propõem 

Bukowitz e Williams (2002) no Manual da Gestão do Conhecimento, onde apresentam um 

“programa de ação” para avaliar periodicamente a GC e concluem que, “a longo prazo, a 

capacidade de fazer uma abordagem sistemática da GC é, por si mesma, uma vantagem 

competitiva” (p. 30). 

Entretanto, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) questionam o uso do termo gestão por 

ele implicar o controle de processos que talvez sejam intrinsicamente incontroláveis. Os autores 
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resumem esta ideia ao afirmarem “que estão absolutamente convencidos de que não se gerencia 

o conhecimento, apenas capacita-se para o conhecimento” (p. 9). Porém, eles mesmos se 

contradizem ao afirmarem que “a alta gerência raramente se concentra na função estratégica do 

conhecimento ou na importância dos programas de criação de conhecimento” (p. 92). 

Acrescentam ainda que, em vez de encarar o conhecimento como algo indefinido, de 

objetivação impossível, os executivos devem considerá-lo como um recurso, vinculado a tarefas 

e resultados específicos. “É imperativo que os gerentes recorram a um referencial prático para 

avaliar o papel do conhecimento em relação à estratégia” (p. 92). A contradição está em 

afirmarem que o conhecimento não permite uma gestão, ao mesmo tempo que consideram 

como necessário o uso de processos relacionados ao conhecimento estratégico. Enfatizam 

também que nem todo conhecimento tem valor estratégico e sugerem dois tipos básicos de 

estratégia para identificar o conhecimento que é fonte de vantagem competitiva. Essas 

estratégias são chamadas pelos autores de estratégia de sobrevivência e de avanço.  

As estratégias de sobrevivência asseguram a rentabilidade da empresa no presente e 

tentam garantir o domínio sobre o atual ambiente de negócios, ou seja,  

 

exploram as atuais fontes de vantagem competitiva: custos de fabricação inferiores 

aos dos concorrentes, serviços comuns a várias unidades de negócios, propriedade de 

patentes, direitos de autor, segredos comerciais ou exclusividade de projetos de 

produtos. Também buscam dificultar a entrada de novos concorrentes no mercado, 

mediante a alavancagem dos efeitos da experiência e/ou das economias de escopo, e 
preparam a empresa para reagir aos possíveis substitutos de seus produtos. (PORTER, 

1990; FAJEY & NARAYANAN, 1986 apud VON KROGH; ICHIJO; NONAKA; 

2001, p. 94) 

 

Ao explicar as estratégias de avanço, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 96), 

afirmam que elas asseguram a rentabilidade da empresa no futuro e tentam garantir o domínio 

sobre o futuro ambiente de negócios. Essas estratégias exploram as futuras fontes de vantagem 

competitiva, novos processos de fabricação de baixo custo, novos produtos e serviços com 

características únicas e alavancagem de experiências adquiridas nos negócios existentes para a 

criação de novos negócios. 

Davenport e Prusak (2003, p. 20) afirmam que “a vantagem do conhecimento é 

sustentável, porque gera retornos crescentes e dianteiras continuadas”, e acrescentam que  

 

cada vez mais as atividades baseadas no conhecimento e voltadas para o 

desenvolvimento de produtos e processos estão se tornando as principais funções 

internas das empresas e aquelas com maior potencial de obtenção de vantagem 

competitiva. 

 

Portanto, o conhecimento é visto como um ativo da empresa e talvez um dos mais 

importantes por estar diretamente relacionado à geração de riqueza e à competitividade. 
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2.6 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

A ideia central desta pesquisa é comprovar que o conhecimento é um recurso 

competitivo. Como já foi mencionado no item 1.1, o conhecimento é um dos “ativos 

corporativos” (DAVENPORT & PRUSAK, 2003, p. 24) mais importantes, sendo que a GC é 

relevante não só para garantir a sobrevivência da organização na era atual, mas também para a 

sua competitividade no presente e no futuro.  

O referencial teórico contribuiu com este estudo ao explicitar o conceito de 

conhecimento organizacional e também como criar esse conhecimento conforme o modelo de 

Nonaka e Takeuchi (1997). O entendimento desse conceito permitiu encontrar a forma de medir 

a GC em uma IES privada através dos indicadores segundo o modelo de Bukowitz e Williams 

(2002). O referencial ainda permitiu compreender o conceito de contexto capacitante, 

importante para avaliar uma IES privada quanto aos cinco capacitores para a criação do 

conhecimento à luz do modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  

O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa para atingir os 

objetivos propostos.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os métodos e técnicas utilizados na pesquisa, a fim de alcançar 

os objetivos traçados. Inclui a explicação sobre o tipo e o método de pesquisa, a definição da 

unidade de análise, universo e amostra, instrumentos para coleta de dados e as estratégias 

utilizadas para o tratamento e a análise dos dados.  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa, conforme Vergara (2005), é classificada quanto aos fins como descritiva, 

e quanto aos meios como um estudo de caso único envolvendo o método de pesquisa 

quantitativo e qualitativo.  

Para Vergara (2005), a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis 

e definir sua natureza. 

A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos 

sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. Na pesquisa descritiva não há interferência 

do investigador, que apenas procura perceber, com o necessário cuidado, a frequência com que 

o fenômeno acontece.  

As pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas 

e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos padronizados (questionários). Estes 

são utilizados quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado para atingir os objetivos 

da pesquisa.  

O estudo buscou explorar as percepções e impactos da GC em dada organização que 

cresceu significativamente nos últimos dez anos, demonstrando vantagem competitiva frente 

ao mercado. Esse crescimento será demonstrado no capítulo 4 desta dissertação. 

Nesse sentido, justifica-se a opção pelo estudo de caso enquanto modo de investigação, 

uma vez que ele, ao resumir informações detalhadas sobre determinada situação, é capaz de 

ilustrar teorias, construir problemas ou sugerir conjecturas (BRUYNE, 1991). O estudo de caso 

é apropriado para situações empíricas que investigam um fenômeno dentro de um contexto real 

e justifica-se quando o mesmo testa uma teoria, trata um evento raro, ou serve para revelar um 

propósito (YIN, 2005). 
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3.2 Método de pesquisa 

 

A abordagem da pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa. O método qualitativo 

não substitui o quantitativo, eles se complementam. A vantagem de se usarem os dois métodos 

é a complementação dos achados.  

 

Ao contrário do que pensam os mais fundamentalistas, de um lado ou de outro, há 
uma fertilização cruzada virtuosa entre os métodos quantitativos e qualitativos. Cada 

um chega onde o outro não consegue chegar. O método quantitativo pergunta “como” 

acontece, “o que” acontece. Já o método qualitativo pergunta “por que” acontece. 

(CASTRO, 2006, p. 108) 

 

Com esses dois métodos buscou-se uma triangulação entre a pesquisa qualitativa, a 

quantitativa e o problema do presente estudo. 

 

3.3 Unidade de análise, população e amostra 

 

Uma vez que se trata de um estudo de caso, é necessária a determinação da unidade de 

análise, que é a unidade a ser estudada. Segundo Collis e Hussey (2005, p. 73), “é o tipo de caso 

ao qual as variáveis ou fenômenos sendo estudados e o problema da pesquisa se referem, e 

sobre o qual se coletam e analisam dados”. 

A unidade de análise referente à pesquisa qualitativa é o Centro Universitário UNA, 

localizado em Belo Horizonte – Minas Gerais, atualmente composto por 10 campi. A unidade 

de observação é constituída por 6 membros da alta direção da IES privada, objeto deste estudo. 

Pretende-se verificar a percepção da alta direção em relação ao uso de indicadores e 

capacitadores do conhecimento como fatores de competitividade no Centro Universitário UNA.  

A população da pesquisa quantitativa é composta por 60 coordenadores de curso das 

diversas unidades. Espera-se fazer um diagnóstico da percepção da coordenação da UNA, 

através de indicadores e das práticas de GC realizadas na instituição. Esse diagnóstico é baseado 

no modelo Estruturação do Processo de GC, proposto por Bukowitz e Williams (2002). 

 

Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, como é 

largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, pessoas, 

produtos, por exemplo) que possuem as características que serão objeto de estudo. 

População amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida 

segundo algum critério de representatividade. (VERGARA, 2005, p. 50) 

 

A amostragem para este estudo foi não-probabilística por acessibilidade, portanto 

responderam ao questionário aqueles coordenadores que se disponibilizaram a fazer isso. 

Laville e Dionne (1999) definem amostra probabilística como o tipo de amostra da qual todos 



42 

 

os elementos de uma população têm oportunidade conhecida e não-nula de fazer parte. Uma 

amostra que não tenha essas características é dita não-probabilística. Nesse sentido, Selltiz et 

al. (1975) reforçam que o uso de amostragem não-probabilística é uma das principais escolhas 

por alunos que desenvolvem uma monografia ou uma dissertação de mestrado. 

A amostragem por acessibilidade constitui o menos rigoroso de todos os tipos de 

amostragem, por isso mesmo não há rigor estatístico para se calcular o número de respondentes 

da amostra. Nesse sentido, Vergara (2005) afirma que “a amostragem por acessibilidade é 

distante de qualquer procedimento estatístico”. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Segundo Laville e Dionne (1999), a coleta de testemunhos, abordagem própria das 

ciências humanas, exige que o pesquisador dirija-se a pessoas que querem responder as 

perguntas, que têm a competência para fazê-lo e que o fazem com honestidade. O recurso do 

testemunho permite a exploração dos conhecimentos das pessoas, mas também de suas 

representações, crenças, valores, sentimentos, opiniões. 

A coleta e a análise de dados da pesquisa estão fundamentadas na triangulação 

metodológica discutida por Fleury (1996), na qual as técnicas qualitativas – por exemplo, 

entrevista pessoal – podem ser combinadas com técnicas quantitativas – dentre elas o 

questionário estruturado – no estudo de um fenômeno, compensando-se a fraqueza de um com 

a força de outro. 

O método da pesquisa adota as duas abordagens da seguinte forma: 

 quantitativa – nesta abordagem foi usado o questionário de Diagnóstico de Gestão 

do Conhecimento, modelo de Bukowitz e Williams (2002), com perguntas 

estruturadas e respostas escalonadas (APÊNDICE C). Os membros da coordenação 

são os respondentes do questionário; 

 qualitativa – nesta abordagem foi empregada a entrevista semiestruturada, que foi 

aplicada na alta direção da UNA. Para Yin (2001, p. 116), “as entrevistas são uma 

das mais importantes fontes de informação para um estudo de caso”. Laville e 

Dionne (1999) definem entrevista semiestruturada como uma série de perguntas 

abertas, feitas verbalmente em ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento. Foi utilizado um roteiro de entrevista com 

base nos capacitadores de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), composto por cinco 

capacitores do conhecimento. As opiniões dos participantes foram gravadas e 
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posteriormente analisadas para verificar a presença das estratégias de sobrevivência 

e avanço e se essas estratégias contribuem para a competitividade. As questões 

desse roteiro de entrevista foram elaboradas após a pesquisa quantitativa, a partir 

dos resultados do Diagnóstico de Gestão do Conhecimento, que foi aplicado e 

analisado no primeiro momento dessa pesquisa. Esse roteiro constitui o 

APÊNDICE A. 

O método de “levantamento”, ou survey, refere-se ao uso do questionário estruturado, 

dada a amostra de uma população, destinado a provocar informações específicas dos 

entrevistados (MALHOTRA, 2001). Esse método apresenta vantagens pela sua aplicação 

simples e pela obtenção de dados confiáveis, porque as respostas são limitadas às alternativas 

mencionadas. 

A pesquisa qualitativa foi feita a partir de entrevistas presenciais com os diretores do 

Centro Universitário UNA. As entrevistas foram gravadas e posteriormente analisadas. 

Para a pesquisa quantitativa, um questionário foi autoadministrado, preenchido pelo 

entrevistado sem a presença do entrevistador. A coleta foi realizada por meio de convites feitos 

via e-mail com o apoio da reitoria e da direção da instituição. O questionário enviado aos 

coordenadores da instituição por meio eletrônico foi hospedado no Google Drive nos dias 12 a 

30 de abril de 2014 e pode ser acessado através do link 

https://docs.google.com/forms/d/1w9cysDlyyG7f4ykyK0cT1OMF49Imgzco64s-

Qw6blqk/viewform. 

O instrumento de coleta (APÊNDICE C) foi composto de duas seções que discutem dois 

passos do processo de GC. A pesquisa avaliou o primeiro passo do nível tático e o primeiro 

passo do estratégico. Os outros passos poderão ser avaliados em trabalhos futuros. Cada seção 

tem 20 afirmações. O modelo de Bukowitz e Williams (2002), em sua versão original, é 

composto por sete fases distintas (Obtenha, Utilize, Aprenda, Contribua, Avalie, Construa-

Sustente e Descarte), cada uma delas contendo 20 questões, perfazendo 140 no total. Uma 

escala do tipo Likert de três pontos (Forte, Moderado e Fraco) é proposta pelas autoras para a 

tabulação dos dados. 

Para aplicação nesta pesquisa, foram feitas adaptações do instrumento original. A escala 

foi ampliada para cinco pontos, com as seguintes pontuações: Discordo Totalmente = 1 ponto; 

Discordo = 2; Nem concordo nem discordo = 3; Concordo = 4; Concordo Totalmente = 5 

pontos. Isto foi feito com o intuito de permitir maior riqueza na análise estatística dos dados e 

de proporcionar maior clareza entre os diferentes pontos da mesma.  

https://docs.google.com/forms/d/1w9cysDlyyG7f4ykyK0cT1OMF49Imgzco64s-Qw6blqk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1w9cysDlyyG7f4ykyK0cT1OMF49Imgzco64s-Qw6blqk/viewform
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Foram inseridas duas questões (APÊNDICE B) no intuito de segmentar o questionário 

e alcançar os objetivos propostos: campus onde trabalha e escolaridade. 

As duas análises – quantitativa e qualitativa – foram realizadas sequencialmente. Na 

primeira, foi estipulado o prazo para envio de resposta, posteriormente prorrogado para obter 

um maior número de respostas possíveis, de maneira a não comprometer o desenvolvimento 

deste estudo. 

 

3.5 Tratamento e análise dos dados  

 

O QUADRO 4 apresenta a estratégia a ser utilizada na análise dos dados e correlaciona 

os objetivos específicos propostos nesta pesquisa com os autores que dão sustentação teórica 

para o assunto abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

 

Objetivos específicos Autores Tipo de Pesquisa 

Fonte/ 

Instrumento de coleta de 

dados 

Fazer um diagnóstico, através 

de indicadores, das práticas de 

Gestão do Conhecimento da 

IES privada, baseado no 

modelo Estruturação do 
Processo de Gestão do 

Conhecimento proposto por 

Bukowitz e Williams (2002) 

Bukowitz e Williams 

(2002) 

Nonaka e Takeuchi 

(1997)  

Pesquisa de 

campo 

Aplicado na coordenação 

da IES privada 

Questionário – APÊNDICE 

C. 

Avaliar a IES privada 
conforme o modelo 

Capacitação Para o 

Conhecimento proposto por 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) 

Von Krogh, Ichijo e 
Nonaka (2001) 

Nonaka e Takeuchi 

(1997) 

Pesquisa de 
campo 

Aplicado na direção da IES 
privada 

Entrevista – APÊNDICE A 

Questões 6 a 10 

Verificar se os indicadores e os 

capacitadores para o 

conhecimento contribuem para 

a competitividade da IES 

privada, segundo a perspectiva 
da alta direção 

Bukowitz e Williams 

(2002) 

Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) 

Pesquisa de 

campo 

Aplicado na direção da IES 

privada 

Entrevista – APÊNDICE A 

Questões 1 a 5 e 11 

Quadro 4 - Estratégia de Análise de Dados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados oriundos da pesquisa quantitativa foram tratados com base em estatística 

descritiva. A estatística descritiva fornece resumos simples sobre a amostra e sobre as 

observações que foram feitas. Esses resumos tanto podem formar a base da descrição inicial 

dos dados, como parte de uma análise estatística mais extensa, ou eles podem ser suficientes 
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por si mesmos. Do resumo gerado pela estatística descritiva dos dados da pesquisa se 

originaram tabelas e gráficos. 

Os dados coletados nas entrevistas foram tratados pelo método de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (1994), esse método resulta na aplicação de processos técnicos relativamente 

precisos e consiste em analisar numericamente a frequência de ocorrência de determinados 

termos, construções e referências em um dado texto. Essa análise permite a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção de variáveis inferidas desses 

dados. 

O modelo proposto pelo autor neste trabalho pretendeu executar um processo cíclico 

para buscar a melhoria contínua da GC. Esse processo possui quatro fases: 

1. Planejamento e coordenação – nesse caso, foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

que destacou em relação ao conhecimento o uso de indicadores – Diagnóstico de 

Gestão do Conhecimento, segundo Bukowitz e Williams (2002) – e de 

capacitadores – Capacitação para o Conhecimento conforme Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001);  

2. Coleta – aplicação do questionário (APÊNDICE C) aos membros da Coordenação 

e a realização de entrevista (APÊNDICE A) com a direção da UNA. 

3. Análise – são elaborados resumos quantitativos e qualitativos com os resultados 

encontrados, que por sua vez são também analisados e discutidos; 

4. Disseminação – fase em que são definidos os mecanismos de apresentação dos 

resultados. Esta fase não fará parte deste trabalho, mas pode se constituir de 

sugestões para trabalhos futuros.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

Como fonte para a caracterização da empresa pesquisada, utilizou-se, especialmente 

neste capítulo, o material institucional disponibilizado no site oficial da UNA e também do 

documento “Projeto Pedagógico do Curso Superior em Logística”, de circulação interna, 

distribuído em formato digital aos professores e, inclusive, para o autor deste trabalho. 

O Centro Universitário UNA é uma instituição de ensino superior privada, fundada em 

1961, sendo que, de acordo com os últimos dados divulgados em 16/12/2013, possui 24.000 

alunos e conta com 1.000 professores em seu corpo docente. A instituição é, pelo segundo ano, 

o melhor Centro Universitário privado de Minas Gerais; e o melhor Centro Universitário 

privado de BH pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com a avaliação do Índice Geral de 

Cursos (IGC), divulgado pelo Ministério da Educação (INEP/MEC). Este é o principal 

indicador nacional de qualidade do ensino superior no Brasil, sendo uma das instituições de 

ensino que mais cresce em Minas Gerais. São 52 anos de atuação no ensino superior mineiro, 

oferecendo uma sólida formação profissional e um processo de aprendizagem diferenciado para 

seus alunos, com diversos cursos ranqueados no Guia do Estudante da Editora Abril, Revista 

Você S.A. Em 2013 foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, uma das 100 melhores instituições 

de ensino para se trabalhar no Brasil, de acordo com o Great Place To Work. Atualmente são 

10 campi, localizados em pontos estratégicos nas cidades de Belo Horizonte, Betim e 

Contagem, com a oferta de cursos de bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica e pós-

graduação lato e stricto sensu.  

A União de Negócios e Administração Ltda (UNA), organização voltada para o Ensino 

Superior, foi criada em Belo Horizonte mediante Ato Constitutivo assinado em 20 de outubro 

de 1961. Inicialmente, seu objetivo era aprimorar profissionais em assessoria, pesquisa e 

treinamento, visando atender a necessidades e interesses das empresas. A UNA acabou 

concentrando seus esforços na criação de uma faculdade no campo das ciências gerenciais, que, 

em seu estágio preliminar, passou a funcionar em dezembro de 1965. O Decreto Federal nº 

67.660/1970 oficializou a criação da Faculdade de Ciências Administrativas e do curso de 

Administração de Empresas. Posteriormente, a faculdade mudou a denominação para 

Faculdade de Ciências Gerenciais, sendo reconhecida pelo Decreto Federal nº 74.455/ 1974. 

Em 1972, pelo Parecer nº 804 da SESu/MEC, foi autorizada a transferência da 

instituição mantenedora e da faculdade para a Rua Aimorés, 1451, no Bairro de Lourdes. Nesse 

endereço, a Instituição passou a funcionar em uma edificação tombada pelo Instituto Estadual 
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do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), com padrões arquitetônicos 

nos moldes de 1897/1930.  

Em 2 outubro de 2000 o Centro Universitário de Ciências Gerenciais da UNA foi 

firmado como estabelecimento de ensino superior mantido pela UNA, com sede e foro em Belo 

Horizonte. 

Em 2003, a UNA, entidade mantenedora do Centro Universitário, passou por uma 

modificação em seu contrato social. Com a chegada de novos sócios, foi estabelecido um plano 

de reestruturação administrativa e financeira na empresa. Nessa perspectiva, os objetivos e a 

missão da instituição foram ampliados, o que levou o Centro Universitário a propor uma 

mudança em seu estatuto, o qual foi aprovado pela Portaria Ministerial nº 1.865 (DOU 

03.06.2005). A mudança do estatuto propunha também a alteração da denominação do Centro 

Universitário, que passou então a Centro Universitário UNA. 

No primeiro semestre de 2004, já alcançados os objetivos propostos pela nova equipe 

de direção da entidade mantenedora, iniciou-se uma nova etapa de reestruturação do Centro 

Universitário UNA. 

Novos cursos de graduação foram criados com o intuito de ampliar o processo do 

conhecimento e incentivar a interdisciplinaridade, a diversidade e a pluralidade, características 

essenciais para a excelência do Centro Universitário. 

Cabe destacar que os cursos superiores de tecnologia funcionam no Instituto UNA de 

Tecnologia (UNATEC) e tiveram seus projetos aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa 

para início das atividades a partir do primeiro semestre de 2004. 

A instituição foi também pioneira na oferta dos Cursos Superiores Sequenciais de 

Formação Específica. Embora esses cursos não sejam mais ofertados, todos foram reconhecidos 

pelo MEC e tiveram papel relevante na formação de profissionais para o mercado mineiro. 

A IES oferece dois programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado) aprovados pela 

Capes: Programa de Mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local; 

Programa de Mestrado Profissional em Administração. 

Outro momento de grande importância ocorreu recentemente, a partir de julho de 2006, 

quando foi formalizada a parceria entre o Centro Universitário de Monte Serrat (UNIMONTE) 

e o Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte, dando início a um projeto educacional 

inédito. O objetivo é a formação de uma rede nacional de instituições educacionais associadas 

que propicie novas oportunidades acadêmicas e profissionais a alunos, professores e 

funcionários das instituições. A iniciativa beneficiou os dois centros universitários, somando 

vivências e estimulando a troca de experiências pedagógicas relevantes entre eles, com ganhos 
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concretos em termos de crescimento, revitalização dos cursos, disciplinas e práticas 

pedagógicas diferenciadas. 

A missão do Centro Universitário UNA é: “Prover, com competência e paixão, ensino 

de qualidade, em um ambiente a que todos queiram pertencer, inspirando nossos alunos a 

concretizarem seus sonhos e potencialidades como indivíduos, profissionais e agentes de 

transformação da sociedade”. 

Para realizar sua missão, o Centro Universitário UNA tem como constante preocupação 

a renovação e a criação de novos cursos de graduação e de pós-graduação e de programas de 

qualidade que levem a uma diversidade de conhecimentos, à integração das diversas disciplinas 

e cursos, e à melhoria da pesquisa básica e aplicada, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade. Assim o conhecimento passa a ser utilizado para a 

transformação da sociedade e para a criação de oportunidades pela interação social, ou seja, 

troca de experiências técnicas e sociais. 

A visão estabelecida pela instituição é: “Transformar o país pela educação, sendo 

valorizada pela busca constante de elevados indicadores acadêmicos e pelo rigor na formação 

profissional e humanista de nossos alunos, compromissada com a inovação, desenvolvimento 

sustentável e acolhimento as suas pessoas”. 

Em um processo que envolveu reuniões de consenso, uma equipe de mais de 400 

colaboradores, entre administrativos e professores, a UNA construiu sua Carta de Valores. Os 

cinco princípios fundamentais definidos pela carta – Comprometimento, Respeito, 

Transparência, Cooperação e Inovação – mostram a essência da instituição, e passam a nortear 

todas as decisões da UNA. É a verdadeira bússola que moverá a todos em direção a um sonho. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados das pesquisas quantitativa e qualitativa realizadas 

nos diversos campi do Centro Universitário UNA e a análise e discussão dos resultados. Para  

atingir os objetivos do estudo, ele foi estruturado em quatro seções: a primeira trata da 

caracterização dos pesquisados; a segunda do resultado global da pesquisa quantitativa 

referente às duas seções ‘Obtenha’ e ‘Avalie’, do Diagnóstico da Gestão do Conhecimento, de 

Bukowitz e Williams (2002); a terceira parte realiza análise dos resultados da pesquisa 

qualitativa, à luz da teoria de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), referente à entrevista 

realizada com a direção da instituição; e a quarta apresenta a discussão dos resultados obtidos 

das pesquisas quantitativa e qualitativa. 

 

5.1 Caracterização dos pesquisados 

 

A população da pesquisa quantitativa foi composta por 60 coordenadores de curso das 

diversas unidades. Tendo em vista que a amostragem para esse estudo foi não probabilística por 

acessibilidade, responderam ao questionário somente aqueles coordenadores que se 

disponibilizaram a fazer isso, perfazendo um total de 27 respondentes. Dois campi – Betim e 

João Pinheiro – não constaram dos resultados, uma vez que não houve respondentes. Portanto, 

dos 10 campi da UNA 8 participaram da pesquisa. 

Quanto à distribuição do número de respondentes por campus, conforme explicitado na 

TAB. 1 e também no GRÁF. 1, a unidade Barro Preto teve o percentual mais alto (22%). Já as 

unidades Liberdade e Guajajaras tiveram o menor número de respondentes, com um total de 

7% para cada um deles.  

 

Tabela 1 - Distribuição de frequência de respondentes por campus 

Campus Frequência Percentual 

Aimorés 4 15 % 

Barreiro 3 11 % 

Barro Preto 6 22 % 

Contagem 3 11 % 

Guajajaras 2 7 % 

Liberdade 2 7 % 

Linha Verde 3 11 % 

Raja 4 15 % 

Total Geral 27 100 % 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 1 - Distribuição de frequências por campus 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que se refere à escolaridade, a distribuição de frequência com o mais alto percentual 

foi no mestrado, com 56% dos coordenadores, seguido pelo nível superior completo, com o 

percentual de 22%, como pode ser visto no GRÁF. 2 a seguir. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição de frequências por escolaridade 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

5.2 A percepção da Coordenação através dos indicadores Obtenha e Avalie 

 

Uma vez que o Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC), de Bukowitz e 

Williams (2002), tenha sido aplicado e os resultados registrados, a pontuação obtida em cada 

passo é interpretada de acordo com os resultados médios obtidos de outras organizações que 

fizeram o teste de campo do DGD, que foi 55%. Quanto mais alto o percentual obtido, melhor 

o desempenho naquele passo específico. 
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Para cada seção Obtenha e Avalie analisada foi calculada a pontuação da seguinte 

forma: foram atribuídos pontos conforme a resposta de cada uma das 20 questões de cada seção, 

de acordo com as seguintes opções: 1 - Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente; 3 – 

Nem concordo nem discordo; 4 – Concordo parcialmente; 5 – Concordo totalmente. Se todas 

as respostas para as 20 questões fosse 5, que é o valor máximo, a nota máxima obtida somando-

se os pontos seria 100, e mínima 20 se todas as questões recebessem a pontuação 1. Portanto, o 

resultado varia no intervalo percentual de 20% a 100%. Tomando-se como base o cálculo 

disponível na ferramenta de Bukowitz e Williams (2002), em seguida foi calculada a média 

desses percentuais a fim de obter um resultado geral para a instituição. Esse resultado está 

exibido na TAB. 2. 

 

Tabela 2 – Pontuação geral do DGC 

Seção Percentual 

Obtenha 65 % 

Avalie 61 % 

Média Geral 63 % 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Obtenha é o primeiro passo do processo tático de GC. Esse indicador está vinculado à 

descrição da necessidade de informação, ou conhecimento explícito, bem como ao saber 

solicitar, entender, comunicar e capturar a informação. Apresentou-se, conforme mostrado na 

TAB. 2, com 65% de intensidade. Esse resultado está acima dos 55% apontados como o 

resultado médio das organizações que realizaram esse diagnóstico. Isso revela um resultado 

satisfatório e indica que, de forma moderada, as pessoas conseguem localizar as informações, 

ou conhecimento explícito, das quais necessitam no momento em que as procuram. Tal fato 

revela certa capacidade de articular as necessidades de informação, demonstrando que as 

pessoas têm consciência de quais informações precisam em determinado momento e qual o seu 

uso pretendido, direcionando as solicitações de informação adequadamente.  

Entretanto, para uma análise mais apurada e para identificar o que representam Pontos 

Fortes e Pontos a Melhorar na seção Obtenha, fez-se uma distribuição de frequência relativa 

das pontuações atribuídas pelos coordenadores a cada uma das 20 questões na referida seção. 

Essas frequências relativas a cada uma das respostas (1 a 5) podem ser analisadas na TAB. 3. 

Agruparam-se na categoria Concordância aqueles que optaram pelas respostas 4 e 5 (concordo 

parcialmente e concordo totalmente, respectivamente), e na categoria Discordância aqueles que 

optaram pelas respostas 1 e 2 (discordo parcialmente e discordo totalmente). A coluna 
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Diferença foi obtida pela diferença entre Concordância e Discordância e será importante na 

geração da TAB. 4. A coluna Média foi obtida pela média aritmética das respostas dos 

participantes para cada uma das 20 questões. 

 

Tabela 3 – Pontuação geral da seção Obtenha 

 1 2 3 4 5 Discordância Concordância Diferença Média 

1) 0,0% 7,4% 37,0% 48,1% 7,4% 7,4% 55,6% 18,5% 3,6 

2) 7,4% 25,9% 33,3% 29,6% 3,7% 33,3% 33,3% 0,0% 3,0 

3) 22,2% 11,1% 25,9% 33,3% 7,4% 33,3% 40,7% 14,8% 2,9 

4) 0,0% 11,1% 18,5% 44,4% 25,9% 11,1% 70,4% 51,9% 3,9 

5) 3,7% 18,5% 14,8% 55,6% 7,4% 22,2% 63,0% 48,1% 3,4 

6) 22,2% 14,8% 22,2% 29,6% 11,1% 37,0% 40,7% 18,5% 2,9 

7) 11,1% 11,1% 22,2% 25,9% 29,6% 22,2% 55,6% 33,3% 3,5 

8) 0,0% 3,7% 22,2% 55,6% 18,5% 3,7% 74,1% 51,9% 3,9 

9) 7,4% 7,4% 33,3% 40,7% 11,1% 14,8% 51,9% 18,5% 3,4 

10) 18,5% 22,2% 25,9% 29,6% 3,7% 40,7% 33,3% 7,4% 2,8 

11) 18,5% 18,5% 25,9% 29,6% 7,4% 37,0% 37,0% 11,1% 2,9 

12) 18,5% 33,3% 25,9% 22,2% 0,0% 51,9% 22,2% -3,7% 2,5 

13) 14,8% 11,1% 33,3% 22,2% 18,5% 25,9% 40,7% 7,4% 3,2 

14) 7,4% 29,6% 37,0% 18,5% 7,4% 37,0% 25,9% -11,1% 2,9 

15) 0,0% 3,7% 37,0% 37,0% 22,2% 3,7% 59,3% 22,2% 3,8 

16) 0,0% 14,8% 22,2% 33,3% 29,6% 14,8% 63,0% 40,7% 3,8 

17) 14,8% 14,8% 18,5% 37,0% 14,8% 29,6% 51,9% 33,3% 3,2 

18) 14,8% 11,1% 25,9% 29,6% 18,5% 25,9% 48,1% 22,2% 3,3 

19) 3,7% 44,4% 18,5% 25,9% 7,4% 48,1% 33,3% 14,8% 2,9 

20) 3,7% 18,5% 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% 55,6% 33,3% 3,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A TAB. 3 permite observar que algumas questões possuem a Concordância superior à 

Discordância, como é o caso da questão 1. Em algumas questões ocorre o contrário, ou seja a 

Concordância é inferior à Discordância. Essa comparação pode ser mais bem visualizada no 

GRÁF. 3. 
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Gráfico 3 – Concordância e Discordância por questão 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O GRÁF. 3 mostra a Concordância e a Discordância para cada uma das 20 questões. A 

questão 8 — “Os funcionários só solicitam informação quando realmente necessitam dela” — 

é a que possui a Concordância maior e por isso pode ser considerada o ponto mais forte entre 

as questões. Já a questão 12 — “Os funcionários identificam, coletam, classificam, resumem e 

disseminam o conhecimento organizacional” — possui a maior Discordância, determinando o 

ponto mais fraco entre as 20 questões (apresentadas na TAB. 4). Para uma análise mais apurada, 

as questões serão agrupadas em Pontos Fortes, Pontos Equilibrados e Pontos a Melhorar, 

conforme está explicado a seguir. 

Como Pontos Fortes, listam-se as questões de número 1, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 

20, onde se pode encontrar uma Concordância superior à Discordância na opinião dos 

respondentes. 

Como Pontos a Melhorar, destacam-se as questões 10, 12, 14 e 19, onde a Discordância 

foi bem superior. 

Nas demais questões – 2, 3, 6 e 11 –, há um equilíbrio entre a Concordância e a 

Discordância dos participantes. 

Para verificar o quanto a Concordância é superior ou inferior à Discordância, foi 

calculada a diferença entre elas (também em coluna específica na TAB. 3). Os valores da coluna 

Diferença se aproximam de zero quando os valores da Concordância se aproximam dos valores 

da Discordância. Os valores da coluna Diferença se tornam maiores, positivos ou negativos, 

quando há maior discrepância entre os valores entre a Concordância e a Discordância. Essa 
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coluna permitirá a classificação das questões em ordem decrescente criando um ranking das 

questões de acordo com os valores da coluna Diferença da TAB. 3. 

Para evidenciar os Pontos Fortes, Equilibrados e A Melhorar, a TAB. 4 apresenta as 

questões classificadas em ordem decrescente da Diferença (entre Concordância e Discordância) 

e agrupadas nas categorias Pontos Fortes, Pontos Equilibrados e Pontos a Melhorar. Nesta 

tabela foi transcrito o conteúdo de cada questão para auxiliar na compreensão da análise dos 

resultados. Para destacar as categorias na TAB. 4, foram utilizadas três cores em analogia a um 

semáforo: verde para Pontos Fortes, no sentido de continuar assim; amarela para Pontos 

Equilibrados, ou seja, um aviso de atenção; e vermelha para Pontos a Melhorar, cor de 

advertência, alarme ou perigo.  

 

Tabela 4 - Questões da seção Obtenha agrupadas por categoria Pontos Fortes, Pontos 

Equilibrados e Pontos a Melhorar 

 Questões da Seção Obtenha 
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8) Os funcionários só solicitam informação quando realmente necessitam dela. 74,1 3,7 70,4 

4) Os funcionários são capazes de tornar rotineiro o ambiente informacional 

propiciado pela UNA. 
70,4 11,1 59,3 

5) Os meios eletrônicos e físicos nos quais armazenamos o nosso conhecimento 

explícito são mantidos atualizados. 
63,0 22,2 40,7 

16) As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de 

aplicações e bases de dados. 
63,0 14,8 48,1 

15) Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar novos conhecimentos, são 

capazes de realizá-la. 
59,3 3,7 55,6 

1) Os funcionários da UNA fornecem explicações completas quando são 

solicitados a fornecer informações. 
55,6 7,4 48,1 

7) O treinamento oferecido pela instituição em novos sistemas de informação tem o 
objetivo de mostrar como essas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a 

qualidade e a eficiência da forma como as pessoas trabalham. 

55,6 22,2 33,3 

20) Os coordenadores fazem distinção entre a informação que deveria ser 
controlada centralmente e aquela em que todos deveriam ser livres para 

documentar e compartilhar. 

55,6 22,2 33,3 

9) Os funcionários distinguem a informação que desejam que a organização remeta 
automaticamente para eles, daquela que desejam procurar para atender a uma 

necessidade particular ou específica. 

51,9 14,8 37,0 

17) A organização criou instrumentos eletrônicos e gráficos que dirigem as pessoas 

para os recursos disponíveis. 
51,9 29,6 22,2 

18) Os especialistas em informação da UNA ajudam as pessoas a utilizar 

instrumentos on-line, incluindo a Internet. 
48,1 25,9 22,2 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vermelho
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 Questões da Seção Obtenha 
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3) A UNA faz distinção entre as duas responsabilidades da Gestão do 

Conhecimento: uma desempenha funções administrativas e deve servir a 

comunidades de prática, e a outra deve gerir conteúdo dos depósitos de informação. 

40,7 33,3 7,4 

6) A UNA disponibiliza recursos para a criação de comunidades de especialistas 

que desejam compartilhar seus conhecimentos. 
40,7 37,0 3,7 

13) Os especialistas desempenham importante papel na identificação de informação 
para outros usuários. 

40,7 25,9 14,8 

11) As solicitações de informação enviadas para a intranet ou fóruns de discussão 
geralmente são fáceis de se identificar. 

37,0 37,0 0,0 

2) Os funcionários da UNA documentam e compartilham informação sobre as suas 
expertises rotineiramente. 

33,3 33,3 0,0 
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10) As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, ficando claro 
para os demais onde ir em busca de informação específica. 

33,3 40,7 -7,4 

19) A UNA estabelece maneiras para as pessoas documentarem e compartilharem 
conhecimento. 

33,3 48,1 -14,8 

14) Os meios eletrônicos e físicos nos quais armazenamos o nosso conhecimento 
contêm a melhor informação disponível sobre amplo leque de tópicos necessários. 

25,9 37,0 -11,1 

12) Os funcionários identificam, coletam, classificam, resumem e disseminam o 
conhecimento organizacional. 

22,2 51,9 -29,6 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O GRÁF. 4 permite visualizar a Concordância das questões em ordem decrescente, a 

Discordância em ordem crescente e identificar o agrupamento das questões em pontos Fortes 

(as questões possuem uma Concordância superior à Discordância), em Equilíbrio (as questões 

têm uma Concordância próxima à Discordância) e A Melhorar (a Discordância é superior à 

Concordância). 
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Gráfico 4 - Concordância e Discordância por questão classificadas pela Diferença – seção Obtenha 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando os Pontos Fortes apontados na TAB. 4, pode-se perceber que existe grande 

acesso aos recursos de Tecnologia da Informação (TI), o que intensifica o saber da organização, 

puxando e empurrando as informações para todos que atuam na organização.  

Avaliando os Pontos A Melhorar apontados na pesquisa, a Coordenação tem 

dificuldades em identificar comunidades de especialistas, estabelecer maneiras práticas para 

documentar e compartilhar o conhecimento, oferecer opções diferenciadas aos funcionários 

para identificar, coletar, disseminar e acessar o conhecimento organizacional.  

A outra seção do DGC pesquisada foi o primeiro passo do processo estratégico – seção 

Avaliar. Ela apresentou-se com um percentual de 61%, evidenciando que se trata de uma seção 

mais fragilizada do que a seção Obtenha, com um percentual de 65%. Tal resultado indica que 

o conhecimento e as informações existentes na UNA não são avaliados de forma sistemática e 

rotineira, o que pode acarretar um impedimento às mudanças e às respostas exigidas pelo 

mercado, uma vez que não se tem informações sobre o que realmente é importante para a 

organização. 

Utilizando os mesmos critérios já mencionados na seção Obtenha, as frequências 

relativas de cada uma das 20 questões da seção Avalie foram agrupados em categorias 

Concordância e Discordância, conforme é mostrado na TAB. 5. 

 

Concordância
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Tabela 5 - Pontuação geral da seção Avalie 

 1 2 3 4 5 Discordância Concordância Diferença Média 

21) 0,0% 0,0% 11,1% 40,7% 48,1% 0,0% 88,9% 77,8% 4,4 

22) 7,4% 7,4% 7,4% 59,3% 18,5% 14,8% 77,8% 70,4% 3,7 

23) 18,5% 11,1% 37,0% 22,2% 11,1% 29,6% 33,3% -3,7% 3,0 

24) 14,8% 22,2% 22,2% 33,3% 7,4% 37,0% 40,7% 18,5% 3,0 

25) 18,5% 14,8% 25,9% 33,3% 7,4% 33,3% 40,7% 14,8% 3,0 

26) 22,2% 18,5% 25,9% 29,6% 3,7% 40,7% 33,3% 7,4% 2,7 

27) 18,5% 25,9% 33,3% 14,8% 7,4% 44,4% 22,2% -11,1% 2,7 

28) 25,9% 14,8% 22,2% 29,6% 7,4% 40,7% 37,0% 14,8% 2,8 

29) 7,4% 22,2% 37,0% 22,2% 11,1% 29,6% 33,3% -3,7% 3,1 

30) 33,3% 22,2% 22,2% 18,5% 3,7% 55,6% 22,2% 0,0% 2,4 

31) 14,8% 22,2% 22,2% 25,9% 14,8% 37,0% 40,7% 18,5% 3,0 

32) 25,9% 18,5% 25,9% 18,5% 11,1% 44,4% 29,6% 3,7% 2,7 

33) 11,1% 18,5% 25,9% 29,6% 14,8% 29,6% 44,4% 18,5% 3,2 

34) 14,8% 7,4% 22,2% 37,0% 18,5% 22,2% 55,6% 33,3% 3,4 

35) 14,8% 7,4% 18,5% 40,7% 18,5% 22,2% 59,3% 40,7% 3,4 

36) 7,4% 0,0% 37,0% 37,0% 18,5% 7,4% 55,6% 18,5% 3,6 

37) 14,8% 25,9% 25,9% 25,9% 7,4% 40,7% 33,3% 7,4% 2,9 

38) 18,5% 22,2% 22,2% 22,2% 14,8% 40,7% 37,0% 14,8% 2,9 

39) 18,5% 14,8% 40,7% 22,2% 3,7% 33,3% 25,9% -14,8% 2,8 

40) 0,0% 0,0% 11,1% 40,7% 48,1% 0,0% 88,9% 77,8% 4,4 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para evidenciar os pontos fortes, fracos e equilibrados, a TAB. 6 mostra as questões 

classificadas em ordem decrescente da Diferença (Concordância – Discordância) e agrupadas 

nas categorias Pontos Fortes, Pontos Equilibrados e Pontos Fracos.  

 

Tabela 6 - Questões da seção Avalie agrupadas por categoria Pontos Fortes, Pontos 

Equilibrados e Pontos a Melhorar 
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21) Os coordenadores reconhecem que o conhecimento é parte da base de 
recursos da qual a nossa organização gera valor. 

88,9 0,0 88,9 

22) Os coordenadores conversam sobre a Gestão do Conhecimento, quando 
fazem relatos sobre a situação da organização. 

77,8 14,8 63,0 
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Questões Seção Avalie 
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36) Há algum tempo os coordenadores tem praticado a Gestão do 

Conhecimento sem dar esse nome a ela. 
55,6 7,4 48,1 

35) A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração do 

desempenho organizacional geral. 
59,3 22,2 37,0 

34) Os coordenadores avaliam qual conhecimento necessita ser desenvolvido 

quando se aloca recursos. 
55,6 22,2 33,3 

33) Para tomar decisões de Gestão do Conhecimento, a UNA se baseia em uma 
mescla de números, conhecimentos explícitos e tácitos. 

44,4 29,6 14,8 
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25) A UNA publica documento de circulação externa que relata a qualidade 
com que gerimos o conhecimento. 

40,7 33,3 7,4 

40) A UNA utiliza tanto medidas qualitativas quanto quantitativas para 
dimensionar a efetividade do nosso processo de Gestão do Conhecimento e 

seus resultados. 

33,3 25,9 7,4 

24) O processo de mensuração do conhecimento da UNA ajuda a entender 
melhor quais conhecimentos devem ser geridos. 

40,7 37,0 3,7 

31) Os coordenadores participam de experiências com maneiras diferentes de 
medir a qualidade com que o conhecimento é gerido. 

40,7 37,0 3,7 

23) A UNA mede o seu processo de Gestão do Conhecimento e os seus 
resultados. 

33,3 29,6 3,7 

29) A UNA desenvolve um esquema que vincula as atividades de Gestão do 

Conhecimento aos resultados estratégicos. 
33,3 29,6 3,7 
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28) Os coordenadores conversam sobre medir o conhecimento de maneira que 

os funcionários possam entender prontamente. 
37,0 40,7 -3,7 

38) É realizado na UNA um mapeamento do fluxo do processo das atividades 

de Gestão do Conhecimento. 
37,0 40,7 -3,7 

26) Os coordenadores podem vincular atividades de Gestão do Conhecimento a 

resultados mensuráveis. 
33,3 40,7 -7,4 

37) A UNA dispõe de equipe cujos membros têm expertise em avaliação, 
mensuração e operação para avaliar o nosso processo de Gestão do 

Conhecimento e seus resultados. 

33,3 40,7 -7,4 

39) Os coordenadores tem expertise para explicar a diferença entre a avaliação 
e a mensuração de desempenho. 

25,9 33,3 -7,4 

32) A UNA publica um documento interno que relata a qualidade com que 
fazemos a Gestão do Conhecimento. 

29,6 44,4 -14,8 

27) Os funcionários conhecem que medida é utilizada para monitorar o 
processo de Gestão do Conhecimento e os seus resultados. 

22,2 44,4 -22,2 

30) Os coordenadores dispõem de um documento que descreve como as 
diferentes formas de conhecimento da nossa organização interagem umas com 

as outras para criar valor. 

22,2 55,6 -33,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O GRÁF. 5 permite visualizar, para a seção Avalie, a Concordância das questões em 

ordem decrescente, a Discordância em ordem crescente e identificar o agrupamento das 

questões em pontos Fortes, em Equilíbrio e A Melhorar. 

 

 

Gráfico 5 - Concordância e Discordância por questão classificadas pela Diferença – seção Avalie 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar a quantidade de questões em cada grupo – Pontos Fortes, Pontos 

Equilibrados e Pontos a Melhorar –, o indicador Avalie obteve menor quantidade de questões 

pertencentes ao grupo dos pontos fortes (apenas 6) do que a quantidade de questões no grupo 

dos pontos a melhorar (8 questões). Entre os Pontos Fortes pode-se destacar que há na UNA 

uma avaliação do capital intelectual e isso faz parte do processo de mensuração do desempenho 

organizacional na percepção da Coordenação. Como Pontos a Melhorar não há uma 

implementação formal na instituição da GC conforme a visão da Coordenação. O resultado 

inferior do indicador Avalie em comparação com o outro indicador – Obtenha – sugere mais 

atenção da organização em pesquisar e desenvolver ferramentas de medidas confiáveis para 

mensurar os intangíveis. Bukowitz e Williams (2002) afirmam que estimar o conhecimento 

existente relativo a necessidades futuras é responsabilidade da liderança designada formalmente 

pela organização. 

Com base na avaliação, percebe-se que a referida organização até reconhece que gera 

valor a partir de seus recursos e que o conhecimento é parte base de seus recursos, sendo que a 

mensuração da gestão do conhecimento ajuda a entender e avaliar o desempenho organizacional 

geral. Porém, é desconhecido quais medidas devem ser utilizadas para monitorar e mapear o 
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processo de GC, o que dificulta a análise do capital intelectual existente e a identificação de 

quais conhecimentos serão necessários adquirir.  

A TAB. 7 foi classificada em ordem decrescente pela média geral de cada campus. A 

média geral é calculada pela média aritmética das médias de cada indicador. Esse cálculo é feito 

conforme sugerem Bukowitz e Williams (2002) para obter o resultado geral de determinado 

setor da organização. A média geral mais alta a foi do campus Contagem, com um percentual 

de 71%. Esse resultado é satisfatório, uma vez que está acima das pontuações das organizações 

que testaram em campo o DGC, que, conforme Bukowitz e Williams (2002), permaneceram no 

intervalo de 30% a 70% para cada seção. Os campus Raja e Barro Preto também atingiram um 

ótimo resultado geral de 69%, bem próximo do limite superior das organizações testadas pelas 

autoras do DGC. Já o campus Liberdade teve um resultado bem insatisfatório de 45% na média 

geral, obtendo o resultado mais baixo de 38% para a seção Avalie. O resultado geral foi baixo 

também no campus Linha Verde, com 58%. Esses dois campi – Linha Verde e Liberdade – 

obtiveram um resultado abaixo de 55%, que corresponde à média das organizações que testaram 

o instrumento. Os campi Aimorés e Barreiro obtiveram resultados satisfatórios de 65% e 61% 

respectivamente. 

 

Tabela 7 - Pontuação geral e das seções Obtenha e Avalie por campus 

Campus Média de Obtenha Média de Avalie Média Geral 

Contagem 71% 72% 71% 

Raja 72% 67% 69% 

Barro Preto 70% 67% 69% 

Aimorés 65% 68% 66% 

Barreiro 64% 57% 61% 

Guajajaras 65% 51% 58% 

Linha Verde 51% 52% 52% 

Liberdade 52% 38% 45% 

Total Geral 65% 61% 63% 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Para visualizar melhor os resultados obtidos em cada campus, foi gerado o GRÁF. 6, 

que permite comparar as médias de cada campus e de cada seção. 
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Gráfico 6 - Média geral e médias das seções Obtenha e Avalie por campus 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A TAB. 8 foi classificada em ordem decrescente pela média geral da escolaridade. Pode-

se observar que o percentual mais alto obtido foi 70% para superior completo, seguido de 68% 

para doutorado, sendo o menor percentual de 60% para mestrado. Diante desses resultados 

pode-se presumir que não há relação entre o nível de escolaridade e a avaliação da GC na UNA, 

uma vez que a maior média geral está atribuída à escolaridade Superior Completo, com a 

segunda posição ocupada pela escolaridade Doutorado e a menor média geral obtida pela 

escolaridade Mestrado  

 

Tabela 8 - Pontuação geral e das seções Obtenha e Avalie por escolaridade 

Escolaridade Média de Obtenha Média de Avalie Média Geral 

Superior completo 73% 68% 70% 

Doutorado 72% 63% 68% 

Mestrado incompleto 66% 67% 66% 

Doutorado incompleto 60% 62% 61% 

Mestrado 62% 58% 60% 

Total Geral 65% 61% 63% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.3 A percepção da alta gerência na contribuição da gestão do conhecimento para a 

competitividade 

 

Esta seção aborda os resultados das entrevistas individuais realizadas em maio de 2014 

com os diretores do Centro Universitário UNA. Uma vez analisadas as respostas, é possível 

apresentar o conjunto de resultados que se segue. Ressalte-se que, na transcrição da fala dos 

diretores, eles serão identificados pelas siglas E1 e E2, para preservar o anonimato dos 

respondentes. 

As perguntas tiveram por objetivo investigar se o uso estratégico dos indicadores e dos 

capacitadores do conhecimento contribuem para a competitividade da IES privada na percepção 

da alta direção da instituição. Esse objetivo foi atingido através da análise das respostas do 

roteiro de entrevista (APÊNDICE A). 

Em relação aos entrevistados, comprovou-se que possuem a firme convicção de que o 

conhecimento é um dos ativos corporativos mais importantes de uma organização. Trechos das 

respostas dadas à questão 1 do roteiro de entrevista possibilitam essa comprovação. 

Questão 1 - Você considera que o conhecimento é um dos ativos corporativos mais 

importantes de uma organização? 

 
Sim. Principalmente quando a instituição sai de pequeno/médio porte para grande 

porte no mercado aberto como nós. Hoje estava falando com a nossa equipe. Um novo 

concorrente está abrindo muito próximo da gente com um portfólio de cursos muito 

próximo do nosso. Em um mercado onde tudo é muito igual tende a virar um 

commodity. O conhecimento torna-se um diferencial. Isso em todos os pontos: nos 

processos internos, externos, no planejamento da gestão estratégica. É o que vai 

definir o sucesso ou não da organização. Médio e longo prazo com certeza vai fazer a 

diferença. (E2) 

 

Considero mas quando nós pensamos que gestão do conhecimento está ligada ao 

desempenho das pessoas, quem forma uma organização são as pessoas. Que forma 
que nós vamos gerenciar o conhecimento que é produzido por estas pessoas? As 

pessoas passam. E a importância de criar esta cultura dentro de uma organização. (E1) 

 

Conforme se observa pelas respostas dos diretores, o conhecimento é considerado por 

eles como um diferencial estratégico importante e por isso precisa ser gerenciado. A médio e 

longo prazo a GC fará diferença para a organização. Nesse sentido, Davenport e Prusak (2003, 

p. 24) corroboram que “novo é reconhecer o conhecimento como um ativo corporativo e 

entender a necessidade de geri-lo e cercá-lo do mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor 

de outros ativos mais tangíveis”.  

Os entrevistados também estão convencidos de que a GC contribui para a 

competitividade da instituição. Pode-se verificar isso através das respostas dadas à questão 2.   
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Questão 2 - A GC pode ser considerada um fator de competitividade? 

 

Certamente. Se não há um modelo para gerir o conhecimento, se não tiver um processo 
bem desenhado, com fluxos consolidados, uma cultura formada, e uma pessoa que 

traz sucesso à organização vai embora para outra organização este conhecimento será 

transmitido para o outro lugar, para onde essa pessoa for. Então gera competitividade 

na medida em que há um alinhamento das pessoas em torno desta questão de 

compartilhar, de desenvolver, de formar sucessores. Se a ideia não ficar centralizada, 

isso é um problema para a liderança. (E1) 

 

Com certeza sim, o conhecimento pode ser considerado um fator de competitividade. 

Cada vez a gente está mais próximo da commodity e da diferenciação de produtos 

customizados. Como nós vamos usar o conhecimento. Como iremos usar 

determinadas tecnologias e inovações? Se a gente compara a própria UNA e um 
importante concorrente, onde no mercado é nítido a diferenciação de um e outro, a 

gente parte mais para um modelo de diferenciação e o concorrente está cada vez mais 

ligado a liderança e custo, preço mais baixo e larga escala.[...] Dentro da instituição 

não adianta ter o conhecimento e morrer com ele de baixo do braço. Tem que repassar. 

Eu falo muito isso. Conhecimento quanto mais você trabalha e difunde mais você 

recebe em troca. (E2) 

 

Os entrevistados apontam que uma organização se torna competitiva frente aos 

concorrentes no mercado se tiver um modelo com processos bem desenhados para gerir o 

conhecimento, mas ressaltam que isso só é possível através de uma cultura formada na 

instituição para a GC. Destacam também a preocupação que a liderança tem em obter um 

alinhamento das pessoas em compartilhar o conhecimento e dos resultados positivos que isso 

traz para a competitividade da organização. Esses resultados estão alinhados com os conceitos 

de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 6), ao afirmarem que “pesquisadores de negócios, 

consultores e próceres de todo o mundo exortaram as empresas de hoje a encarar a GC como 

fonte de vantagem competitiva”. 

As questões 3, 4 e 5 referem-se aos resultados da pesquisa quantitativa em GC realizada 

com a coordenação da UNA em abril de 2014. O objetivo foi obter a percepção da alta direção 

frente aos resultados de dois indicadores (Obtenha e Avalie) da GC obtidos através da aplicação 

do Diagnóstico da Gestão do Conhecimento, de Bukowitz e Williams (2002), na Coordenação 

da instituição.  

Questão 3 – Os resultados mostraram que a coordenação tem dificuldade de identificar 

na UNA comunidades de especialistas que visam ao compartilhamento de conhecimento. Qual 

é sua opinião a respeito desse fato? 

Em relação a essa questão, destacam-se as seguintes respostas:  

 

De fato eu corroboro o que os coordenadores demonstraram porque a gente não tem 

uma área primeiro com este nome, as informações postas hoje estão na intranet e eu 

não vejo essa cultura nossa de utilização da intranet, das pessoas buscando estas 

informações que são necessárias no processo na intranet. Então as informações estão 

pulverizadas por departamento. (E1) 



64 

 

Não é um viés forte da UNA uma discussão acadêmica e grupos de pesquisa, ainda é 

muito incipiente essa análise nossa. Recentemente alguns coordenadores vieram 

discutir a respeito de ensino a distância – EAD. A UNA tem uma série de ações que 

são trabalhadas em relação a EAD. Fala de um coordenador: “se a gente pegar aqui 

na coordenação da UNA de Contagem a gente tem 3 mestres em ensino a distância. 

Trabalham há mais de 10 anos com EAD. Quanto que a gente pode contribuir com a 

UNA. Quanto que a gente pode ser consultado para fonte de informação e 

conhecimento sobre esse assunto. E nessa reflexão criar uma comunidade de 

discussão, de contribuição e desenvolver e apresentar um modelo. O que vocês acham 

é legal desse modelo? Se não concordam com a gente vai para essa linha ou outra. 

Isso pode gerar o que? Dei um exemplo porque isso foi muito concreto. Isso vale para 
diversas outras áreas de conhecimento. (E2) 

 

Pode-se identificar, nas respostas, que a Direção concorda com a Coordenação no que 

diz respeito à inexistência na UNA de comunidades de especialistas que visam ao 

compartilhamento de conhecimento. Os entrevistados demonstram que há uma preocupação 

latente em relação a essa iniciativa, mas ainda não há ações concretas e nem projetos com esse 

objetivo.  

Para reforçar o papel crucial dessa ação estratégica para uma organização, citam-se Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 13), que enfatizam: “a importância das microcomunidades de 

conhecimento, os pequenos grupos dentro das organizações, cujos membros compartilham 

conhecimentos, assim como valores e objetivos comuns”. O sucesso final da criação de 

conhecimento depende da maneira como essas microcomuidades se relacionam ao longo das 

diferentes fases do processo da criação do conhecimento. 

A questão 4 se propõe a investigar como é a percepção da Direção em relação à 

existência de uma cultura na UNA que propicia o compartilhamento do conhecimento em todos 

os níveis da organização.  

Questão 4 – Os resultados mostraram que a informação e o conhecimento não são 

devidamente compartilhados em todos os níveis da organização (não faz parte da cultura da 

organização). Qual é sua opinião a respeito dessa situação?  

O aspecto abordado nessa questão possui um conteúdo defendido nos três modelos 

destacados no referencial teórico deste trabalho de pesquisa. Esses conteúdos estão 

relacionados entre si. Essa questão aborda não só os resultados obtidos do indicador Obtenha 

do DGC, de Bukowitz e Williams (2002). Ela também atende ao que é proposto pelo 

capacitador 5 – Globalizar o conhecimento local –, de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), e 

ainda aborda o que é ressaltado por Nonaka e Takeuchi (1997) na teoria da Criação do 

Conhecimento Organizacional, quando comentam que “o sucesso das empresas japonesas está 

fortemente ligado à sua capacidade de criação do conhecimento organizacional, que representa 

a capacidade da empresa em criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo 
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e incorporá-lo a produto e serviços” (p. 1). Sobre essa abordagem, os entrevistados não 

concordaram totalmente com os resultados obtidos na Coordenação, representando pontos 

importantes para futuros debates na instituição.  

 

Eu vejo o papel da descentralização da informação na responsabilidade das lideranças. 

Nós temos foro de diretores. Esses diretores tem a responsabilidade de, além de tomar 

decisões que são estratégicas, de disseminar estas decisões nas pontas. [...] Quais são 

os meios de comunicação que nós temos? Blog, facebook, twitter, recebemos no nosso 

email todas as mensagens institucionais, todas são divulgadas e as informações 

estratégicas são disseminadas no e-mail do colaborador. A nossa gestão é uma gestão 
de muita escuta, de muita participação, do olhar, do intervir no momento. Bem, dizer 

que todos tem esta atitude, não. Mas é uma responsabilidade minha como gestora 

cuidar para que as pessoas de fato estejam disseminando esta cultura. É formação de 

cultura. (E1) 

 

Na teoria e parte da prática eu não concordo. Mas entendo o resultado. Na teoria eu 

discordo da questão 4 pelo seguinte. A UNA está há 3 anos entre as 100 melhores 

empresas de se trabalhar no Great Place to Work. Uma das práticas destacadas da 

UNA pelo Great Place to Work que segundo eles é considerada uma prática rara em 

empresas é a organização toda parar para se reunir. Todos recebem informações 

organizacionais nessa parada obrigatória, [...] onde o reitor apresenta a todos da UNA 

toda a área administrativa. Esse ano eles apresentaram a nova área de inovação. O 
reitor apresenta sempre os números e também foi apresentado o norte da empresa, as 

ações que aconteceram e os próximos passos. Vamos abrir “Sete Lagoas”, vamos 

crescer “Contagem”. A instituição está crescendo muito. [...] A instituição trabalha 

formas de compartilhar em todos os níveis a informação, eu não sei o conhecimento, 

mas a informação. Mas o crescimento tem tornado isso cada vez mais difícil. A 

informação pulveriza. [...] Então esse é um desafio: ótimo ele vir e conversar, mas 

como tornar isso numa prática mais próxima. Talvez com uso de tecnologia como 

videoconferência, aí ele possa participar. Ferramentas novas como um minuto com o 

reitor uma vez por mês para apresentar uma mensagem, ou através do uso da intranet. 

Passaram-se 10 anos. Não somos mais 3 mil alunos. Somos 33 mil alunos. Quantas 

unidades? Agora mais duas. Então isso talvez reflita o que acontece às vezes: chega 
aqui uma informação de que em Belo Horizonte está acontecendo isso. Mas quem 

falou isso? E isso vai refletir no coordenador que trabalha com várias lideranças e 

como administrar isso se ele é o último a saber. (E2) 

 

Em relação à disseminação da informação e do conhecimento em todos os níveis da 

organização, os entrevistados não concordam com os resultados insatisfatórios do indicador 

Obtenha. Para argumentar, demonstraram que há muitas atividades que comprovam ações 

concretas com esse objetivo, tais como: atribuição da responsabilidade aos líderes pela 

disseminação da informação nas pontas, realização de reuniões e eventos periódicos com esse 

objetivo, existência de setores responsáveis pela comunicação institucional e o uso de canais 

como intranet, e-mail, blog, Facebook, Twitter. No entanto, eles acreditam que obstáculos 

interferem na formação dessa cultura e citam, entre eles, a falta de atitude proativa por parte de 

algumas pessoas e o crescimento acelerado da organização. É importante observar que um dos 

entrevistados aponta algumas soluções para o problema, tais como o uso de videoconferência e 

“um minuto com a reitoria”. Este também pode ser considerado um ponto de melhoria.  
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A questão 5 questiona a importância de uma implementação formal da GC em virtude 

dos resultados mostrarem que a Coordenação não percebe claramente as atividades dessa 

gestão.  

Questão 5 – Os resultados mostraram que a Coordenação não percebe claramente 

atividades de GC. A partir desses resultados acha importante a implementação formal da GC? 

Justifique. 

Os entrevistados concordaram que faz sentido a Coordenação não perceber atividades 

na UNA envolvendo a GC, como mostram as citações a seguir. 

 

Com certeza 100%. Precisamos de uma formalização da instituição da gestão do 

conhecimento, de processos de gestão do conhecimento, de ferramentas de gestão de 

conhecimento, para que isso fique claro. Há tentativas. Isso há o tempo todo. Um 

exemplo simples que vou te dar. A intranet está no dia-a-dia mas não é vista como 

“aquela” ferramenta que poderia tanto contribuir. (E1) 

 

Se pensarmos que nós não temos somente um único canal de gestão do conhecimento 

e da informação porque ela está pulverizada, e ela está em cada setor. Temos manual 

de política e regimento da instituição. Então, dizer que o conhecimento é disseminado 
isto eu acredito que a instituição faça. Acredito que o termo gestão do conhecimento 

não temos pois não há uma única área que cuida disso. Então de fato eles 

desconhecem, [...] portanto faz sentido. (E2) 

 

Os resultados obtidos nessa questão reforçam que há tentativas de uma implementação 

da GC, mas que essa ainda não foi formalizada na instituição. Bukowitz e Williams (2002) 

propõem em seu modelo que a organização identifique claramente, através dos indicadores, em 

que aspecto a organização está com resultados insatisfatórios. E que a partir disso ela construia 

um conjunto concreto de passos iniciais para alcançar seus objetivos estratégicos e reverter o 

resultado desses indicadores para satisfatório. “A longo prazo, a capacidade de fazer uma 

abordagem sistemática da Gestão do Conhecimento é, por si mesma, uma vantagem 

competitiva” (BUKOWITZ & WILLIAMS, 2002, p. 30). 

A questão 6 se propõe a descobrir na UNA se o capacitador 1 – instilar a visão do 

conhecimento – está nítido na instituição e se ele estimula a criação do conhecimento em toda 

a organização. Pode-se observar, na percepção da direção, que há diversas iniciativas visando 

ao compartilhamento de conhecimento na UNA. Isso reforça o conflito entre as percepções da 

Coordenação e da Direção, identificado na análise da questão 4, conflito que se relaciona ao 

compartilhamento do conhecimento em todos os níveis da organização. Entretanto, esse 

resultado legitima uma nitidez da visão do conhecimento por parte da Direção. Nesse sentido, 

Bukowitz e Williams (2002) apresentam uma das questões apontadas pelo indicador Avalie – 

como a liderança da organização conduz os processos de GC –, afirmando que estimar o 
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conhecimento existente relativo a necessidades futuras é responsabilidade da liderança 

designada formalmente pela organização. 

Isso pode ser comprovado após ter sido identificado que muitas são as iniciativas 

tomadas pela direção da UNA para a criação do conhecimento visando ao fortalecimento da 

instituição no presente e no futuro, legitimando na Direção da UNA o capacitador 1 – instilar a 

visão do conhecimento. Entre as iniciativas identificadas nos relatos dos entrevistados algumas 

estão descritas logo após a questão 6. 

Questão 6 – Quais iniciativas relacionadas à transferência e à criação do conhecimento 

são tomadas na UNA visando ao fortalecimento da organização no presente e no futuro?  

Uma iniciativa apontada é uma política forte de reunião: 

 

A instituição tem criado uma política forte de reunião. Então nós temos: reunião de 

foro de líderes. O reitor uma vez por mês reúne com todos os líderes administrativos, 

e também reunião uma vez por semana com todos os diretores onde nós fazemos 
alinhamento de decisões e de comunicação colocando todos na mesma página.[...] 

(E1) 

 

Uma segunda iniciativa é a formação do Núcleo Docente Estruturante (NDE):  

 

Pela legislação do MEC, nós temos a formação do NDE (Núcleo Docente 

Estruturante) que é composto por 5 membros de cada curso e essas pessoas devem 

construir políticas dentro desses cursos respeitando a característica de cada profissão, 

de cada cenário, de cada mercado. É uma construção coletiva de fato onde se constrói 

cursos. (E1) 

 

As oficinas de professores são uma terceira iniciativa: 

 

Desenvolvimento de professores, de onde estamos e para onde vamos. Hoje nós temos 

1.000 professores. Procuramos fazer esse desenvolvimento nas oficinas de início de 

semestre, feitas normalmente em 3 dias. (E1) 

 

Uma quarta iniciativa indicada é a realização de entrevistas com pessoas em destaque 

pela competência para trazer insights aos professores, reunidos em simpósios semestrais, que 

produziram a criação de novos conhecimentos para a instituição. 

 

Simpósio dos professores no início do semestre, principalmente os últimos 2 

semestres. A última vez que conversei com a vice-reitora eu disse a ela que a UNA 

está antenada aos nomes da educação e das discussões das tendências da sala de aula 

do futuro. Estiveram no Fantástico recentemente dois entrevistados convidados das 

nossas reuniões de início de semestre o simpósio dos professores, que são a consultora 

em educação Rosely Sayão e o cientista Miguel Nicolelis o desenvolvedor do projeto 

para que um deficiente possa chutar uma bola no primeiro jogo da copa do mundo. 

Vieram pessoas em destaque para gerar discussão e produção de conhecimento.  Da 

experiência vivida por duas professoras em um projeto no Nordeste do Brasil desse 
cientista, nasceu a Unatec 3.0 com uma nova sala de aula. [...] (E2) 
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A questão 7 investiga o segundo capacitador do conhecimento, que aponta, segundo os 

autores, para o principal passo da criação do conhecimento, que é a troca de ideias, opiniões e 

crenças. Em relação a esse capacitador, a UNA demonstra estar dando esse passo de maneira 

bem consolidada. Pode-se constatar isso analisando as respostas dos entrevistados que estão 

logo após a questão a seguir. 

Questão 7 – Como a UNA tem estimulado as conversas entre os funcionários visando à 

troca de ideias e opiniões, ou seja, como ocorre o compartilhamento do conhecimento tácito?  

 

Na UNA temos projetos para níveis de função dentro da empresa. Então temos um 

para a parte administrativa que chama “orquestra de talentos”. Ali identificamos 

projetos institucionais e problemas institucionais que precisam ser resolvidos e 

definimos como aquele grupo irá propor soluções. Ao mesmo tempo ele tem 

desenvolvimento no perfil dele de liderança e também propõe soluções para 

problemas reais da instituição e recebe premiação, para cada projeto implantado cada 
pessoa recebe R$2.000 para implantação deste projeto. Os coordenadores tem a parte 

de desenvolvimento também que chama PDGA, buscando uma formação. [...] As 

nossas ideias são construídas coletivamente. O projeto “líderes inspiradores” é 

direcionado para diretores, onde também somos chamados para dar opiniões, 

compartilhar ideias, até tomada de decisão em níveis bastante estratégicos, (E1) 

 

Para ampliar para todas as equipes, a UNA incentiva muito reuniões, a UNA tem os 

líderes inspiradores que é a esfera dos diretores, tem o foro de líderes que são os CAA 

e biblioteca que é de acordo com o nível do cargo ou do colaborador, eles tem reuniões 

mensais. Nessas reuniões tem estas trocas de experiências, de informações, de 

conhecimentos, de contatos. Através destas reuniões com os diversos campi há uma 

realização de trocas que é muito tangível. (E2) 
 

O gerenciamento de conversas e o incentivo a essas conversas com o objetivo de 

promover o compartilhamento do conhecimento tácito e proporcionar a criação do 

conhecimento está articulado na instituição UNA através de diversos projetos, tais como: 

orquestra de talentos com premiação para projetos implantados, PDGA (Programa de 

Desenvolvimento de Gestores Acadêmicos) voltados para a Coordenação, líderes inspiradores 

na esfera da Direção, foro de líderes para o Centro de Atendimento ao Aluno (CAA), biblioteca 

e outros níveis de colaboradores.  

A política de realização de reuniões é forte na instituição. Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) enfatizam a importância da realização de conversas para o bom desempenho de gerentes. 

Apoiando o foco desse capacitador, Starec; Gomes e Chaves (2005) destacam como fator 

essencial para o conhecimento organizacional uma gestão de pessoas que identifique os 

conhecimentos requeridos para o aumento da eficácia organizacional: foco estratégico e uma 

gestão das condições internas, organização do trabalho, clima organizacional, hierarquias, 

reconhecimento e recompensas etc. como elementos propulsores à criação e compartilhamento 

do conhecimento organizacional e ao desenvolvimento do denominado capital humano. 
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A próxima questão investiga a inovação na UNA e sua relação com a competitividade. 

A inovação é um importante aspecto do segundo capacitador – Gerenciar as Conversas. Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) destacam a importância de fomentar a inovação na linguagem 

utilizada nas conversas. Também a inovação é destacada pelos autores quando declaram que 

“nem todo conhecimento tem valor estratégico” (p. 92) e que a inovação é apontada como um 

importante integrante da criação de conhecimento estratégico de avanço. As respostas dadas 

para a questão 8 permitem analisar que a inovação é um ponto forte na UNA. Mostram que 

houve inovação no passado, há inovação no presente e indica novos caminhos para o futuro. 

Além disso, comprovam o valor estratégico da inovação e sua relação com a competitividade, 

quando se percebe nas respostas que o que ocasionou o rápido crescimento da instituição nos 

últimos anos foi, entre outras coisas, a presença forte da inovação na instituição, conforme o 

início do relato do E2, transcrito abaixo. 

Questão 8 – É possível identificar alguma inovação realizada dentro da UNA que 

contribui para sua competitividade? Em caso afirmativo, exemplifique.  

 

A UNATEC diante do diagnóstico da empresa contratada apresentou um projeto 

acadêmico inovador, que foi desenvolvido comandado por um de nossos 

coordenadores que estava em conformidade com os objetivos da empresa contratada 
Esse projeto inovador está projetado para ser executada a partir de 2014/2 em três 

passos. O primeiro vislumbra uma iniciativa que após avaliação da empresa 

contratada fará parte de um projeto ANIMA de inovação para prosseguir com passos 

2 e 3. (E1) 

 

Pensando em inovação, vou falar que hoje sim, isso cria um diferencial. Num primeiro 

momento um exemplo mais tangível. Há o crescimento de 3.000 para 33.000 alunos, 

e também para 10 unidades. Isso é fruto de várias inovações gerenciais. O pioneirismo 

de lançamento de cursos tecnológicos, o fortalecimento de um modelo de cursos 

tecnológicos, torna a UNA referência no Brasil todo pelo oferecimento de um 

portfólio de cursos tecnológicos. [...] A modularização dos cursos permite abrir uma 
turma que poderia não abrir por número insuficiente de alunos. Outro exemplo é o 

trabalho interdisciplinar: o formato que ele é hoje eu não conheço nenhuma 

instituição, pelo menos na grande BH, que tenha um modelo similar. São bases que 

foram inovações e se comparadas com a concorrência a grande maioria não tem. Isso 

nos movimenta para um nível superior em relação ao concorrente e ao que éramos há 

10 anos atrás. Percebo a discussão para novas inovações, que este espaço seja cada 

vez maior. (E2) 

 

Os entrevistados apontaram diversas inovações existentes na UNA e relataram esse 

aspecto como um diferencial que impulsiona a instituição a seguir competitiva no mercado. 

Dentre elas citaram: o pioneirismo em cursos tecnológicos, a modularização de cursos, o 

trabalho interdisciplinar e um projeto acadêmico inovador. Portanto, a inovação é considerada 

um ponto forte na instituição, constatando-se, através dos exemplos dados pelos entrevistados, 

a existência da criação de conhecimentos estratégicos de avanço. Essa afirmativa está alinhada 

com as ideias de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), quando declaram que “o propósito das 
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estratégias de avanço é tirar proveito de futuras oportunidades de negócios e neutralizar os 

efeitos de futuras ameaças do ambiente de negócios” (p. 94). 

A questão 9 procura descobrir se há o desenvolvimento de ativistas do conhecimento na 

UNA. Isso é tratado pelo terceiro capacitador do conhecimento, que enfatiza as pessoas que 

iniciam e coordenam os processos de conhecimento na instituição. Constata-se que o conceito 

de ativistas do conhecimento é trabalhado na UNA através de um conceito próprio, denominado 

“líderes inspiradores”. Ao analisar as respostas dos entrevistados, pode-se notar como ponto 

forte na instituição a mobilização dos ativistas do conhecimento.  

Questão 9 – Quais ações na UNA desenvolvem nos líderes a habilidade de agirem como 

ativistas que disseminam o compartilhamento do conhecimento? 

 

Nós temos um presidente que é inspirador e enquanto inspiração, se ele acredita que 

algo deva acontecer na instituição, ele começa a falar 5 anos antes. Todo mundo acha 

que ele é futurista e visionário e quando a gente assusta, está acontecendo. Um 
exemplo disso, é a sustentabilidade. Uma outra coisa que é muito interessante para 

que a gente seja ativista é que a gente tenha muita autonomia no processo de 

construção e de decisão. Eu respondo por 45% do negócio e sou acompanhada nos 

meus indicadores que ficou combinado que eu iria responder. Jamais vem aqui uma 

reitoria para saber como é que estou fazendo, a minha autonomia é de 100% nesta 

construção. Quando uma instituição quer estimular essa palavra ativista, quanto mais 

autonomia você dá, mais responsável você torna o sujeito. E dentro do papel da minha 

liderança uma característica que eu vejo e que tenho falado para as pessoas, é que 

tenho dificuldade de trabalhar com equipe de baixa performance, porque a minha 

característica é de dar autonomia e de pressupor uma responsabilidade sobre o 

empenho e bom desenvolvimento de determinada atividade. Autonomia e confiança 
são palavras-chave. Há indicadores que respondo por eles à reitoria. [...] Eu preciso 

de resultados e confiar na autonomia que delego. Confiança se conquista e é preciso 

correr riscos. Trabalho com uma equipe que valoriza o trabalho de quem apresenta 

resultados satisfatórios diante da autonomia que se delega. Os ativistas são pessoas 

motivadas pela autonomia. De transmitir aos demais os conceitos da missão e da visão 

da organização. (E1) 

 

Os líderes inspiradores, encontro de líderes, onde há uma discussão que propicia estas 

trocas de informação, estas discussões entre as equipes de líderes, e em todos os níveis 

hierárquicos. Os líderes inspiradores tem uma reunião mais ou menos uma vez por 

mês, a próxima será dia 19/05 para falar sobre tendências da educação na sala de aula 

do futuro. É uma tarde toda de explanação sobre isso. Isso gera um momento de 
aprendizado e de troca. (E2) 

 

Os ativistas do conhecimento, ou “líderes inspiradores”, como são chamados na UNA, 

reúnem-se mensalmente, quando então ocorre discussão e troca de conhecimento tácito. Além 

disso, os entrevistados apontam um presidente futurista, visionário e inspirador. Destacam que 

autonomia, confiança, responsabilidade, correr riscos, resultados baseados em indicadores ou 

alta performance são palavras-chave no dia a dia das equipes que são conduzidas pelos “líderes 

inspiradores” da instituição. 

A próxima questão investiga se há na UNA iniciativas que promovam o contexto 

capacitante, que corresponde ao quarto capacitador do conhecimento. Pode-se verificar que na 
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percepção da Direção as características do contexto capacitante são fortes e presentes na 

Reitoria e que, à medida que se desce na hierarquia da estrutura da organização, elas perdem a 

força e a presença.  

Questão 10 – O contexto capacitante ou ba (em japonês) fomenta novas formas de 

relacionamento entre os profissionais que são baseadas na solicitude, confiança, apoio e 

comprometimento visando à troca de conhecimento tácito. Quais iniciativas você vê atualmente 

na UNA que envolvem a promoção desse contexto capacitante?  

 

Desde a reitoria, passando pela direção, coordenação e professores e funcionários 

segue uma linha de favorecer a troca de ideias e desenvolver a solicitude nas relações. 

Mas apoio e comprometimento de todos só existe no “Alice no país das maravilhas”. 

É um desafio promover o contexto capacitante. Mas a UNA se preocupa através de 

clima organizacional, desenvolvimento e valorização de competências, Proporcionar 

o desenvolvimento de cenários. Por exemplo temos o desenvolvimento de 3 cenários 
para cada semestre da UNATEC 2014/2, 2015/1. Mais que isso vai de encontro com 

a empresa recém contratada da ANIMA para tratar dos projetos relacionados a 

inovação. (E1) 

 

Dentro desses encontros, dessas reuniões, há essa troca de conhecimento e isso é uma 

linha. Hoje temos formas mais tradicionais, como reuniões, para as trocas de 

conhecimento, de informação, além disso, essas opções são atributos muito presentes 

dentro do dia a dia da instituição. É um espaço para refletirmos os valores que nós 

temos tais como comprometimento, inovação, transparência, são valores que acabam 

refletindo isso. A UNA desenvolveu ano passado PDGA (programa de 

desenvolvimento de gestores academicos), é um programa para coordenadores, 

normalmente uma vez por mês, onde 50 coordenadores se reúnem em uma sala onde 
é gerada uma série de discussões, normalmente tem pautas, como processo de 

credenciamento no MEC, coaching, perfil de como trabalhar determinadas 

características do coordenador. [...] A gente percebe que tem uma iniciativa, mas com 

o descer da escada na hierarquia talvez isso vá se perdendo. [...] Nos diretores isso é 

muito forte e aí o desafio é como trabalhar isso na instituição toda. [...] Está aí um 

desafio que está para ser trabalhado. (E2) 

 

O contexto capacitante é encarado como um desafio para a direção da UNA. Muitas são 

as ações em busca de obter esse contexto, entre elas são citadas as reuniões periódicas, processo 

de credenciamento no MEC, coaching, como trabalhar o perfil do coordenador através do 

Programa de Desenvolvimento de Gestores Acadêmicos (PDGA). Mas percebe-se através do 

relato dos entrevistados que o contexto capacitante não acontece nas pontas da instituição com 

a mesma força que acontece na Reitoria. “É um desafio para ser trabalhado” (E2). 

A questão 11 averigua a existência na UNA de estratégias visando ao posicionamento 

de mercado frente à concorrência no presente e no futuro. Na perspectiva de Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka (2001), a vantagem competitiva de uma organização é decorrente do seu desempenho 

ser superior ao desempenho dos concorrentes. Nesse sentido, esses autores ainda citam diversas 

fontes de vantagem competitiva e descrevem um referencial estratégico baseado em estratégias 

de sobrevivência e de avanço. As estratégias de sobrevivência exploram as atuais fontes de 
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vantagem competitiva, enquanto as estratégias de avanço exploram as futuras. Algumas das 

estratégias de sobrevivência abordadas pelos autores são: baixo custo de processo, por meio de 

economias de escala; diferenciação do produto/serviço, decorrente de características do produto 

valorizadas pelos clientes; e localização geográfica sem igual. Essas três fontes de vantagem 

competitiva podem ser identificadas nos relatos dos entrevistados, conforme pode ser verificado 

a seguir, logo após a transcrição da última questão do roteiro de entrevista. 

Questão 11 – A UNA possui um bom posicionamento de mercado em comparação aos 

concorrentes. Existem estratégias visando à continuidade desse posicionamento no presente e 

no futuro? Quais são? 

 
Sim. Ela atua com estratégias com expansão para o interior de Minas Gerais e 

estratégias de modificação interna para atender estudantes de três grupos que estão 

sendo analisados pela empresa contratada. Faixa etária de 15 a 18 anos, 18 a 25 e 

acima de 25. As duas estratégias se unem num alinhamento para ações futuras. (E1) 

 

A UNA tem um bom posicionamento no mercado, principalmente relacionado aos 

concorrentes. A gente está num posicionamento de diferenciação. A gente busca 

reforçar para o nosso aluno que ele vai ter um aprendizado de qualidade, que vai gerar 

para ele um espaço diferenciado no mercado. [...] Eu vejo o aluno da UNA como um 

aluno que vai gastar mais, suar um pouco mais mas vai ser um gerente, diretor ou 

dono de empresa amanhã. Este é o nosso posicionamento: a gente forma líderes do 

amanhã. Isto para mim é muito claro, uma formação ampla que vai gerar uma 
diferenciação para ele. [...] Ter uma campanha do passado afirmando que nós temos 

os melhores professores virou commodities. [...] O próximo desafio da instituição é a 

gestão do conhecimento. Vai contribuir muito. É como a gente vai tangibilizar este 

posicionamento, como a instituição vai se posicionar nos próximos 10 anos. [...] A 

UNA está querendo se posicionar como o novo ITA da massa, o ITA é muito reduzido 

e aqui vai ser da massa. Com a qualidade do ITA mas nós vamos atender 20 campi 

com mais de 100.000 alunos. A qualidade do ITA é um sonho, é um desejo de atender 

a massa mas com alto padrão de qualidade sem ser um produto enlatado, esse é o 

desafio. [...] Onde eu preciso estar para mostrar que eu sou diferente? A linha que vai 

traçar tudo isso é a gestão do conhecimento. [...]. (E2) 

 

As estratégias relatadas pelos entrevistados podem ser assim resumidas: expansão para 

o interior do estado de Minas Gerais; e análise do perfil de estudantes por faixa etária para 

proporcionar modificações internas, oferecer um aprendizado de qualidade e diferenciado no 

mercado e um cenário futurista de uma instituição bem maior que a atual oferecendo um 

aprendizado da mais alta qualidade. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), como já foi 

comentado, diferenciam estratégias de sobrevivência e de avanço. As primeiras exploram as 

atuais fontes de vantagem competitiva e as de avanço exploram as futuras. Entre as diversas 

estratégias de avanço explicitadas pelos autores, algumas serão destacadas por estarem em 

conformidade com as estratégias relatadas pelos entrevistados. São elas: “novos produtos com 

características únicas e alavancagem adquiridas nos negócios existentes para a criação de novos 

negócios” (p. 92).  
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5.4 Elos existentes entre os três modelos: Criação do Conhecimento X Capacitação para 

o Conhecimento X Estruturação do Processo de Gestão do Conhecimento  

 

A fim de esclarecer o motivo pela escolha dos três modelos que fundamentaram 

teoricamente a realização das análises descritas neste item do trabalho, impõe-se a descrição 

dos importantes elos encontrados entre eles.  

Inicialmente, é importante destacar que Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 17) 

declararam que “a fragilidade da criação de conhecimento significa que o processo deve ser 

cuidadosamente amparado por várias atividades que criam condições para a sua ocorrência, 

apesar dos obstáculos”, acrescentando que “a capacitação para o conhecimento abrange um 

conjunto de atividades organizacionais” (p.17).  

O QUADRO 3 (item 2.4.3, p. 38) revela dois elos, evidenciados por Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka (2001, p. 18), entre os modelos Capacitação para o Conhecimento, de Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), e Criação de Conhecimento, de Nonaka e Takeuchi (1997). Os autores 

utilizaram critérios de avaliação das ligações entre os cinco capacitadores e as fases da criação 

do conhecimento, investigando se havia uma ligação forte, fraca ou nenhuma ligação entre os 

capacitadores e as fases. Os elos identificados mostraram ligações fortes entre os capacitadores 

e as fases. Esses dois elos também serão analisados em relação ao modelo de Bukowitz e 

Williams (2002), conforme o QUADRO 5, que será explicado logo a seguir. 

O primeiro elo ocorre pelo fato de os 5 capacitadores exercerem forte influência sobre 

a nivelação do conhecimento, ajudando a promover a disseminação de informações em toda a 

organização e a demolir barreiras à comunicação. Esse elo pode ser analisado também em 

relação aos indicadores Obtenha e Avalie do modelo Estruturação do Processo de Gestão do 

Conhecimento, de Bukowitz e Williams (2002).  

Uma vez analisado, pode-se concluir que esse primeiro elo ocorre também com o 

indicador Obtenha, uma vez que esse indicador apresenta forte ligação com o aspecto da 

nivelação e disseminação do conhecimento. Esse aspecto está presente em três dos cinco 

desafios avaliados por esse indicador, conforme propõem Bukowitz e Williams (2002, p. 50): 

“Consciência – As pessoas sabem onde encontrar as fontes de conhecimento; Acesso – as 

pessoas têm os instrumentos que necessitam para encontrar e captar a informação; Abrangência 

– A infra-estrutura de conhecimento é abrangente e bem organizada”. Portanto, pode-se 

constatar uma forte ligação entre esse indicador e a fase Nivelação de Conhecimento, como está 

mostrado no QUADRO 5. Não foram identificadas outras ligações importantes entre o 
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indicador Obtenha e esse primeiro elo, entretanto a ligação é forte uma vez que entre os cinco 

desafios desse indicador três estão relacionados a esse elo. 

Ao analisar o segundo indicador – Avalie – em relação a esse primeiro elo, pode-se 

observar que apenas uma ligação ocorre entre eles. Isso ocorre quando o indicador propõe o 

desafio “Integração – incorpore no processo geral de gestão um novo conjunto de estruturas, 

processos e medidas que avaliem toda a base de recursos a partir dos quais a organização gera 

valor” (BUKOWITZ & WILLIAMS, 2002, p. 234). Logo, pode-se constatar apenas uma 

ligação, por ser isso considerada fraca entre esse indicador e a fase Nivelação de Conhecimento, 

como demonstrado no QUADRO 5.Também não foram identificadas outras ligações 

importantes entre o indicador Avalie e esse primeiro elo. 

Em seguida será analisado o segundo elo existente identificado por Von Krogh, Ichijo 

e Nonaka (2001), conforme QUADRO 3 (item 2.4.3, p. 38)). O segundo elo mostra que o 

capacitador 2 – Gerenciar as conversas – exerce forte influência sobre as cinco fases da criação 

de conhecimento.  

Esse segundo elo ocorre com o indicador Obtenha, podendo-se verificar uma ligação 

forte entre eles, pois há uma ligação com todos os cinco desafios avaliados por esse indicador:  

 

Articulação – Entenda e comunique o uso pretendido da informação; [...] Consciência 

– Utilize as comunidades de prática para lançar um raio de luz sobre o conhecimento 

organizacional; [...] Acesso – envolva o usuário na criação dos instrumentos de 

navegação e captura; [...] Orientação – Utilize especialistas como filtros de 

informação; [...] Abrangência – A infra-estrutura de conhecimento é abrangente e bem 

organizada (BUKOWITZ & WILLIAMS, 2002, p. 50). 

 

Portanto, pode-se concluir que há uma ligação forte entre Obtenha e o capacitador 2, 

como está mostrado no QUADRO 5. 

Esse segundo elo também está presente com o indicador Avalie e pode ser verificado a 

partir da afirmativa de Bukowitz e Williams (2002, p. 234), que relata: 

 
[...] a Gestão do conhecimento é uma prática tão recente que nenhum método para 

visualizar, gerenciar ou medir o conhecimento foi adotado como padrão, mas o 

objetivo é adotar novas medidas que melhoram a sua capacidade de gerenciar o capital 

intelectual que importa para os seus stakeholders.  

 

Ainda considerando dois imperativos avaliados pelo indicador Avalie, que são: 

“Identifique as novas formas de capital organizacional” e “Comunique-se com os principais 

stakeholder”, pode-se concluir que há uma ligação entre esse indicador com esse segundo elo. 

Entretanto não foram identificadas outras ligações importantes entre o indicador Avalie e esse 

segundo elo, portanto, pode-se verificar uma ligação fraca entre eles. 
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O QUADRO 5 resume as análises realizadas até agora. Ele é resultado de uma adaptação 

do QUADRO 3 – Capacitação para o Conhecimento: A Grade 5 x 5 –, de Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001, p. 18). Para realizar essa adaptação, usou-se o mesmo critério da estratégia 

adotada pelos autores originais, quando explicam os critérios utilizados para gerar a grade 5 x 

5, já vistos no item 2.4.3 deste trabalho. Os critérios ligação forte, fraca ou nenhuma ligação 

estão explicados na legenda do QUADRO 5.  

 

 

Legenda: 

√√ - ligação forte 

√ - ligação fraca 

Vazio – nenhuma ligação 

Quadro 5 - Grade 5 x 5 x 2 – Fases da Criação do Conhecimento, Capacitadores do Conhecimento e Indicadores 
do Conhecimento 

Fonte: Adaptado de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

 

Os elos entre os três modelos explicam a escolha desses para compor o referencial 

teórico deste estudo de caso. Vale destacar que outros elos merecem ser investigados, 

principalmente considerando os cinco demais indicadores do modelo de Bukowitz e Williams 

(2002): Utilize, Aprenda, Contribua, Construa/Mantenha e Descarte. 

 

 

5.5 Discussão dos resultados 

 

CAPACITADORES DE

CONHECIMENTO

Compartilhamento 

do Conhecimento 

tácito

Criação de 

Conceitos

Justificação de 

conceito

Construção de 

Protótipos

Nivelação de 

conhecimento
Obtenha Avalie

Instilar a Visão √ √  √ √ √  √

Gerenciar as Conversas √  √ √  √ √  √ √  √ √  √ √  √ √

Mobilizar os Atvistas √ √ √ √  √

Criar o Contexto 

Adequado
√ √ √  √ √ √  √

Globalizar o 

Conhecimento Local
√  √

Obtenha √  √

Avalie √

Fases da Criação do Conhecimento Indicadores
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Este trabalho discute a relevância da GC numa instituição de ensino superior privada, 

denominada Centro Universitário UNA. Em um primeiro momento a pesquisa quantitativa foi 

aplicada na coordenação da UNA. Nessa abordagem, foram utilizadas duas das sete seções do 

questionário de Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC), de Bukowitz e Williams 

(2002), – Obtenha e Avalie. A pesquisa avaliou o primeiro passo do nível tático e o primeiro 

passo do estratégico. Os outros passos poderão ser avaliados em trabalhos futuros. O propósito 

foi avaliar a instituição sob o aspecto desses dois indicadores da GC, além de identificar se 

Obtenha e Avalie podem ser considerados indicadores da GC para a UNA.  

O resultado geral de 63% foi obtido, conforme o modelo de Bukowitz e Williams 

(2002), através da média aritmética dos resultados de cada indicador. Esse resultado revela que 

a UNA está num patamar acima da média de 55%, valor de referência apontado por Bukowitz 

e Williams (2002) e que corresponde à média das diversas organizações que realizaram esse 

diagnóstico. Explorando os resultados de maneira mais detalhada, pode-se apontar como 

bastante satisfatórios os resultados obtidos pelos campi Contagem (71%), Raja (69%) e Barro 

Preto (69%). Os dois últimos estão com uma pontuação próxima dos 70%, que foi o valor 

máximo atingido pelas organizações testadas, segundo as autoras. Já os campi Liberdade (45%) 

e Linha Verde (52%) obtiveram resultados insatisfatórios, abaixo dos 55%. 

O indicador Obtenha está vinculado à descrição da necessidade de informação ou 

conhecimento explícito, bem como saber solicitar, entender, comunicar e capturar a 

informação. O resultado de 65% aponta um resultado positivo para a UNA nesse indicador. 

Esse resultado está acima dos 55% correspondente à média das organizações que realizaram o 

teste. Esse indicador revela certa capacidade de articular as necessidades de informação, 

demonstrando que as pessoas têm consciência de quais informações precisam em determinado 

momento e qual o seu uso pretendido, direcionando as solicitações de informação 

adequadamente. Quando se exploram os resultados questão por questão, pode-se agrupar quais 

delas estão bem ou mal avaliadas pelos respondentes. Dependendo do resultado de cada uma 

das questões, pode-se agrupá-las em pontos fortes, equilibrados e a melhorar. Houve mais 

pontos fortes nesse indicador do que pontos a melhorar, ou seja, das vinte questões avaliadas, 

onze pertencem ao grupo Pontos Fortes e apenas quatro ao grupo Pontos a Melhorar. Entre os 

pontos fortes, pode-se destacar que a UNA criou instrumentos eletrônicos que possibilitam o 

uso de instrumentos on-line, incluindo a internet, para tornar rotineiro o ambiente informacional 

na instituição. Entre os Pontos a Melhorar, os resultados apontam que a Coordenação da UNA 

tem dificuldades em identificar comunidades de especialistas que visam ao compartilhamento 
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de conhecimento e também que o conhecimento não é compartilhado em todos os níveis da 

organização. 

O indicador Avalie direciona-se à identificação das novas formas de conhecimento 

organizacional ou capital intelectual e à visualização das estruturas que guiam as práticas de 

GC. Esse resultado também foi satisfatório, uma vez que o valor obtido foi de 61%, acima dos 

55%, que é o valor de referência adotado no DGC. Quanto ao agrupamento das vinte questões 

em Pontos Fortes, Equilibrados e A Melhorar, o indicador Avalie obteve menor quantidade de 

questões pertencentes ao grupo dos Pontos Fortes (apenas seis) do que a quantidade de questões 

no grupo dos Pontos a Melhorar (oito questões). Entre os pontos fortes pode-se destacar que na 

percepção da Coordenação há na UNA uma avaliação do capital intelectual e isso faz parte do 

processo de mensuração do desempenho organizacional. Como Pontos a Melhorar a 

Coordenação aponta que não há uma implementação formal na instituição da GC. 

Após essa análise, as questões 3, 4 e 5 do roteiro de entrevista foram formuladas para 

investigar junto à Direção o “porquê” dos resultados apresentados na pesquisa quantitativa, 

abordando os Pontos a Melhorar apontados pelos dois indicadores do DGC.  

Em um segundo momento, a pesquisa qualitativa foi aplicada na Direção da uma, por 

meio de uma entrevista semiestruturada. Inicialmente foram apresentados à Direção os 

resultados da pesquisa quantitativa. Isso possibilitou uma análise prévia, por parte dos 

entrevistados, dos pontos fortes, moderados e a melhorar dos indicadores Obtenha e Avalie do 

DGC, na percepção da Coordenação.  

As questões 1 e 2 do roteiro de entrevista foram bem objetivas para procurar descobrir 

se o conhecimento é considerado um ativo corporativo essencial para a UNA e se a GC é 

reconhecida como um fator de vantagem competitiva. Os resultados obtidos através dos relatos 

referentes a essas questões responderam à pergunta norteadora e também ao objetivo geral.  

As demais questões do roteiro de entrevista buscaram investigar, conforme Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), se os cinco capacitadores do conhecimento são ou não pontos fortes na 

UNA na percepção da Direção e, ainda, se há ações estratégicas de sobrevivência e de avanço 

como fonte de vantagem competitiva para a instituição.  

Segue então um resumo dos resultados apresentados conforme os diversos conceitos, 

indicadores e capacitadores avaliados e analisados na pesquisa quantitativa e qualitativa, 

destacando quais são os pontos fortes e a melhorar diante dos resultados analisados. 

O conhecimento é reconhecido como um dos ativos mais importantes da organização e 

também um diferencial estratégico, e sua gestão fará diferença na organização a médio e longo 

prazo, sendo por isso reconhecida como fonte de vantagem competitiva. Não foi ainda 
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formalizada uma implantação da GC na UNA. Essa implantação possibilitará um alinhamento 

das pessoas para o compartilhamento do conhecimento, além de desenvolver na instituição uma 

cultura que visa à criação do conhecimento organizacional. Ainda na opinião dos entrevistados, 

identificar indicadores da GC torna a organização competitiva frente aos concorrentes no 

mercado. 

O indicador Obtenha apontou que a Coordenação e a Direção da UNA reconhecem a 

ausência de uma ação específica para formar microcomunidades de conhecimento, tão 

“essencial á estratégia de sobrevivência e de avanço na criação de novo conhecimento 

organizacional” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 13). 

O indicador Obtenha, assim como o capacitador 5 – Globalizar o conhecimento local – 

aponta a necessidade de compartilhar o conhecimento em todos os níveis organizacionais. Há 

um conflito entre a percepção da Coordenação e da Direção da instituição nesse quesito. Isso 

traz à luz uma diferença de resultados que merece ser investigada. Alguns desafios relacionados 

a esse quesito são apontados pela Diretoria, entre eles, o desenvolvimento de atitude proativa 

nas pessoas e a GC em uma instituição que apresenta um crescimento acelerado. Algumas das 

soluções propostas pela Direção são: contatos frequentes de todos da instituição com a Reitoria 

através do uso de tecnologia como videoconferência e “um minuto com o reitor” (E2). Isso 

reflete uma estratégia de sobrevivência – adaptação às circunstâncias locais – e de Avanço – 

posicionamento diferenciado no mercado. 

Um resumo dos resultados analisados sobre os cinco capacitadores do conhecimento na 

UNA pode ser visualizado no QUADRO 6. 
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CAPACITADORE

S DE 

CONHECIMENTO 

Política forte de 

reuniões, NDE, 

Oficinas e 

Simpósios dos 

professores. 

Orquestra de 

talentos, 

Premiação 

para projetos 

implantados, 

PDGA 

Líderes 

inspiradores, 

presidente 

visionário, 

autonomia X 

responsabilidade. 

Forte na 

reitoria. 

Nivelação de 

conheciment

o 

Instilar a Visão √  √   √  √     

Gerenciar as 

Conversas 
  √  √       

Mobilizar os 

Ativistas 
    √  √     

Criar o Contexto 

Adequado 
    

  
√   

Globalizar o 

Conhecimento 

Local         

√  √ 

 

Legenda: 

√√ - ligação forte 

√ - ligação fraca 
√√ - conflito forte/fraca 

Vazio – nenhuma ligação 

Quadro 6 – Os Capacitadores para o Conhecimento da UNA 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O capacitador 1 – Instilar a visão do conhecimento – é considerado um ponto forte na 

UNA. Ele é legitimado através de uma política forte de reuniões, formação de Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), oficinas e simpósios dos professores. Nesse capacitador estão presentes 

estratégias de sobrevivência e de avanço. 

O capacitador 2 – Gerenciar as conversas – é, entre os capacitadores, “o que exerce 

maior influência em todas as fases da criação do conhecimento organizacional” (VON 

KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 19). É também considerado um ponto forte da 

instituição. Entre os exemplos citados pelos respondentes estão: orquestra de talentos com 

premiação para projetos implantados, (Programa de Desenvolvimento de Gestores Acadêmicos 

(PDGA), líderes inspiradores, foro de líderes. Esses exemplos estão alinhados com estratégias 

citadas por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 96) de gestão de pessoas, gestão das 

condições internas, clima organizacional, reconhecimento e recompensas, todos essenciais ao 

desenvolvimento do capital humano. São estratégias reconhecidas tanto como de sobrevivência 

quanto de avanço. 

O capacitador 2 – Gerenciar as conversas – possui ainda um importante aspecto 

referente à inovação nas linguagens utilizadas nas conversas. Também foi considerado um 

ponto forte na UNA. Os entrevistados atribuem à inovação o crescimento da instituição. Entre 
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os exemplos citados estão: pioneirismo em cursos tecnológicos, modularização de cursos, 

trabalho interdisciplinar e um projeto acadêmico inovador. A inovação é considerada por Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) como uma estratégia de avanço por possibilitar tirar proveito de 

futuras oportunidades de negócio, neutralizar os efeitos de futuras ameaças do ambiente de 

negócio, propiciar rentabilidade futura, ser de difícil imitação pelos concorrentes, 

principalmente pela dificuldade de conseguir reproduzir as vantagens originais. 

O capacitador 3 – Mobilizar os ativistas do conhecimento – também foi considerado um 

ponto forte na UNA. Alguns exemplos que comprovam isso são: as reuniões mensais; o 

desenvolvimento de “líderes inspiradores”; o entendimento de que o “presidente da instituição 

é visionário” (E1). São palavras-chave do dia a dia entre os “líderes insipiradores” a autonomia, 

confiança, responsabilidade, correr riscos, indicadores e alta performance. Esse capacitador 

permite, segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 19), o alinhamento da visão das 

microcomunidades com a visão estratégica da organização. 

O capacitador 4 – Criar o contexto adequado – é considerado forte pela Reitoria, mas 

perde força à medida que desce na hierarquia da estrutura da UNA, constituindo um desafio 

desenvolvê-lo em todos os níveis da instituição. Conforme Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, 

p. 19), esse capacitador afeta todas as fases do processo de criação de conhecimento. 

Em relação às estratégias de sobrevivência, destacam-se ainda iniciativas como 

expansão para o interior de Minas Gerais e oferecimento de um aprendizado de qualidade. 

Segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 96), são estratégias de sobrevivência: 

localização geográfica sem igual, diferenciação de produto ou serviço e valorização do 

produto/serviço pelo cliente. 

Em relação às estratégias de avanço, pode-se citar: modificação interna a partir de 

análise do perfil de estudantes por faixa etária, cenário futurista da UNA maior que a atual 

oferecendo um aprendizado da mais alta qualidade. Ainda segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001, p. 97), constituem estratégias de avanço: criação de novo conhecimento e novo produto 

ou serviço com características únicas e também alavancagem adquirida nos negócios existentes 

para a criação de novos negócios. 

Portanto, após efetuar uma análise geral, o Centro Universitário UNA apresenta 

resultados bastante satisfatórios, tanto em relação aos indicadores quanto aos capacitadores do 

conhecimento conforme exibido no QUADRO 7.  
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CAPACITADORES 

DE 

CONHECIMENTO 

Pontos Fortes 
Pontos a 

melhorar 

Instilar a Visão     

Gerenciar as 

Conversas 
    

Mobilizar os Ativistas     

Criar o Contexto 

Adequado 
    

Globalizar o 

Conhecimento Local   
  

Indicadores   

Obtenha 11 4 

Avalie 6 8 

   

Legenda     

  Pontos Fortes   

  Pontos a melhorar 

Quadro 7 - Capacitadores e Indicadores do Conhecimento na UNA – Pontos Fortes e Pontos a Melhorar 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro, observa-se que a UNA apresentou pontos fortes em três dos cinco 

capacitadores do conhecimento, são eles: Instilar a visão do conhecimento, Gerenciar conversar 

e Mobilizar ativistas do conhecimento. No capacitador 4 – Criar o contexto adequado –, o 

resultado apresenta-se forte na Reitoria e perde a força na direção das pontas da organização, 

sendo visto como um desafio pela direção da instituição. O capacitador 5 – Globalizar o 

conhecimento local – apresentou um resultado conflitante entre a percepção da Coordenação e 

da Direção que merece ser investigado. A Coordenação não percebe compartilhamento em 

todos os níveis da instituição, enquanto a Direção percebe que muitas iniciativas são tomadas 

dentro da UNA com esse propósito.  

Quanto aos indicadores, a UNA obteve um bom resultado de 63% na média geral. Em 

relação ao indicador Obtenha, como pode ser visto no QUADRO 7, das vinte questões 

avaliadas, onde apresentaram-se como pontos fortes e quatro como pontos a melhorar. Já em 

relação ao indicador Avalie, das vinte questões avaliadas, seis estão como pontos fortes e oito 

a melhorar. 

 

  



82 

 

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo originou-se da inquietação quanto à investigação de quais são os indicadores 

relacionados ao tema GC e como o uso desses indicadores pode contribuir para a 

competitividade de uma IES privada.  

Para a estruturação desse estudo de caso, foi elaborado um referencial teórico pertinente 

ao tema gestão do conhecimento e suas contribuições para a competitividade de uma 

organização. O que se constata é que a gestão do conhecimento e a capacitação do 

conhecimento propiciam, além da criação do conhecimento organizacional, a alavancagem das 

estratégias de sobrevivência e de avanço, que são fontes de vantagens competitivas para o 

presente e para o futuro da organização. O percurso da pesquisa bibliográfica para a elaboração 

do referencial teórico permitiu a contextualização do tema e a compreensão do ambiente 

organizacional no qual o conhecimento é considerado um diferencial que agrega valor. Esse 

percurso possibilitou entender e diferenciar os conceitos de dado, informação, conhecimento, 

gestão da informação, gestão do conhecimento, modelos de gestão do conhecimento; conceitos 

essenciais para a compreensão do fenômeno explorado no estudo de caso deste trabalho. Entre 

os diversos modelos estudados três se destacaram pela afinidade com o objetivo geral e 

possibilitaram o embasamento teórico necessário para cada objetivo específico. 

O primeiro objetivo específico visou fazer um diagnóstico, através de indicadores, das 

práticas de GC da UNA, baseado no modelo Estruturação do Processo de Gestão do 

Conhecimento, proposto por Bukowitz e Williams (2002). Os indicadores apontaram um 

resultado de 63%, o que é considerado satisfatório para a instituição pesquisada, quando 

comparado com o resultado de 55% apontado pelas autoras do diagnóstico como sendo a média 

das organizações que realizaram o teste. Dois indicadores foram avaliados na instituição, uma 

vez que o processo de avaliação segue dois cursos: tático e estratégico. Os dois indicadores 

avaliados foram os primeiros de cada um desses cursos, ou seja, o primeiro passo do curso 

tático é o indicador Obtenha e o primeiro passo do curso estratégico é o indicador Avalie. Os 

resultados de cada indicador da IES privada apontaram que o indicador Obtenha (65%) está 

mais bem avaliado do que o indicador Avalie (61%). O indicador Obtenha está vinculado à 

descrição da necessidade de informação ou conhecimento explícito, bem como saber solicitar, 

entender, comunicar e capturar a informação. O indicador Avalie direciona-se à identificação 

das novas formas de conhecimento organizacional ou capital intelectual e à visualização das 

estruturas que guiam as práticas de GC. Das vinte questões avaliadas para o indicador Obtenha, 
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onze foram consideradas pontos fortes e apenas quatro pontos a melhorar. O indicador Avalie 

obteve apenas seis pontos fortes e oito pontos a melhorar das vinte questões avaliadas. 

Após a análise dos dois indicadores, verificou-se que, de um modo geral, os pontos 

fortes superam os pontos a melhorar. Entre os pontos fortes pode-se destacar que a UNA criou 

instrumentos eletrônicos que possibilitam o uso de instrumentos on-line, incluindo a internet, 

para tornar rotineiro o ambiente informacional na instituição. Há na instituição uma avaliação 

do capital intelectual e isso faz parte do processo de mensuração do desempenho 

organizacional. Como pontos a melhorar, a Coordenação aponta que não há uma 

implementação formal da GC na instituição. A Coordenação tem dificuldades em identificar 

comunidades de especialistas que visam ao compartilhamento de conhecimento. Além disso, 

também percebe que o conhecimento não é compartilhado em todos os níveis da organização. 

O segundo objetivo específico avaliou a IES privada conforme o modelo Capacitação 

para o Conhecimento, proposto por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). A UNA apresentou 

pontos fortes em três dos cinco capacitadores do conhecimento: Instilar a visão do 

conhecimento, Gerenciar conversas e Mobilizar ativistas do conhecimento. No capacitador 4 – 

Criar o contexto adequado –, o resultado se apresenta forte na Reitoria e perde força na direção 

das pontas da organização, o que é visto como um desafio pela Direção da instituição. O 

capacitador 5 – Globalizar o conhecimento local – apresentou um resultado conflitante entre a 

percepção da Coordenação e a da Direção, fato que merece ser investigado. A Coordenação não 

percebe compartilhamento em todos os níveis da instituição, enquanto que a Direção percebe 

que muitas iniciativas são tomadas dentro da UNA com esse propósito. 

O terceiro objetivo procurou verificar se os indicadores e os capacitadores para o 

conhecimento contribuem para a competitividade da IES privada, segundo a perspectiva da alta 

Direção. Para responder a esse objetivo, comprovou-se através dos resultados a presença na IES 

privada de estratégias de sobrevivência e de avanço, consideradas por Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) como sendo fontes de vantagem competitiva, tais como: localização geográfica 

sem igual, diferenciação de produto ou serviço e valorização do produto/serviço pelo cliente, 

criação de novo conhecimento e novo produto ou serviço com características únicas e também 

alavancagem adquirida nos negócios existentes para a criação de novos negócios. Os diretores 

entrevistados foram enfáticos ao afirmarem que estão convencidos de que os indicadores e os 

capacitadores do conhecimento contribuem para a competitividade da UNA.  

Com base nos resultados obtidos e analisados, verifica-se que cada objetivo específico 

foi atingido, assim como também o objetivo geral, sinalizando que a GC contribui para a 

competitividade da IES privada estudada, principalmente pelo uso dos indicadores Obtenha e 
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Avalie do modelo de Bukowitz e Williams (2002) e dos cinco capacitadores do modelo de Von 

Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). Além disso, apurou-se que o uso de indicadores e capacitadores 

propicia a melhoria contínua da GC, da Capacitação para o Conhecimento e da Criação do 

Conhecimento Organizacional, se utilizados em um processo cíclico que busca a melhoria 

contínua.  

O autor deste estudo recomenda que seja elaborado um projeto de implementação 

formal da GC na instituição pesquisada. E sugere que esse projeto inicie suas tarefas com a 

divulgação dos resultados aqui apresentados e a elaboração de uma lista de todas a questões 

apontadas como pontos a melhorar, tanto pelos indicadores como pelos capacitadores avaliados 

neste trabalho. Com base nessa lista, os responsáveis por decisões estratégicas devem elaborar 

um conjunto de ações a serem tomadas para reverter esse resultado. 

Complementando essa sugestão, para que o projeto de implementação formal de GC 

seja mais completo, será necessário implementar muitas outras ações, que podem ser descritas 

em quatro fases. A fase de planejamento poderia envolver, além dos dois indicadores – Obtenha 

e Avalie – utilizados neste trabalho, o uso dos outros cinco indicadores do modelo completo 

Estruturação de Processos de Gestão do Conhecimento, de Bukowitz e Williams (2002) – Use; 

Aprenda; Contribua; Construa e Sustente; Descarte. Além disso, a instituição poderia 

implementar uma avaliação quantitativa dos cinco capacitadores de conhecimento. A fase de 

coleta deveria se estender para todos os níveis da organização, que é uma maneira de propor 

discussões e trocar ideias implementando uma cultura da GC dentro da organização. Quanto às 

fases seguintes, a proposta é de que sejam direcionadas à obtenção dos resultados, sua análise 

e disseminação em todos os níveis da instituição. A alta Direção deverá tomar decisões e ações 

estratégicas em relação aos resultados e iniciar novamente o ciclo para obter uma melhoria 

contínua desse processo. 

 

6.1 Contribuições da pesquisa  

 

Considera-se que esta pesquisa pode contribuir para a Academia, uma vez que amplia 

as discussões sobre o tema GC demonstrando suas contribuições para a competitividade em 

uma IES privada,  tendo em vista a escassez de abordagens sobre o assunto. Também para a 

Academia, a pesquisa pode contribuir na verificação de resultados de dois dos sete indicadores 

do modelo de Bukowitz e Williams (2002) e dos cinco capacitadores do modelo de Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001). 
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A pesquisa também pode contribuir para a UNA, IES privada, demonstrando que ela 

possui diversas iniciativas envolvendo criação de conhecimento estratégico e inovação. E que 

o fato de essa instituição possuir diferenciais competitivos e estar à frente no mercado pelo 

investimento na melhoria contínua da criação de seu conhecimento, contribui para o equilíbrio 

de sua sobrevivência e seu avanço de forma competitiva. 

É importante ressaltar que houve profundo interesse e apoio por parte da vice-reitoria e 

da Direção da IES privada pesquisada. Além do interesse e apoio dos diretores entrevistados, o 

autor desta pesquisa recebeu um convite da Direção para apresentar os resultados à 

Coordenação em reunião com os mesmos. Isso aponta uma iniciativa da Direção em dar 

continuidade nesse processo.  

Para a autor da pesquisa, e professor da instituição, o resultado permitiu uma maior 

compreensão dos diversos conceitos, modelos e teorias relacionados ao tema GC, que envolve, 

entre outras, as áreas de Sistemas de Informação e Administração. A pesquisa ainda 

proporcionou a possibilidade de vincular a teoria à prática comprovando, por meio dos 

resultados obtidos, quais ações trazem resultados positivos e quais representam oportunidades 

que precisam ser reforçadas e trabalhadas.  

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 

Como limitação desta pesquisa aponta-se a aplicação do questionário a apenas 27 dos 

60 coordenadores e da entrevista em dois dos seis diretores. A participação de outros 

respondentes, em seus efeitos, poderia complementar com mais riqueza a discussão dos 

resultados. 

Outra limitação identificada nesta pesquisa encontra-se no fato de ter sido realizada a 

avaliação de somente dois dos sete indicadores do modelo Estruturação do Processo de Gestão 

do Conhecimento, de Bukowitz e Williams (2002). Os outros indicadores contribuiriam com 

uma exploração mais completa do fenômeno pesquisado no estudo de caso. 

Por fim, aponta-se também como limitação o fato de que a pesquisa se restringiu à 

Coordenação e à Direção da instituição, quando o ideal seria avaliar a instituição em todos os 

níveis. 

Não obstante essas limitações, a presente dissertação efetivamente trouxe contribuições 

à IES privada, à academia e ao autor. 

 

6.3 Sugestões para outras pesquisas  
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Sugere-se que se faça na UNA uma pesquisa envolvendo público de todos os níveis da 

instituição usando o modelo proposto neste trabalho, entretanto utilizando todos os sete 

indicadores do modelo de Bukowitz e Williams (2002). 

Sugere-se também, em futuras pesquisas, o emprego do mesmo modelo em outras 

organizações de qualquer porte e em qualquer setor, bem como a utilização de uma maior 

abordagem quantitativa e qualitativa, com um maior número de respondentes. 

O autor deste estudo percebeu uma necessidade de atualização do valor de 55% usado 

como referência para analisar o resultado do diagnóstico proposto por Bukowitz e Williams 

(2002), ou seja, o resultado de referência das empresas que já realizaram esse teste precisa ser 

atualizado para a realidade das organizações nesta nova década. 

Outros elos entre os três modelos – Criação do Conhecimento, Estruturação do Processo 

de Gestão do Conhecimento e Capacitação para o Conhecimento – podem ser identificados em 

organizações em investigações futuras. E, se encontrados, muito irão contribuir para o tema 

abordado nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1. Você considera que o conhecimento é um dos ativos corporativos mais importantes de uma 

organização? 

2. A Gestão do Conhecimento pode ser considerada um fator de competitividade? 

3. Os resultados mostraram que a Coordenação tem dificuldade de identificar na UNA 

comunidades de especialistas que visam ao compartilhamento de conhecimento. Qual é sua 

opinião a respeito desse fato? 

4. Os resultados mostraram que a informação e o conhecimento não são devidamente 

compartilhados em todos os níveis da organização (não faz parte da cultura da 

organização). Qual é sua opinião a respeito dessa situação?  

5. Os resultados mostraram que a Coordenação não percebe claramente atividades de Gestão 

do Conhecimento. A partir desses resultados acha importante a implementação formal da 

Gestão do Conhecimento? Justifique. 

6. Quais iniciativas relacionadas à transferência e à criação do conhecimento são tomadas na 

UNA visando ao fortalecimento da organização no presente e no futuro?  

7. Como a UNA tem estimulado as conversas entre os funcionários visando à troca de ideias 

e opiniões, ou seja, como ocorre o compartilhamento do conhecimento tácito?  

8. É possível identificar alguma inovação realizada dentro da UNA que contribui para sua 

competitividade? Em caso afirmativo, exemplifique.  

9. Quais ações na UNA desenvolvem nos líderes a habilidade de agirem como ativistas que 

disseminam o compartilhamento do conhecimento? 

10. Contexto capacitante ou ba (em japonês) fomenta novas formas de relacionamento entre 

os profissionais que são baseadas na solicitude, confiança, apoio e comprometimento 

visando à troca de conhecimento tácito. Quais iniciativas você vê atualmente na UNA que 

envolvem a promoção desse contexto capacitante?  

11. A UNA possui um bom posicionamento de mercado em comparação aos concorrentes. 

Existem estratégias visando à continuidade deste posicionamento no presente e no futuro? 

Quais são? 
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APÊNDICE B – PERFIL DO RESPONDENTE DO QUESTIONÁRIO 

 

Nas questões abaixo, assinale o item que melhor caracterize o seu perfil: 

1) Informe o campus em que você trabalha: 

o Aimorés 

o Barreiro 

o Barro preto 

o Betim 

o Contagem 

o Guajajaras 

o João Pinheiro 

o Liberdade 

o Linha Verde 

o Raja 

 

2) Informe sua escolaridade: 

o Superior completo 

o Mestrado incompleto 

o Mestrado 

o Doutorado incompleto 

o Doutorado 
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APÊNDICE C – DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO (DGC) 

 

O Diagnóstico de Gestão do Conhecimento (DGC) 

 

O DGC, proposto por Bukowitz e Williams (2002), é dividido em sete seções que 

discutem cada passo do processo de gestão do conhecimento. Cada seção do DGC contém uma 

lista de 20 questões que possibilitam avaliar cada processo da gestão do conhecimento em toda 

organização ou em apenas determinado setor. Se a pontuação for menor em algumas seções do 

que em outras, é sinal que se deve focalizar a utilização do Manual nesses passos do processo. 

Seção 1 – Obtenha 

Seção 2 – Utilize 

Seção 3 – Aprenda 

Seção 4 – Contribua 

Seção 5 – Avalie 

Seção 6 – Construa/Sustente 

Seção 7 – Descarte 

Recomenda-se que se complete o DGC de uma só vez. Primeiro, respondendo cada uma 

das afirmações. A maioria das pessoas necessitará de 30 a 45 minutos para completar o DGC. 

Em seguida exibem-se as instruções de preenchimento e as 20 afirmações de cada uma das 7 

seções do DGC. 

 

Instruções 

 

Para cada seção, leia cada uma das afirmativas. Considere a instituição UNA que você 

está avaliando e decida em que grau a afirmação a descreve. Utilize o critério abaixo para avaliar 

a instituição, marcando com um X o número que melhor corresponde à sua opinião. 

1- Discordo totalmente  

2- Discordo parcialmente  

3- Nem concordo nem discordo  

4- Concordo parcialmente  

5- Concordo totalmente 

 

 

Seção 1  
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1) Os funcionários da UNA fornecem explicações completas quando são 
solicitados a fornecer informações. 

1 2 3 4 5 

2) Os funcionários da UNA documentam e compartilham informação 
sobre as suas expertises rotineiramente. 

1 2 3 4 5 

3) A UNA faz distinção entre os duas responsabilidades da gestão do 
conhecimento: uma desempenha funções administrativas e deve servir a 

comunidades de prática, e a outra deve gerir conteúdos dos depósitos de 

informação. 

1 2 3 4 5 

4) Os funcionários são capazes de tornar rotineiro o  ambiente 
informacional propiciado pela UNA. 

1 2 3 4 5 

5) Os meios eletrônicos e físicos nos quais armazenamos o nosso 
conhecimento explícito são mantidos atualizados. 

1 2 3 4 5 

6) A UNA disponibiliza recursos para a criação de comunidades de 

especialistas que desejam compartilhar seus conhecimentos.  
1 2 3 4 5 

7) O treinamento oferecido pela instituição em novos sistemas de 

informação tem o objetivo de mostrar como essas tecnologias podem ser 

utilizadas para melhorar a qualidade e a eficiência da forma como as 

pessoas trabalham. 

1 2 3 4 5 

8) Os funcionários só solicitam informação quando realmente necessitam 
dela. 

1 2 3 4 5 

9) Os funcionários distinguem a informação que desejam que a 
organização remeta automaticamente para elas daquela que desejam 

procurar para atender a uma necessidade particular ou específica. 

1 2 3 4 5 

10) As comunidades de especialistas são facilmente identificáveis, 
ficando claro para os demais aonde ir em busca de informação específica. 

1 2 3 4 5 

11) As solicitações de informação enviadas para a intranet ou fóruns de 
discussão geralmente são fáceis de se identificar. 

1 2 3 4 5 

12) Os funcionários identificam, coletam, classificam, resumem e 
disseminam o conhecimento organizacional. 

1 2 3 4 5 

13) Os especialistas desempenham importante papel na identificação de 
informação para outros usuários. 

1 2 3 4 5 

14) Os meios eletrônicos e físicos nos quais armazenamos o nosso 

conhecimento contêm a melhor informação disponível sobre amplo leque 

de tópicos necessários. 

1 2 3 4 5 

15) Quando as pessoas recebem a tarefa de pesquisar novos 

conhecimentos, são capazes de realizá-la. 
1 2 3 4 5 

16) As pessoas podem pesquisar informação em uma ampla variedade de 

aplicações e bases de dados. 
1 2 3 4 5 
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17) A organização criou instrumentos eletrônicos e gráficos que dirigem 
as pessoas para os recursos disponíveis. 

1 2 3 4 5 

18) Os especialistas em informação da UNA ajudam as pessoas a utilizar 
instrumentos on-line, incluindo a Internet. 

1 2 3 4 5 

19) A UNA estabelece maneiras para as pessoas documentarem e 
compartilharem conhecimento. 

1 2 3 4 5 

20) Os coordenadores fazem distinção entre a informação e o 
conhecimento que deveria ser controlada centralmente e aquela em que 

todos deveriam ser livres para documentar e compartilhar. 

1 2 3 4 5 
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Seção 2 
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21) Os coordenadores reconhecem que o conhecimento é parte da base de 

recursos da qual a nossa organização gera valor. 
1 2 3 4 5 

22) Os coordenadores conversam sobre a gestão do conhecimento, quando 

fazem relatos sobre a situação da organização. 
1 2 3 4 5 

23) A UNA mede o seu processo de gestão do conhecimento e os seus 

resultados.  
1 2 3 4 5 

24) O processo de mensuração do conhecimento da UNA ajuda a entender 
melhor quais conhecimentos devem ser geridos. 

1 2 3 4 5 

25) A UNA publica documento de circulação externa que relata a 
qualidade com que gerimos o conhecimento. 

1 2 3 4 5 

26) Os coordenadores podem vincular atividades de gestão do 
conhecimento a resultados mensuráveis. 

1 2 3 4 5 

27) Os funcionários conhecem que medida é utilizada para monitorar o 
processo de gestão do conhecimento e os seus resultados. 

1 2 3 4 5 

28) Os coordenadores conversam sobre medir o conhecimento de maneira 
que os funcionários possam entender prontamente. 

1 2 3 4 5 

29) A UNA desenvolve um esquema que vincula as atividades de gestão 
do conhecimento aos resultados estratégicos. 

1 2 3 4 5 

30) Os coordenadores dispõem de um documento que descreve como as 

diferentes formas de conhecimento da nossa organização interagem umas 

com as outras para criar valor. 

1 2 3 4 5 

31) Os coordenadores participam de experiências com maneiras diferentes 

de medir a qualidade com que o conhecimento é gerido. 
1 2 3 4 5 

32) A UNA publica um documento interno que relata a qualidade com 

que fazemos a gestão do conhecimento. 
1 2 3 4 5 

33) Para tomar decisões de gestão do conhecimento, a UNA se baseia em 

uma mescla de números, conhecimentos explícitos e tácitos. 
1 2 3 4 5 

34) Os coordenadores avaliam qual conhecimento necessita ser 
desenvolvido quando se aloca recursos. 

1 2 3 4 5 

35) A avaliação do capital intelectual é parte do processo de mensuração 
do desempenho organizacional geral. 

1 2 3 4 5 

36) Há algum tempo os coordenadores tem praticado a gestão do 
conhecimento sem dar esse nome a ela. 

1 2 3 4 5 

37) A UNA dispõe de equipe cujos membros têm expertise em avaliação, 
mensuração e operação para avaliar o nosso processo de gestão do 

conhecimento e seus resultados. 

1 2 3 4 5 
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38) É realizado na UNA um mapeamento do fluxo do processo das 
atividades de gestão do conhecimento. 

1 2 3 4 5 

39) Os coordenadores têm expertise para explicar a diferença entre a 
avaliação e a mensuração de desempenho. 

1 2 3 4 5 

40) A UNA utiliza tanto medidas qualitativas quanto quantitativas para 
dimensionar a efetividade do nosso processo de gestão do conhecimento e 

seus resultados. 

1 2 3 4 5 

 


