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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as principais contribuições do Treinamento 
Policial Básico – TPBpara o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento - GC na Polícia 
Militar de Minas Gerais. Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso 
descritivo, de natureza qualitativa. Foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental e de 
campo com entrevistas semi-estruturadas e grupo focal. Os dados coletados foram submetidos 
à análise, mediante comparação com a literatura sobre o assunto. Os resultados apontaram 
como principais contribuições do TPB o estabelecimento de rotina para renovação e 
preservação do conhecimento organizacional, fortalecimento de uma cultura de 
compartilhamento e aplicação do conhecimento organizacional eestabelecimento de uma 
cultura de continuidade administrativa. Observou-se também como pontos de melhoria: 
necessidade de maior esforço da liderança para implementação da GC no CTP;discussão das 
principais etapas da CG e respectivos resultados aos integrantes do CTP, para que possam 
melhor contribuir com o desenvolvimento da GC na PMMG; complementação do acervo da 
biblioteca da APM; mudança no processo de compartilhamento por meio da modalidade à 
distância do TPB e mudança no treinamento de tiro policial. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento, Treinamento, Criação do conhecimento Ativo 
intangível, Aplicação do conhecimento, Polícia Militar. 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

The goal of the present research was to analyze the main contributions of Police Academy 
Basic Training - TBP - in the development of Knowledge Management - GC - at Minas 
Gerais State Police (PMMG). In order to achieve this goal, a descriptive case study was 
performed. Research was carried out in published literature, official documents and 
alsothrough semi-planned interviews with the focus groupin the field. Collected data was 
submitted to analysis and compared to existing literature on the subject. Results point out the 
establishment of a routine of renewal and conservation of the organization knowledge and a 
continuing administration culture as TBP main contributions. Some points of improvement 
were also raised: higher leadership effort is required for the implementation of GC in the 
Police Training Center (CTP); discussion of CG main stages and their respective results to 
each member of the CTP, so that they can better contribute to the development of CG in the 
PMMG; complete and updating the AMP library archive; modifiy the information sharing 
process through the implementation of the TBP distance sharing mode and also changing the 
shooting training process.  
 
Key-words: Knowledge Management; Training; Knowledge building; Antangible asset; 
knowledge use; State Police.   
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações contemporâneas estão submetidas a um ambiente de grande concorrência, 

em que a inovação tem se tornado cada vez mais necessária para se alcançar um diferencial 

competitivo, afim de semanterem no mercado. Contudo a inovação só é possível por meio de 

conhecimento, o que o tem tornado um ativo muito importante nas organizações. 

A sociedade moderna vive na era do conhecimento, em que “[...] o patrimônio indispensável 

para as empresas de hoje não é a fábrica e o equipamento, mas o conhecimento acumulado e 

as pessoas que o possuem” (Nonaka e Takeuchi, 2008, p.166).  

Diante desta realidade, atualmente, os estudos sobre a Gestão do Conhecimento (GC)ocupam 

posição mais destacada. Segundo Davenport e Prusak (2003, p.58),“a produtividade aumenta 

e inovações acabam surgindo como resultado da aplicação apropriada do conhecimento 

existente e da geração de novas ideias no mercado do conhecimento”. 

Essa afirmativa dos autores citados explica porque a maior parte dos estudos sobre GC são 

voltados para iniciativa privada. Contudo, mesmo que em menor número, existem também 

estudos com o foco na administração pública que apontam como benefícios de sua adoção a 

melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade (Gonçalves et al, 2012; Lima et al, 

2013; Pereira et al, 2015) 

Devido à relevância do assunto o Governo do Estado de Minas Gerais formulou no ano de 

dois mil e treze, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Política 

Estadual de Gestão do Conhecimento em consonância com seu objetivo institucional de 

disseminar e compartilhar a informação e o conhecimento entre os servidores, para fomentar o 

aprendizado e a inovação governamental.  

A Polícia Militar de Minas Gerais(PMMG) como parte integrante do governo estadual 

mineiro deve estar alinhada às políticas de governo, fato que comprova este alinhamento é a 

definição como um de seus objetivos contidos no Plano Estratégico 2012-2015, a promoção 

do desenvolvimento da Gestão do Conhecimento.  

A PMMG é uma corporação com 240 anos de existência, que para o cumprimento de sua 

missão constitucional encontra-se articulada em todos os 853 municípios do estado de Minas 
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Gerais. Em sua estrutura organizacional possui unidades dedicadas à Educação de Polícia 

Militar. 

Conforme consta no art. 1º da Resolução nº 4210, de 24 de abril de 2012, que estabelece as 

Diretrizes de Educação da Polícia Militar de Minas Gerais (DEPM): 

A Educação de Polícia Militar (EPM) é um processo formativo, de essênciaespecífica e 
profissionalizante, desenvolvido de forma integrada pelo ensino, treinamento,pesquisa e 
extensão, permitindo ao militar adquirir competências para as atividades depolícia 
ostensiva de preservação da ordem pública. 

A Academia de Policia Militar (APM)é aunidade gestora da Educação de Polícia Militar, em 

nível tático, etem sob seu comando três escolas e quatro centros, além de exercer autoridade 

técnica sobre as Companhias de Ensino e Treinamento, com o objetivo de orientá-los na 

execução do treinamento, formação e capacitação dos profissionais de segurança pública que 

compõe a PMMG.Entre os centros subordinados à APM, encontra-se o Centro de 

Treinamento Policial (CTP), destinado à realização do Treinamento Policial Militar.  

O Treinamento de Policia Militar (TPM), evento de educação continuada,compreende 
as atividades desenvolvidas posteriormente às de ensino, de maneira afomentar a 
aquisição ou atualização, em curto prazo, de conhecimentos, habilidades eatitudes 
relativas à prática profissional, de forma a desenvolver competências específicas,de 
acordo com as tarefas e cargos existentes (DEPM, 2012, p. 9). 

Consta em anexo às DEPM (Anexo A), as matrizes curriculares dos diversos cursos e 

treinamentos realizados na PMMG, um deles é o Treinamento Policial Básico (TPB). O CTP 

é responsávelpor promover o TPB para os policiais que trabalham na região metropolitana de 

Belo Horizonte, já no interior esta responsabilidade recai sobre as Companhias de Ensino e 

Treinamento e na ausência destas, às Adjuntorias de Ensino e Treinamento, conforme consta 

nas DEPM.  

Art. 57. O TPB compreende o processo de atualização intensiva nas técnicas e doutrinas 
voltadas à prática policial, mesmo que de forma extraordinária ou especial, e será 
executado, bienalmente, no CTP, nas Cias ET ou Adjs. Tr., por todos os militares, 
independentemente da atividade que exerçam, com foco na assimilação dos 
conhecimentos básicos ligados à atividade operacional. (DEPM, p. 16, 2012) 

Implementado na PMMG no ano de 2002, o TPB é realizado por todos os oficiais e praças 

com menos de vinte e nove anos de efetivo serviço, o que lhe atribui grande importância 

estratégica por ser um meio de compartilhar e gerar novos conhecimentos com a participação 

de quase a totalidade dos integrantes da corporação, e assim contribuir para o aprendizado e 
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crescimento institucional.  Apesar da relevância estratégica do TPB, este ainda não havia sido 

objeto de pesquisa sob o foco da gestão do conhecimento.  

Tendo em vista todos os obstáculos enfrentados pela corporação para cumprir sua missão 

constitucional, entre eles, a migração do crime e a constante mudança na forma de atuação 

dos criminosos, verifica-se a necessidade de inovação também na atuação dos integrantes da 

PMMG. Este cenário atesta a importância desta pesquisa, pois conforme Batista (2012, p.32) 

“o processo de GC gera para as organizações aprendizagem e inovação e, como decorrência, 

aumenta a capacidade individual, das equipes, da organização e da sociedade”. 

Com base no contexto acima, a pergunta desta pesquisa é:Quais são as principais 

contribuições do TPB para o desenvolvimento da GC na PMMG?O objetivo geral desta 

pesquisa é analisar as principais contribuições do TPB para o desenvolvimento da GC na 

PMMG. 

Como forma de conduzir o trabalho de pesquisa ao alcance do objetivo geral,foram 

estabelecidos como objetivos específicos: 

� Identificar na literatura diferentes modelos de criação e gestão do conhecimento; 

� Identificar fatores que viabilizam a Gestão do Conhecimento no TPB; 

� Descrever os processos de identificação, criação, armazenamento 

ecompartilhamentodo conhecimento produzido no TPB; 

� Verificar se o conhecimento produzido no TPB é aplicado pelos policiais militares em 

suas atividades profissionais. 

A GC alcançou significativa importância na sociedade do conhecimento, e por isto desperta o 

interesse tanto acadêmico como organizacional, motivo pelo qual se justifica a pesquisa do 

tema proposto.  

SegundoTerra (2000, p. 202), “a Gestão do Conhecimento, sempre existiu em todos os tipos 

de empresa. O que é novo é o fato de ela estar se tornando um objetivo explícito[...]”, 

constatação que se aplica também à realidade da PMMG, ao se observar em seu Plano 

Estratégico 2012-2015, apesar desta não se tratar de uma empresa, mas sim de uma 

organização da administração pública.Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 38) afirmam 

que“[...]a gestão do conhecimento, tal como praticada na maioria das empresas, representa 

paradigma constrangedor, em vez de paradigma reformador. ”Verifica-se que o tema ainda 
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carece de estudos por parte da academia, para colaborar com empresas e organizações a 

alcançarem os benefícios esperados com a GC. 

Ao se verificar nabiblioteca da APM, as monografias dos egressos dos cursos de 

especialização realizados pela instituição de ensino superior da PMMG, contata-se que são 

poucos os trabalhos que promovem a reflexão sobre a GC no contexto organizacional 

destacorporação, apesar da PMMG ter definido como um de seus objetivos, a promoção do 

desenvolvimento da Gestão do Conhecimento, meta contida no Plano Estratégico 2012-2015.  

O interesse do pesquisador pelo temajustifica-se, uma vez queé oficial da PMMG atualmente 

servindo na APM, assim como émembro do Comitê de Gestão do Conhecimento da 

corporação e espera contribuir para o alcance do objetivo estratégico do desenvolvimento da 

GC na Polícia Militar de Minas Gerais. 

Quanto à estrutura, o trabalho é composto de cinco capítulos. No primeiro estáa introdução, 

que relata o contexto da pesquisa e seus objetivos. O segundo apresenta oreferencial teórico 

que deu suporte à pesquisa. O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados neste trabalho. No quarto, estão expostos os resultados obtidos na etapa de 

coleta de dados e sua respectivaanálise. O quinto capítulo traz as considerações finais do 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as teorias e autores que contribuíram para o estudo e 

deram sustentação para as etapas de coleta de dados e análise de resultados das 

pesquisas:bibliográfica e de campo. Está estruturado em cinco seções, sendo que na primeira 

apresenta a visão de autores sobre o conceito de dados, informação e conhecimento. 

Na segunda seção, apresenta o conhecimento como ativo e sua importância nas organizações, 

na visão de autores como Nonaka e Takeuchi (1997), Stewart (1998), Sveiby (1998), Drucker 

(2001), Davenport e Prusak (2003) e Choo (2006). 

Na terceira seção, aborda a criação do conhecimento, mediante a apresentação do modelo de 

conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) e a geração de conhecimento na 

visão de Davenport e Prusak (2003). 

A quarta seção foi dedicada à compreensão da gestão do conhecimento e apresenta o modelo 

de gestão do conhecimento de Terra (2001), o modelo de capacitação para o conhecimento de 

Von Krogh, Nonaka e Ichijo(2001)e o modelo de gestão do conhecimento para administração 

pública brasileira de Batista (2012). 

Por fim, a quinta seção apresenta as principais contribuições do referencial teórico para a 

pesquisa de campo. 

2.1 Entendendo conceitos 

Para uma melhor compreensão do tema gestão do conhecimento, optou-se por iniciar pela 

diferenciação das palavras: dado, informação e conhecimento. Entre as palavras citadas, dado 

é a de mais fácil entendimento e que possui menor divergência de conceitos.  

Sacconi (2010, p.583) define dado como “princípio em que se baseia uma discussão”, por sua 

vez,Freedman (1995, p.112) afirma que na informática dados são “tecnicamente, fatos e 

figuras sem tratamento, tal como pedidos e pagamentos que são processados para se 

transformarem em informação, tal como saldo devedor e quantidade à disposição.” Desta 

forma, é possível inferir que o dado encontra-se em um estado bruto ou natural, e precisa de 

tratamento para que lhe seja agregado significado. 
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Em sua obra Ecologia da Informação, Davenport (1998, p.19) define dados como 

“observações sobre o estado do mundo” e os considera de fácil estruturação, armazenagem e 

transferência. Alguns anos depois, Davenport e Prusak (2003, p. 2) definiram dados como 

“[...] um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos.” Para os autores, dados 

isolados têm pouca importância e finalidade. 

De acordo com os pensamentos dos autores, é possível entender que os registros de 

empréstimos de monografias aos usuários de uma biblioteca são dados. Estes dados 

estruturados e armazenados nos computadores da biblioteca podem ser transferidos com 

facilidade; enquanto isolados, não têm importância, mas se forem analisados podem fazer 

diferença em uma tomada de decisão. 

Contudo a partir de sua análise e atribuição de significado, deixam de ser dados e tornam-se 

informação, pois a análise dos dados com atribuição de significado agrega-lhes valor e 

segundo Davenport e Prusak (2003, p.4) “transformamos dados em informação ao agregar 

valor [...]” e ainda afirmam que informação “são dados que fazem a diferença.” É importante 

citar que existe divergência em relação ao pensamento dos autores, pois Sveiby (1998, p.51) 

defende que “a informação é desprovida de significado e vale pouco”. 

Apesar do posicionamento contrário de Sveiby (1998), o pensamento de Davenport e Prusak 

(2003) possui congruência com o pensamento de Nonaka e Takeuchi (1997, p.63) pois 

segundo os autores “a informação proporciona um novo ponto de vista para interpretação de 

eventos ou objetos, o que torna visíveis significados antes invisíveis ou lança luz sobre 

conexões inesperadas.” Desta forma, pode-se deduzir a importância da informação, pois 

possui maior valor que o dado. 

Após uma melhor compreensão sobre dados e informação, resta ainda esclarecer o que os 

diferencia do conhecimento. Como Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que o conhecimento e 

a informação possuem significado, isto os diferencia do dado, pois o dado não tem 

significado.  Já em relação à informação Nonaka e Takeuchi (1997) pontuam que esta não 

está relacionada à ação como o conhecimento.  

Sacconi (2010, p.505) define conhecimento como “[...] maneira de compreender ou de 

perceber as coisas [...]”.Diante do conceito do autor é possível inferir que o conhecimento é 

pessoal, pois cada pessoa tem sua maneira própria de compreender e perceber as coisas com 
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base em suas experiências. Sveiby (1998, p.44), assim como Nonaka e Takeuchi (1997), 

possui uma visão mais prática do conhecimento e o definem como “uma capacidade de agir”. 

Diante dos pensamentos dos autores, é possível dizer que a capacidade das pessoas de agir 

diante de situações a que são submetidas, deriva de seus conhecimentos prévios. Já Davenport 

e Prusak (2003) apresentam um conceito mais abrangente: 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma mistura para a avaliação e a 
incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na 
mente dos conhecedores. Nas organizações, costuma estar embutido não só em 
documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 
organizacionais (Davenport e Prusak, 2003, p.6). 

Ao reunir o pensamento de todos os autores, verifica-se que o conhecimento tem sua origem 

na mente humana. As pessoas a partir de sua capacidade de pensar, fazer análise de dados e 

informações, interpretam as circunstâncias com base em suas experiências e conhecimentos 

anteriores, e tomam decisões de como agir.  

As pessoas são submetidas a todo momento, a situações diferentes e devem tomar decisões de 

como agir. Desde decisões simples como falar ou ficar calado diante de uma situação, até 

decisões mais complexas em um ambiente corporativo. Verifica-se assim, que o 

conhecimento é algo dinâmico como defendem Nonaka e Takeuchi (1997). 

No mesmo sentido Sveiby (1998), por considerar o conhecimento dinâmico atribui a 

competência como seu sinônimo e ainda atribui quatro características ao conhecimento. A 

primeira característica é ser tácito, relaciona-se à prática. A segunda é ser dinâmico, ou seja, 

voltado para ação e proporciona a criação de novo conhecimento. A terceira é ser sustentado 

por regras, pois as regras estão associadas ao resultado da ação. A última é estar em constante 

mutação, podendo inclusive se tornar explícito. 

Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que a conversão do conhecimento se dá a partir da 

interação do conhecimento tácito e explícito. Para os autores, o conhecimento tácito é pessoal, 

difícil de formalizar e está relacionado com as ações e experiências, assim como emoções, 

valores do indivíduo. Já o conhecimento explícito é de fácil transmissão por se encontrar 

expresso. 

O conhecimento é dinâmico, relacional e baseado na ação humana; depende da situação 
e das pessoas envolvidas, e não de verdades absolutas e de fatos tangíveis. O fator 
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essencial a ser lembrado pelos gerentes é que o conhecimento, ao contrário das 
informações e dos dados, depende do contexto( Von Krogh, Ichijo e Nonaka, 2001, 
p.16). 

Para os autores,não é possível atribuir uma única definição para conhecimento que se aplique 

a todas as disciplinas, profissões e organizações. 

Após a diferenciação dos conceitos de dado, informação e conhecimento até aqui realizada, na 

próxima seção será explanado sobre a importância do conhecimento nas organizações e 

porque é considerado um ativo. 

2.2 O Conhecimento como ativo e sua importância nas organizações 

Nesta seção, são expostas argumentações sobre a importância e o valor do 

conhecimento.Dessa forma, espera-se, com esta exposição, propiciar uma melhor 

compreensão da necessidade de um ambiente favorável à criação e gestão do conhecimento 

organizacional. 

O conhecimento sempre foi um fator que impulsionou mudanças na sociedade. A cada nova 

descoberta,há uma cadeia de mudanças nas relações econômicas e sociais. Assim, passou-se 

com o domínio da agricultura, a expansão da navegação; produção de energia elétrica, na 

siderurgia; invenção do telefone, do avião, computador, internet e tantas outras inovações 

advindas do conhecimento.  

Apesar da contribuição do conhecimento para as mudanças, este sempre figurou em segundo 

plano, mas na atualidade é considerado o protagonista, como é possível perceber no 

pensamento de Drucker (2001). 

O conhecimento formal é visto, ao mesmo tempo, como recurso chave pessoal e 
econômico. Na verdade, o conhecimento é hoje o único recurso com significado. Os 
tradicionais “fatores de produção” – terra (isto é recursos naturais), mão-de-obra e 
capital – não desapareceram, mas tornaram-se secundários. [...] O conhecimento, neste 
novo sentido, significa conhecimento como uma coisa útil, como meio para obtenção de 
resultados sociais e econômicos (Drucker, 2001, p. 21). 

Conforme o autor,na sociedade que ele chama de pós-capitalista, os fatores de produção 

tradicionais não detêm a mesma importância que no passado. De igual forma, pensa Stewart 

(1998) que considera o conhecimento um recurso econômico mais importante que a matéria 

prima e em alguns casos até que o dinheiro.  
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Esta importância crescente atribuída ao conhecimento faz com que ele desempenhe papel 

estratégico na sobrevivência das organizações, a ponto deChoo (2006, p.231) afirmar que 

“administrar o conhecimento organizacional é, portanto, administrar e fomentar as 

capacidades da organização”. 

A partir do reconhecimento da importância do conhecimento nas organizações, surgiu um 

novo desafio aos administradores, ou seja, atribuir valor a este conhecimento. Não se pretende 

aqui mensurar o valor do conhecimento, mas deixar claro que o conhecimento é considerado 

um ativo valioso nas organizações.  

De acordo com Stewart (1998, p.77), “o dinheiro tem poder, mas não pensa; as máquinas 

operam, muitas vezes melhor que qualquer ser humano, mas não inventam.” Ao contrário do 

dinheiro e das máquinas que são exemplos de ativos tangíveis porque podem ser tocados, o 

conhecimento é um ativo intangível que não pode ser tocado, mas é de grande valor para 

quem o possui. 

A capacidade de pensar e criar são próprios do ser humano, por isto os autores Nonaka e 

Takeuchi (1997), Sveiby (1998), Davenport e Prusak (2003) atribuem a origem do 

conhecimento às pessoas. Daí a necessidade das organizações possuírem em seu quadro de 

pessoal, indivíduos capacitados e possuidores do conhecimento necessário à organização. 

Sveiby (1998) classificou os ativos intangíveis como três elementos de um mesmo grupo. O 

primeiro elemento é a competência do funcionário, que se refere à capacidade de agir em 

variadas circunstâncias. O segundo elemento é a estrutura interna, que abrange patentes, 

conceitos, processos, sistemas administrativos, entre outros. E o terceiro elemento é a 

estrutura externa, que se refere ao relacionamento com clientes e fornecedores, assim como a 

imagem da organização. 

Apesar da competência do funcionário não pertencer à organização, enquanto este nela estiver 

inserido, sua competência fará parte do ativo intangível da organização. É importante lembrar 

que Sveiby (1998) considera competência, sinônimo de conhecimento. Em uma análise mais 

atenta é possível constatar que as estruturas internas e externas da organização, em grande 

parte derivam da competência de seus funcionários. 

A afirmativa de Stewart (1998) que considera o conhecimento um produto econômico mais 

importante que automóveis, aço ou qualquer outro produto da era industrial, coaduna com o 
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pensamento de Sveiby (1998) que considera a presença de ativos intangíveis o motivo de 

empresas como a Microsoft possuírem um elevado valor de mercado, incompatível com seu 

valor contábil. 

Outro fator que corrobora com a valorização das empresas que possuem o conhecimento 

como seu principal ativo, está descrito no pensamento de Sveiby (1998) que os bens tangíveis 

se desvalorizam com o uso, já o conhecimento se valoriza, pois aumenta à medida que é 

utilizado.  

Davenport e Prusak (2003) compartilham do pensamento que o conhecimento utilizado 

aumenta, assim como Nonaka e Takeuchi (1997), pois defendem em seu modelo de criação 

do conhecimento que a interação entre conhecimento tácito e explícito produz novo 

conhecimento. 

Ainda nessa perspectiva,Davenport e Prusak (2003),postulam que os gerentes, diante de 

decisões difíceis, buscam assessoria com pessoas que consideram detentoras de 

conhecimento, ao invés de buscar informação em bancos de dados.  

Diante dos pensamentos dos autores é possível compreender a importância do conhecimento 

nas organizações e porque é considerado um ativo valioso. Resta compreender como este 

conhecimento é criado, objetivo que se pretende alcançar a seguir. 

2.3 A Criação do Conhecimento 

Na leitura da seção anterior foi possível compreender melhor a importância e o valor do 

conhecimento nas organizações. Nesta seção, buscou-se esclarecer a expressão criação do 

conhecimento, a partir das obras consultadas. 

De acordo com Choo (2006, p.61) “a criação do conhecimento gera inovações e competências 

que ampliam o horizonte de escolha.” Esta ampliação do horizonte de escolha é muito 

relevante para o processo decisório nas organizações, diante do ambiente de incerteza em que 

estão inseridas, como defende o próprio autor.  

Davenport e Prusak (2003, p.63) são mais incisivos ao afirmarem que “na falta do 

conhecimento, organizações não poderiam se organizar; elas não conseguiriam manter-se em 

funcionamento.” Diante da afirmativa dos autores, é possível entender porque a criação do 
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conhecimento é um tema que desperta interesse nas organizações e na comunidade 

acadêmica. 

Nonaka e Takeuchi (1997), por criação do conhecimento organizacional entendem a 

capacidade de uma empresa criar um novo conhecimento, propagá-lo em toda a organização e 

agregá-lo a produtos, serviços e sistemas. Apesar do conceito dos autores se referir a uma 

empresa, é perfeitamente aplicável também às organizações públicas. 

Em seu turno Davenport e Prusak (2003, p. 63) acreditam que a criação do conhecimento nas 

organizações, se dá “à medida que interagem com seus ambientes, absorvem informações, 

transformam-nas em conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento 

com suas experiências, valores e regras internas”.  

Após explanar um pouco sobre o conceito de criação do conhecimento serão apresentadas a 

seguir a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) e a geração do conhecimento 

por Davenport e Prusak (2003). 

2.3.1 A Espiral do Conhecimento de Nonaka e Takeuchi 

Nesta seção será abordada a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). Os 

autores defendem o pensamento de que o sucesso das empresas japonesas é consequência de 

sua habilidade em criar conhecimento organizacional.  

Não resta dúvida de que o conhecimento organizacional é muito importante para as empresas 

e organizações públicas, mas nem todas sabem ao certo conduzir o processo de criação deste 

conhecimento. 

O modelo dinâmico de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997, p.67) 

fundamenta-se na hipótese que “[...] o conhecimento humano é criado e expandido por meio 

da interação social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito”. 

Esta interação social entre os dois tipos de conhecimento, que os autores chamam de 

conversação do conhecimento, pode ocorrer por quatro processos e cada um deles produz um 

conhecimento diferente, conforme mostra a Figura 1. 

A seguir são explicados cada um dos processos de conversão do conhecimento, assim como 

são citados os conhecimentos produzidos por eles, conforme Nonaka e Takeuchi (1997). 



 

 

O processo chamado de socialização refere

conhecimento tácito, se dá por meio do compartilhamento de experiências de um indivíduo a 

outro e produz o conhecimento compartilhado.

Pode ser observado quando um policial recém

aprendendo a marchar. Durante as aulas o professor demonstra a maneira correta, o aluno 

tenta imitar com perfeição os movimentos, mas somente com a prática obtém êxito.

Uma vez que as organizações públicas ou privadas precisam cada vez mais de novos 

conhecimentos para dar respostas efetivas às crescentes e nova

impostas, merece destaque o processo denominado externalização.

Figura 1: Conteúdo do conhecimento criado por quatro processos.
Fonte: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas 
japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997
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disposição do conhecimento tácito sintetizado de forma explícita, tendo como resultante o 

conhecimento conceitual. 

No exemplo referido para o conhecimento compartilhado, se o professor que ensinou a 

marchar, escrever um manual onde expressa seu conhecimento de como se marcha, seria um 

bom exemplo de externalização.  

O conhecimento explícito no manual permitiria que um maior número de indivíduos dentro da 

corporação pudesse interagir com este conhecimento, facilitando sua propagação, além de 

preservar o conhecimento nesta, mesmo que ocorra a saída do professordo quadro de 

colaboradores.  

O próximo processo abordado é chamado de combinação. Refere-se à conversão de 

conhecimento explícito em conhecimento explícito. Dá-se por meio da ordenação de 

conceitos em um sistema de conhecimentos e produz o conhecimento sistêmico. 

É importante ressaltar que Nonaka e Takeuchi (1997, p.76) afirmam que “a criação do 

conhecimento realizada através da educação e do treinamento formal nas escolas 

normalmente assume essa forma”, ou seja, combinação. 

A evolução das armas de fogo é um bom exemplo de combinação, pois a partir da 

combinação do conhecimento explícito sobre a pólvora e mecanismos mecânicos, houve a 

evolução das armas de fogo.  

O último processo a ser descrito é chamado internalização. Refere-se à conversão de 

conhecimento explícito em conhecimento tácito. Isto ocorre por meio da assimilação do 

conhecimento explícito ao conhecimento do indivíduo e produz o conhecimento operacional.   

Um exemplo de processo de conversão do conhecimento pode ser observado quando um 

policial após ler em um manual os procedimentos que deve adotar em uma abordagem a 

veículo, os realiza na prática, como previstos no manual. Isto significa que internalizou este 

conhecimento explícito. 

Conforme já relatado, o modelo de criação do conhecimento dos autores, demonstrado na 

Figura 2,é um modelo dinâmico. Este se desenvolve em duas dimensões.A primeira 

mencionada anteriormente, é a interação entre o conhecimento tácito e o explícito, a segunda 



 

 

diz respeito à interação entre indivíduo, grupo e organização, podendo interagir também com 

indivíduos fora da organização. 

Figura 2: Espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997)
Fonte: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de c
japonesas geram a dinâmica da inovação.

As interações repetidas num processo de espiral entre as duas dimensões, a partir do 

conhecimento tácito individual ascendem, ampliando os envol

toda a organização e extrapolando as fronteiras desta, conforme a 

Figura 3: Espiral de criação do conhecimento organizacional
Fonte: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecim
japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997
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Fonte: NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas 
japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997 
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Para que a espiral de criação do conhecimento organizacional ocorra de forma efetiva os 

autores identificaram cinco condições em nível organizacional, as quais chamam de 

“condições capacitadoras”, sendo elas: a intenção, a autonomia, flutuação e o caos criativo, 

redundância e variedade de requisitos como pode ser observado na Figura 4. 

A primeira condição, como o próprio nome diz, é o desejo da corporação de criar o 

conhecimento. Sem a intenção clara da corporação não é criado o contexto adequado para a 

assimilação do conhecimento. A segunda se refere ao grau de autonomia, ou seja, liberdade de 

decisão, que a organização deve conceder aos indivíduos para não reprimir sua criatividade. 

A flutuação e o caos criativo compõem a terceira condição. A flutuação trata-se de promover 

mudanças periódicas na organização, em seus processos ou estruturas, para retirar os 

indivíduos de sua rotina e acomodação.  O caos criativo se trata de alcançar um maior foco 

dos indivíduos na identificação e resolução de problemas, a partir de uma crise gerada 

intencionalmente pela organização, por meio da flutuação, ou proveniente do ambiente 

externo. 

A quarta condição é a redundância, que consiste no fornecimento de conhecimentos que 

excedem às necessidades para execução das funções dos indivíduos na corporação. O 

compartilhamento de conhecimento criado por membros da corporação a outros, mesmo que 

estes não precisem do conhecimento de imediato, para que interajam e opinem, acelera o 

processo de criação do conhecimento organizacional. 

A quinta condição é a variedade de requisitos, ou seja, o acesso rápido e fácil pelos indivíduos 

da organização a uma variedade de conhecimentos necessários e indispensáveis para 

encontrar a solução dos problemas enfrentados pela organização. 



 

 

Figura 4: Espiral de criação do conhecimento organizacional.
Fonte: Adaptado de NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimen
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997

De forma harmônica com a espiral do conhecimento e as condições capacitadoras de 

promoção da criação do conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi (1

um modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional.

A primeira fase deste modelo consiste no compartilhamento do conhecimento tácito entre os 

indivíduos da organização. A segunda fase se dá a partir do maior contato

tácito e explícito, que se influenciam de forma recíproca, o que origina a formação de 

conceitos.  

Na terceira fase, é realizada a justificação de conceitos, que consiste em separar 

coerentes com as necessidades da 

Cada organização define suas próprias justificativas, que podem ser quantitativas tanto como 

qualitativas. 

Na quarta fase, é criado um modelo ou padrão a partir da combinação do conhecimento 

explícito recém-criado, com o conhecimento explícito já existente. Após ter passado pelas 

quatro fases, na quinta fase o novo conceito é difundido na organização, para promover uma 

maior interação social com o novo conhecimento, o que pode gerar um novo ciclo na esp

do conhecimento proposta por Nonaka e Takeuchi (1997).

Espiral de criação do conhecimento organizacional. 
NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimen

empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997 

De forma harmônica com a espiral do conhecimento e as condições capacitadoras de 

promoção da criação do conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi (1

um modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional.

A primeira fase deste modelo consiste no compartilhamento do conhecimento tácito entre os 

indivíduos da organização. A segunda fase se dá a partir do maior contato

tácito e explícito, que se influenciam de forma recíproca, o que origina a formação de 

é realizada a justificação de conceitos, que consiste em separar 

coerentes com as necessidades da organização, dos que não atendem 

Cada organização define suas próprias justificativas, que podem ser quantitativas tanto como 

é criado um modelo ou padrão a partir da combinação do conhecimento 

com o conhecimento explícito já existente. Após ter passado pelas 

quatro fases, na quinta fase o novo conceito é difundido na organização, para promover uma 

maior interação social com o novo conhecimento, o que pode gerar um novo ciclo na esp

do conhecimento proposta por Nonaka e Takeuchi (1997). 
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NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: como as 

De forma harmônica com a espiral do conhecimento e as condições capacitadoras de 

promoção da criação do conhecimento organizacional, Nonaka e Takeuchi (1997) propõem 

um modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional. 

A primeira fase deste modelo consiste no compartilhamento do conhecimento tácito entre os 

indivíduos da organização. A segunda fase se dá a partir do maior contato entre conhecimento 

tácito e explícito, que se influenciam de forma recíproca, o que origina a formação de 

é realizada a justificação de conceitos, que consiste em separar osconceitos 

dos que não atendem as suas necessidades. 

Cada organização define suas próprias justificativas, que podem ser quantitativas tanto como 

é criado um modelo ou padrão a partir da combinação do conhecimento 

com o conhecimento explícito já existente. Após ter passado pelas 

quatro fases, na quinta fase o novo conceito é difundido na organização, para promover uma 

maior interação social com o novo conhecimento, o que pode gerar um novo ciclo na espiral 
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Este item abordou como se dá a criação do conhecimento na visão de Nonaka e Takeuchi 

(1997), no próximo será apresentado a visão de Davenport e Prusak. 

2.3.2 A Geração do Conhecimento por Davenport e Prusak 

Nesta seção, será exposta a visão sobre criação do conhecimento dos autores Davenport e 

Prusak (2003), que propõem cinco maneiras de geração de conhecimento. A estas formas de 

geração de conhecimento os autores nomearam de: aquisição, recursos dedicados, fusão, 

adaptação e rede do conhecimento. 

Segundo os autores, a aquisição trata-se de obter um conhecimento de que a organização 

precisa,pela compra ou por desenvolvimento próprio. Um exemplo de aquisição pela compra 

seria uma corporação policial comprar um software para gestão de sua frota de viaturas.Outra 

forma de aquisição é o aluguel. Neste se paga um valor para utilizar o conhecimento desejado 

por determinado período, como é o caso de consultoria para obtenção de uma certificação de 

qualidade.  

A segunda maneira apontada pelos autores para geração de conhecimento são recursos 

dirigidos, que se referem à destinação de recursos humanos e financeiros para 

desenvolvimento do conhecimento dentro da organização. Um exemplo clássico são as 

universidades corporativas que desenvolvem pesquisa e geram conhecimento. 

A próxima maneira apontada é a fusão, que se trata da composição de equipe de trabalho com 

indivíduos possuidores de diferentes conhecimentos, com o objetivo de descobrir a solução 

para determinado problema. 

Segundo Davenport e Prusak (2003), a quarta maneira para geração de conhecimento é a 

adaptação, ou seja, a partir de mudanças externas as empresas desenvolvem novos 

conhecimentos, que promovem mudanças internas, capacitando-as a se manter no mercado.  

E por último os autores apresentam as redes como forma de geração de conhecimento. 

Segundo Davenport e Prusak (2003), o relacionamento entre as pessoas dentro da corporação, 

formam redes informais por afinidade de interesses, que podem gerar conhecimento e até 

evoluir para redes formais.  

Ao se fazer uma comparação entre as teorias de criação do conhecimento de Nonaka e 

Takeuchi (1997) e Davenport e Prusak (2003) verifica-se que os primeiros autores citados, 
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permitem aos leitores de sua obra um maior aprofundamento na temática de criação do 

conhecimento. Com seu modelo descrevem em detalhes como o conhecimento é gerado. Já 

Davenport e Prusak (2003) citam maneiras de se obter o conhecimento sem descrever com 

profundidade a forma que este conhecimento é gerado. Contudo, a combinação dos 

conhecimentos explícitos pelos autores em suas obras permite uma melhor compreensão da 

temática. 

Após ser explanado sobre a criação do conhecimento na visão dos autores Nonaka e Takeuchi 

(1997) e Davenport e Prusak (2003), será abordada a seguir a gestão deste conhecimento.  

2.4 A Gestão do Conhecimento 

Após entender melhor o conceito de conhecimento, sua importância, valor para as 

organizações além de como é criado, esta seção foi dedicada à compreensão desta gestão. 

Segundo Takeuchi e Nonaka (2008), o setor privado enfrenta a realidade de uma economia 

globalizada, em que as fronteiras nacionais não têm a mesma importância que no passado, 

pois os clientes podem comprar em todo o mundo. Neste contexto, a economia baseada no 

conhecimento e este como diferencial competitivo ganharam importância, assim como a 

gestão deste conhecimento. 

Este contexto também alcança o setor público, que deve prestar um serviço de qualidade a 

uma sociedade cada vez mais bem informada, a qual espera do setor público, além de 

qualidade, a agilidade que encontra no setor privado no atendimento de suas crescentes 

demandas.  

Diante desta realidade, a implementação da gestão do conhecimento no setor público se 

tornou uma necessidade, principalmente pelo fato do setor ser caracterizado pela falta de 

continuidade de ações, devido às mudanças periódicas da liderança no governo. 

Quanto à implementação da GC na administração pública, Batista (2012, p. 43) afirmaque: 

[...] o aumento da capacidade de realização de indivíduos, de equipes de trabalho, da 
organização pública e da sociedade em geral, assim como o impacto disso na melhoria 
de processos, produtos e serviços públicos prestados à população justifica plenamente a 
implementação da GC na administração pública (Batista, 2012, p. 43). 

A efetivaimplementação da GC no setor público passa pela compreensão do seu significado, 

para então usufruir de seus benefícios.  



 

 

[...] a gestão do conhecimento está imbricada nos processos de aprendizagem nas 
organizações e, assim, na conjugação desses três processos: aquisição e 
desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de memórias, em um 
processo coletivo de elab
Fleury, 2000, p.33) 

Para melhor compreensão deste conceito os autores o representaram na 

Figura 5: Gestão do conhecimento de Fleury e Fleury (2000)
Fonte: Adaptado deFLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Estratégias empresariais e formação de 
competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da 

Para os autores a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos podem

proativos como experimentação e a inovação, ou por reativos como resolução sistemática de 

problemas, experiências realizadas por outros e contratação de pessoas.

Fleury e Fleury (2000) explicam ainda que a disseminação do conhecimento p

maneiras diferentes como treinamento, trabalho em equipes diversas, rotação das pessoas na 

organização, comunicação e circulação do conhecimento. Já a memorização se dá a partir do 

armazenamento de informações no decorrer da história organiz

A Gestão do Conhecimento está [...] intrinse
em utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional 
para desenvolverem competências específicas e capacidade inovadora, que se 
permanentemente, em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de 
mercado.( Terra, 2001, p.70)

Assim como às empresas privadas, a definição do autor pode ser aplicada às organizações 

públicas, pois estas prestam serviços à socieda

[...] a gestão do conhecimento está imbricada nos processos de aprendizagem nas 
organizações e, assim, na conjugação desses três processos: aquisição e 
desenvolvimento de conhecimentos, disseminação e construção de memórias, em um 
processo coletivo de elaboração das competências necessárias à organização. (Fleury e 

melhor compreensão deste conceito os autores o representaram na F

: Gestão do conhecimento de Fleury e Fleury (2000) 
FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Estratégias empresariais e formação de 

cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2000.
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permanentemente, em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e liderança de 
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públicas, pois estas prestam serviços à sociedade e precisam inovar seus sistemas gerenciais e 
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FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. Estratégias empresariais e formação de 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. 
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processos, com o fim de atender às novas necessidades dos cidadãos em virtude das mudanças 

sociais. 

A criação de um contexto favorável pela organização é condição sinequa non para as 
atividades de gestão do conhecimento – e é a partir dessa constatação que se reafirma 
que a palavra gestão, quando da sua associação com a palavra conhecimento, deve ser 
compreendida como promoção, não como controle. (Alvarenga Neto, 2008, p.53)  

O pensamento de Alvarenga Neto (2008) traz uma reflexão relevante para as organizações 

públicas, pois estas são em sua maioria fundamentadas em um modelo com excesso de 

burocracia, o que pode dificultar a criação e gestão do conhecimento.Para Batista (2012) GC 

na administração pública é: 

[...] um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar 
a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir para a legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 
desenvolvimento brasileiro (Batista, 2012, p.49). 

Cabe ressaltar que o autor considera que a GC contribui para o cumprimento dos princípios 

constitucionais da administração pública. Ainda nessa perspectiva, tambémmerece menção a 

definição de Gestão do Conhecimento do Comitê Executivo do Governo Eletrônico do 

Governo Federal brasileiro: 

Um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes de 
incrementar a habilidade dos gestores públicos em criar, coletar, organizar, transferir e 
compartilhar informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada 
de decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão como 
produtor de conhecimento coletivo. (BRASIL, 2004 apud FRESNEDA e 
GONÇALVES, 2007, p.40). 

Dessa forma, verifica-se que não há divergência entre o conceito de Batista (2012) e do 

Comitê Executivo do Governo Eletrônico do Governo Federal brasileiro, tendo este último 

ressaltado que a GC pode contribuir na tomada de decisão, gestão de políticas públicas e 

inclusão do cidadão na produção de conhecimento. 

Nesse sentido, os conceitos apresentados pelos autores propiciam uma melhor compreensão 

sobre a GC. A seguir serão apresentados alguns modelos de GC iniciando-se com o modelo 

de Terra (2001). 
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2.4.1 Modelode Gestão do Conhecimento de Terra (2001) 

Nesta seção será abordado o modelo de gestão do conhecimento de Terra (2001), que segundo 

o autor foi influenciado pelo trabalho de Nonaka e Takeuchi (1995) e por suas próprias 

experiências pessoais. 

O autor apresenta em seu modelo sete dimensões da prática gerencial, segundo as quais 

interpreta a GC. As sete dimensões são: alta administração; cultura organizacional; estrutura 

organizacional; políticas de recursos humanos; sistemas de informação; mensuração de 

resultados e relacionamento com ambiente externo, conforme se pode observar na Figura 6. 

Como a alta administração é responsável pela definição da visão de futuro da organização, o 

autor considera imprescindível que esta defina as áreas do conhecimento para as quais o 

aprendizado organizacional deve estar direcionado, assim como incremente uma cultura 

organizacional direcionada à inovação e aprendizado contínuo. 

Sobre as estruturas organizacionais, Terra (2001)ressalta que estas precisam romper com os 

modelos tradicionais hierárquicos e burocráticos, e voltar-se para estruturas que promovam a 

inovação, o aprendizado e o conhecimento, tendo como exemplo o trabalho de equipes 

multidisciplinares. 

Quanto às políticas de recursos humanos o autor afirma que estas também devem estar 

direcionadas para a aquisição, geração, armazenamento e difusão do conhecimento na 

organização, por meio de práticas como a atração e retenção de talentos necessários à 

estratégia da organização, incentivo a atitudes que colaborem com o processo de aprendizado 

individual e coletivo, até mesmo com benefícios remuneratórios, para otimizar o desempenho 

da organização no curto e longo prazo. 
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Figura 6: Gestão do conhecimento: planos e dimensões – de Terra (2001) 
Fonte: Adaptado de TERRA, José Cláudio G. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial. São Paulo: 
Negócio Editora, 2000. 

O autor reconhece a importância dos sistemas informatizados e a sua influência para o 

desenvolvimento dos processos de geração, armazenamento e difusão do conhecimento nas 

organizações, mas Terra (2001) salienta que os sistemas informatizados ainda dependem do 

fator humano e considera o contato pessoal e o conhecimento tácito, essenciais ao 

aprendizado organizacional. 

A mensuração de resultados, principalmente financeiros, faz parte da realidade das 

organizações, mas a mensuração da participação do conhecimento nos resultados ainda é um 

desafio às organizações, Terra (2001) cita que existem esforços neste sentido de autores como 

Sveiby (1998). 

Sobre a última dimensão de seu modelo, aprendizado com o ambiente, Terra (2001, p. 173) 

afirma que “O aprendizado com o ambiente e, em particular, a articulação de alianças 

representam um grande desafio em termos de gestão, especialmente para empresas de países 

em desenvolvimento, como o Brasil.” Terra (2001, p. 197)afirma ainda que “O cenário 

empresarial é de crescente necessidade de aprendizado por meio de redes com outras 

empresas.” 

As afirmativas do autor se devem ao reconhecimento que uma organização não é capaz de 

gerar sozinha, todo o conhecimento de que precisa e por isto deve estender seu aprendizado 
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ao ambiente externo mediante o relacionamento com clientes, fornecedores, empresas, 

universidades e governo. 

Enfim, o modelo de Terra (2001) acarreta na coordenação sistêmica de esforços nas várias 

dimensões apresentadas, com a adoção de práticas gerenciais compatíveis com o processo de 

criação e aprendizado organizacional, em que o capital humano tem papel de destaque.  

Após a apresentação do modelo de gestão do conhecimento de Terra (2001) nesta seção, a 

seguir será apresentado o modelo de gestão do conhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001). 

2.4.2 Modelode Capacitação para o Conhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 

Os autores consideram o conceito de gestão do conhecimento limitado, por entenderem que a 

palavra gestão implica em controle e acreditam que as organizações devem promover a 

criação do conhecimento, ao invés de controlá-la.Por isso, propõem o modelo que chamam de 

capacitação para o conhecimento. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.12) chamam de 

capacitação para o conhecimento “[...]o conjunto geral de atividades organizacionais que 

afetam de maneira positiva a criação do conhecimento[...].”  

Em seu modelo os autores apresentam cinco capacitadores do conhecimento: instilar a visão 

do conhecimento, gerenciar as conversas, mobilizar os ativistas do conhecimento, criar o 

contexto adequado e globalizar o conhecimento local.  

Para demonstrar quando e com que intensidade os capacitores afetam a criação do 

conhecimento os autores criaram a Grade 5X5 descrita a seguir. 

Nesse sentido, é possível compreender que os autores adotaram como metodologia, na grade 

5x5,a utilização demarcadores. Conforme representado na Figura 7, um marcador no 

quadrante formado pela interseção entre um capacitor de conhecimento e uma fase da criação 

de conhecimento, significaque o primeiro exerce influência sobre o segundo e quando há duas 

marcações significa que exerce maior influência. 
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Figura 7: Capacitação para o conhecimento: A Grade 5x5 de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 
Fonte: VON KROGH, G.; NONAKA, I.; ICHIJO, K. Facilitando a criação do conhecimento: reinventando a 
empresa com o poder da inovação contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2001 

Ao analisar a grade, é possível inferir que todos os capacitores de conhecimento exercem 

grande influência sobre o nivelamento do conhecimento na organização, assim como o 

capacitor “gerenciar as conversas” exerce grande influência sobre todas as fases da criação 

doconhecimento. 

ParaVon Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.18) “qualquer que seja a fase da criação de 

conhecimento, os bons relacionamentos eliminam do processo os componentes de 

desconfiança e medo e demolem as barreiras pessoais e organizacionais.”A afirmativa dos 

autores confirma a importância do fator humano e sua boa interaçãopara a criação do 

conhecimento, o que se dá necessariamente através de conversas. 

Na economia do conhecimento é notório que a inovação por meio da criação do conhecimento 

significa a diferença entre empresas que chegam à falência e as que se mantem competitivas. 

As primeiras iniciam suas atividades,prosperaram em seu setor, mas depois de algum tempo, 

se estagnam e chegam à falência. Por outro lado,empresas que conseguem superar os novos 

desafios impostos pelas mudanças no mercado, se mantêm competitivas. 

Diante desta realidade, os autores consideram necessário instilar a visão do conhecimento nas 

organizações para definir sobre o que as organizações devem saber. Para Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001, p.129) “a visão do conhecimento abrange o tipo e o conteúdo de conhecimento 

a ser desenvolvido na organização [...]”, mediante esta definição do conhecimento necessária 

à organização, seus integrantes terão maior clareza para onde devem direcionar seus esforços.   
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O segundo capacitador proposto pelos autores é o gerenciamento das conversas, pois segundo 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.156) “as boas conversas são a base do conhecimento 

social em qualquer organização”. Os autores acreditam que o compartilhamento do 

conhecimento tácito nas organizações, pode ocorrer também através da troca de ideias e 

pensamentos em conversas entre os integrantes da organização. 

Para que as conversaspropiciem a criação de conhecimento Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001, p.159) apresentam quatro princípios norteadores: “encorajar ativamente a participação; 

definir regras de etiqueta durante as conversas; editar as conversas de forma apropriada e 

fomentar a linguagem inovadora”. 

Osquatro princípios norteadoresdo gerenciamento de conversas podem ser traduzidos como a 

necessidade dos gestores estimularem a participação de integrantes das várias áreas da 

organização em conversas, direcionadas por regras e intervenções pontuais, sem impedir a 

liberdade de utilização de expressões inovadoras, para propiciar a criação do conhecimento. 

O terceiro capacitador proposto pelos autores é a mobilização dos ativistas do conhecimento. 

Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.182) ativistas do conhecimento são “as pessoas 

responsáveis pela energização e integração dos esforços de criação de conhecimento em toda 

empresa.” A partir do conceito dos autores, é possível compreender a importância de 

identificar e incitar estas pessoas para a criação do conhecimento. 

O quarto capacitador proposto pelos autores é a criação do contexto adequado, pois segundo 

os autores, nem todos os contextos organizacionais proporcionam a criação do 

conhecimento.Na verdade, alguns até inibem sua criação. Segundo Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001, p.218) “o poder de criar conhecimento é inerente não só às pessoas em si, mas 

a interação de cada indivíduo com os demais em determinado ambiente”. 

Os autores defendem a necessidade de um ambiente que proporcione novos relacionamentos, 

por meio da interação em toda a organização, que estimule a criatividade e o 

compartilhamento do conhecimento tácito. Esclarecem ainda, que este contexto não se limita 

a um espaço físico, podendo ser também um ambiente virtual. 

Já o último capacitador propostopor Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) é a globalização do 

conhecimento local. Este capacitador está diretamente relacionado ao nivelamento do 
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conhecimento na organização, ou seja, destina-se à propagação do conhecimento em toda 

organização. 

Este conhecimento pode ser empregado em outro setor da organização de forma idêntica ou 

adaptado à realidade daquele setor. A utilização e adaptação do conhecimento 

difundido,iráproporcionar o crescimento da vantagem competitiva da organização. Com este 

fim, muitas organizações utilizamda divulgação de boas práticas. 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que várias pesquisas têm sido realizadas visando entender 

como as organizações se capacitam para o conhecimento. A seguir, são apresentadas algumas 

destas pesquisas. 

Em pesquisa realizada sobre as contribuições dos capacitadores do conhecimento para a 

criação do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a competividade de 

uma empresa multinacional do setor de alimentos, Silva (2013) avaliou o papel dos 

capacitadores do conhecimento na PepsiCo do Brasil, por meio de um estudo de caso 

descritivo. A pesquisa identificou a utilização dos cinco capacitadores do conhecimento na 

organização e apontou a necessidade de melhoria nos capacitores, “criar o contexto 

adequado” e “globalizar o conhecimento local”. 

Em pesquisa realizada por Gomes (2014), com o objetivo de analisar como a gestão do 

conhecimento contribui para a competitividade de uma Instituição de Ensino Superior, 

privada em Belo Horizonte, o pesquisador utilizando o modelo de Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) identificou a necessidade de melhoria nos capacitores, “criar o contexto 

adequado” e “globalizar o conhecimento local”, para aumento da competitividade. 

Em pesquisa realizada sobre as contribuições dos capacitadores do conhecimento para a 

criação do conhecimento e para as estratégias de sobrevivência e avanço numa organização do 

terceiro setor, Braga et al. (2014) avaliaram o papel dos capacitadores do conhecimento na 

Junior Achievement de Minas Gerais, por meio de um estudo de caso descritivo. Os autores 

identificaram como ponto mais forte da organização, a criação de um contexto adequado para 

criação do conhecimento, e como mais fraco, a globalização do conhecimento local. A 

pesquisa ainda identificou diversas práticas já existentes na organização e também apontou 

muitas oportunidades de melhoria, a partir da análise dos relatos dos entrevistados com o 

modelo de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 
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Os resultados das pesquisas citadas corroboram com a afirmativa dos autores Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001, p.314) de que o “desenvolvimento de um contexto capacitante 

coerente, envolvendo todos os cinco capacitadores que deflagram e promovem a criação do 

conhecimento, exige, sem dúvida, uma longa jornada.”, ou seja, exige uma visão 

organizacional de longo prazo. Contudo,conforme os autores, os resultados deste esforço 

organizacional são compensadores.  

Após a apresentação do modelo de capacitação para o conhecimento de Von Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001) nesta seção, a seguir será apresentado o modelo de gestão do conhecimento de 

Batista (2012).  

2.4.3 Modelo de Gestão do Conhecimento de Batista (2012) 

Nesta seção, será abordado o modelo de GC para administração pública brasileira de Batista 

(2012). Por considerar que os modelos de GC desenvolvidos para iniciativa privada não 

atendiam às necessidades da administração pública brasileira, o autor desenvolveu um modelo 

específico para atender esta demanda. 

O autor criou um modelo que mescla a descrição dos elementos fundamentais de GC com a 

forma estabelecida para sua implementação, conforme está demonstrado na Figura 8. Neste 

trabalho, foram abordados apenas os princípios fundamentais de GC apontados por Batista 

(2012). 

Os elementos essenciais de GC, segundo o modelo de Batista (2012), são direcionadores 

estratégicos, viabilizadores, processos de GC, ciclo KDCA, resultados de GC e as partes 

interessadas. 

Os direcionadores estratégicos do modelo são compostos pela visão, missão, objetivos 

estratégicos, estratégias e metas. A visão refere-se a como a organização espera estar no 

futuro e a missão refere-se à razão de existência da organização, ou seja, o que ela é na 

atualidade.  

Os objetivos estratégicos referem-se aos objetivos de longo prazo, estabelecidos para se 

alcançar a visão de futuro. As estratégias dizem como as organizações pretendem alcançar 

seus objetivos, as metas são resultados estabelecidos e sua soma resulta no alcance dos 

objetivos estratégicos. 



 

 

 

Figura 8:Modelo de implementação de gestão do conhecimento para administração pública brasileira.
Fonte: BATISTA, Fábio Ferreira. 
como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Brasília: IPEA
2012 

Como o próprio nome esclarece, nos direcionadores estratégicos está definida a direção a ser 

tomada pela organização e as iniciativas de GC devem estar alinhadas na me

o fim de colaborar para o atingimento dos resultados almejados pela corporação. Os 

viabilizadores ou fatores críticos de sucesso são o segundo elemento deste modelo, sendo eles 

a liderança, a tecnologia, as pessoas e os processos. 

Segundo Batista (2012), a liderança é de grande importância para o sucesso da GC na 

organização, pois ela é responsável pelas diligências para sua implementação

estruturas de governança de GC

políticas de proteção ao conhecimento

do conhecimento; assim como ser um exemplo de compartilhamento de conhecimento e 

trabalho colaborativo. 

O autor esclarece que a tecnologia possibilita e aumenta a 

meio de ferramentas e técnicas que colaboram para a criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. Algumas das ferramentas citadas pelo autor 

são: portais, intranet, repositório de monografias e mecan

Modelo de implementação de gestão do conhecimento para administração pública brasileira.
Ferreira. Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira
o do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Brasília: IPEA

Como o próprio nome esclarece, nos direcionadores estratégicos está definida a direção a ser 

tomada pela organização e as iniciativas de GC devem estar alinhadas na me

fim de colaborar para o atingimento dos resultados almejados pela corporação. Os 

viabilizadores ou fatores críticos de sucesso são o segundo elemento deste modelo, sendo eles 

a liderança, a tecnologia, as pessoas e os processos.  

a liderança é de grande importância para o sucesso da GC na 

organização, pois ela é responsável pelas diligências para sua implementação

estruturas de governança de GC; pela alocação de recursos financeiros

políticas de proteção ao conhecimento; pela recompensa do aprendizado individual e criação 

assim como ser um exemplo de compartilhamento de conhecimento e 

O autor esclarece que a tecnologia possibilita e aumenta a velocidade das rotinas de GC por 

meio de ferramentas e técnicas que colaboram para a criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. Algumas das ferramentas citadas pelo autor 

são: portais, intranet, repositório de monografias e mecanismos de busca.
39 

 

Modelo de implementação de gestão do conhecimento para administração pública brasileira. 
Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira: 

o do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Brasília: IPEA, 

Como o próprio nome esclarece, nos direcionadores estratégicos está definida a direção a ser 

tomada pela organização e as iniciativas de GC devem estar alinhadas na mesma direção, com 

fim de colaborar para o atingimento dos resultados almejados pela corporação. Os 

viabilizadores ou fatores críticos de sucesso são o segundo elemento deste modelo, sendo eles 

a liderança é de grande importância para o sucesso da GC na 

organização, pois ela é responsável pelas diligências para sua implementação; pela criação de 

pela alocação de recursos financeiros; pela criação de 

pela recompensa do aprendizado individual e criação 

assim como ser um exemplo de compartilhamento de conhecimento e 

velocidade das rotinas de GC por 

meio de ferramentas e técnicas que colaboram para a criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. Algumas das ferramentas citadas pelo autor 

ismos de busca. 
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De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997, p.65), “Uma organização não pode criar 

conhecimento sem indivíduos.” É possível deduzir a concordância de Batista (2012), pois 

atribui grande importância às pessoas nos processos de GC, considerando-as um dos fatores 

críticos de sucesso para a GC. Ainda nessa perspectiva, o autor cita que para a melhoria do 

desempenho organizacional, as organizações públicas precisam propiciar a educação e 

capacitação de seus colaboradores em GC. Ademais, programas de educação continuada 

desenvolvidos pelas universidades corporativas são sugeridos pelo autor. No que tange à 

universidade corporativa, Batista etal (2005, p.15) postula que 

Universidade corporativa – é a constituição formal de unidade organizacional dedicada 
a promover a aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da organização. 
Programas de educação continuada, palestras e cursos técnicos visam desenvolver tanto 
comportamentos, atitudes e conhecimentos mais amplos, como as habilidades técnicas 
mais específicas. 

Como último viabilizador de GC o autor aponta os processos, que a partir de sua ordenação e 

padronização, contribuem para o cumprimento dos princípios da administração pública, além 

de contribuir para a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos.  

Neste sentido,“ processos sistemáticos e modelados de maneira efetiva podem contribuir para 

aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; contribuir para a 

legalidade, impessoalidade, publicidade, e moralidade na administração pública;alémde 

contribuir para o desenvolvimento nacional.” (Batista, 2012, p.60) 

Como exemplo cita a modelagem de sistemas de trabalho e de processos de apoio e 

finalísticos principais, assim como sua avaliação e melhoria continua para alcançar alto 

desempenho institucional. 

No modelo de Batista (2012), os processos de GC são: identificar, criar, armazenar, 

compartilhar e aplicar o conhecimento. A partir da identificação da lacuna do conhecimento 

para alcance dos objetivos estratégicos da organização, é preciso envidar esforços para se 

criar o conhecimento necessário e não disponível. 

Uma vez criado o conhecimento, este deve ser armazenado de forma a preservá-lo e permitir 

o acesso fácil aos colaboradores que precisam deste conhecimento, propiciando seu 

compartilhamento e aplicação na organização pública. 
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Nesse sentido, Batista (2012) cita os repositórios de conhecimento como uma prática de GC 

utilizada no armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento. Sobre o 

compartilhamento, acrescenta que fomenta a aprendizagem contínua e a inovação, facilitando 

o alcance de objetivos estratégicos; além disso, ele pode ocorrer por dois métodos: 

armazenamento e fluxo.  

No método de fluxo, as pessoas transferem umas às outras o seu conhecimento e no método 

de armazenamento o conhecimento expresso encontra-se disponível aos interessados, em 

repositórios de conhecimento. Para Batista (2012), o compartilhamento depende de confiança 

entre as pessoas e por isto aponta a necessidade das organizações públicas criarem uma 

cultura de compartilhamento do conhecimento. 

A partir do ciclo PDCA, sigla em inglês formada a partir das iniciais dos verbos planejar 

(plan), fazer (do), verificar (check) e agir (action), ferramenta de gestão da qualidade para 

controle de processos, o autor criou o ciclo KDCA.  

Batista (2012) substituiu o P (plan) por K (knowledge), que significa conhecimento, dando 

assim maior evidência para o conhecimento e esclarecendo que o planejamento permanece, 

mas está voltado para criação do conhecimento. Como o ciclo KDCA é uma ferramenta que 

propicia o controle de processos, os processos de GC do modelo do autor devem ser 

desenvolvidos neste ciclo. 

O autor aponta como quinto componente de seu modelo os resultados da GC, que ele divide 

em imediatos e finais. Batista (2012, p. 68 e 69) define que “os resultados imediatos são 

aprendizagem e inovação[...]” e os resultados finais são “[...] aumentar a eficiência; melhorar 

a qualidade e a efetividadesocial; e contribuir para a legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidadena administração pública e para o desenvolvimento brasileiro.” 

Ainda segundo o autor, estes resultados da GC beneficiarão às partes interessadas que são o 

sexto componente deste modelo. Como partes interessadas o autor definiu o cidadão usuário e 

a sociedade.  

2.5 Principais Contribuições do Referencial Teórico para a Pesquisa de Campo 

Os autores mencionadosna Figura 9 proporcionaram uma melhor compreensão da importância 

do conhecimento para as organizações públicas e privadas, assim como a necessidade da 

gestão deste conhecimento e como pode ser realizada.  
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Contribuições Autores 
Entendendo conceitos: diferenciação das 
palavras dado, informação e conhecimento. 

Freedman (1995);  
Davenport (1998); 
Davenport e Prusak (2003); 
Nonaka e Takeuchi (1997); 
Sacconi (2010); 
Sveiby (1998); 
Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

O Conhecimento como ativo e sua 
importância nas organizações. 

Choo (2006, p.231); 
Davenport e Prusak (2003); 
Drucker (2001); 
Nonaka e Takeuchi (1997); 
Stewart (1998); 
Sveiby (1998). 

A Criação do Conhecimento Choo (2006); 
Davenport e Prusak (2003); 
Nonaka e Takeuchi (1997). 

A Espiral do Conhecimento  Nonaka e Takeuchi (1997). 
A Geração do Conhecimento  Davenport e Prusak (2003). 
A Gestão do Conhecimento Alvarenga Neto (2008); 

Batista (2012); 
Fleury e Fleury (2000); 
Takeuchi e Nonaka (2008). 

Modelo de Gestão do Conhecimento  Terra (2001). 
Modelo de Capacitação para o 
Conhecimento  

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001). 

Modelo de Gestão do Conhecimento para 
Administração Pública 

Batista (2012). 

Figura 9: Resumo do referencial teorico citado nesta pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir do conhecimento adquirido por meio do entendimento dos autores sobre o conceito 

deconhecimento, gestão do conhecimento, de como o conhecimento é criado e de modelos de 

gestão do conhecimento, foi possível delinear o caminho a ser seguido na pesquisa de campo 

para atingir o objetivo da pesquisa. 

Além da contribuição dos autores, a definição pela adoção para esta pesquisa do modelo de 

GC de Batista (2012) para administração pública brasileira, se deve ao fato de ter sido o 

modelo adotado também pelo governo mineiro para implementação da GC no Estado de 

Minas Gerais, atendendo assim o objetivo desta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

Pesquisa é definida por Gil (2010, p.1) “como o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.” Ainda segundo o 

autor, a realização de pesquisa é necessária devido ao conhecimento prévio disponível não ser 

satisfatório para obtenção das respostas aos problemas. 

Para se alcançar os objetivos da pesquisa é necessária a adoção de uma metodologia de 

investigação adequada. De acordo com Collis e Hussey (2005, p.61) “metodologia refere-se à 

maneira global de tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de 

dados.” 

Diante do exposto, esta seção tem como foco a apresentação dos procedimentos 

metodológicosque foram utilizados como embasamento para a pesquisa de campo. Inicia-se 

pela caracterização da pesquisa quanto aos seus fins e meios, seguindopela unidade de análise 

e observação e sujeitos da pesquisa. Aborda em seguida, as técnicas de coleta de dados, o 

modelo da pesquisa e conclui com a estratégia de análise e tratamento de dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Segundo Gil (2010, p.26) as pesquisas se diferem uma das outras por buscarem respostas para 

problemas, por isto são classificadas de maneiras diferentes. Ainda segundo o autor, existem 

múltiplos sistemas de classificação, podendo ser segundo a área de conhecimento, a 

finalidade, o nível de explicação e os métodos adotados. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva, de natureza qualitativa, e buscou descrever o 

processo de realização do TPB visando analisar suas principais contribuições para o 

desenvolvimento da GC na PMMG. Para Gil (2010, p.27), “as pesquisas descritivas têm como 

objetivo a descrição das características de determinada população.Além disso, podem ser 

elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis.” 

Para realizar esta pesquisa descritiva foi preciso definir um método. Segundo Marconi e 

Lakatos (2010, p.83) “método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 

maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista.” 
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De acordo com a descrição das autoras, é possível entender o método como as etapas que 

constituem a pesquisa para se alcançar seu objetivo. As autoras consideram como métodos 

principais nas ciências sociais: o histórico, o comparativo, o monográfico ou estudo de caso, o 

estatístico, o tipológico, o funcionalista e o estruturalista. 

O método do estudo de caso permite que os investigadores retenham as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real – como os ciclos individuais da vida, 
os comportamentos dos pequenos grupos, os processos organizacionais e 
administrativos [...] (Yin, 2010, p.24).  

Ainda segundo o autor, o estudo de caso é utilizado quando se busca compreender um 

fenômeno da vida real em profundidade, o pensamento do autor corrobora com o pensamento 

de Gil (2010, p.37) que declara que o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento[...]”.  

As afirmativas dos autores esclarecem o motivo da adoção deste método como meio utilizado 

para a realização desta pesquisa de natureza qualitativa. Como esta pesquisa lidou com uma 

única unidade organizacional, o Centro de Treinamento Policial localizado no complexo da 

Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, é um estudo de caso único. 

3.2 Unidade de análise e observação 

A unidade de análise foi o Treinamento Policial Básico (TPB), cujo planejamento e 

coordenação são de responsabilidade do Centro de Treinamento Policial – CTP, localizado no 

complexo da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte.  

A unidade de observação foi limitada a catorze pessoas: oito policiais militares que 

participaram do TPB, o Subchefe do CTP, a pedagoga do CTP e quatropoliciais militares que 

trabalham no CTP. A escolha da pedagoga e dos demais policiais militares que trabalham no 

CTP baseou-se no critério da atividade funcional, pois lidam com o planejamento e execução 

do TPB e por isto estes profissionais possuem o conhecimento relacionado ao objeto da 

pesquisa. 

O critério para definição dos oito policiais militares que participaram do TPB foi o tempo de 

serviço. Todos possuem no mínimo quinze anos de atividade na corporação e por isto 

participaram de todos os biênios do TPB, já realizados.Foram convidados alunos do Curso de 

Habilitação de Oficiais (CHO), realizado no complexo da APM, por ser um dos critérios para 
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participação neste curso, o candidato possuir no mínimo quinze anos de atividade na 

corporação.Vale ressaltar que todos foram voluntários para participar da pesquisa. 

3.3 Coleta de dados 

De acordo com Collis e Hussey (2005, p.73) “os métodos usados para coletar dados num 

estudo de caso incluem análise documentária, entrevistas e observação.” O pensamento dos 

autores encontra ressonância nos pensamentos de Gil (2010, p.119) em sua afirmação de que 

“os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados. Isto é 

importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu 

contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados”. 

Conforme sugerem os autores,foi realizada análise de fontes primárias como registros e 

normas internas da corporação sobre o TPB, também foram analisadas fontes secundárias, 

como teorias contemporâneas sobre a criação e gestão do conhecimento, com ênfase na 

administração pública. Para tanto,foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seis 

colaboradores do CTP, envolvidos com o planejamento e execução do TPB, assim como um 

grupo focal comoito policiais militares que participaram de todos os biênios do TPB. As 

entrevistas e o grupo focalintegraram as fontes primárias desta pesquisa.  

Com base no modelo de Batista (2012) foram elaboradas as perguntas para realização das 

entrevistas semiestruturadas e do grupo focal. Conforme pode ser observado, o Apêndice 

Aencontrasse de um roteiro semiestruturado para entrevista com pessoas na função de 

liderança. O objetivo buscado com a coleta de dados, por meio da utilização deste apêndice, 

foi a identificação de fatores que viabilizam a Gestão do Conhecimento no TPB. 

Assim como no Apêndice A, no Apêndice B pode ser observado um roteiro semiestruturado 

para entrevista; contudo, este foi direcionado para pessoas envolvidas na elaboração do 

conteúdo do TPB. O objetivo buscado com a coleta de dados, por meio da utilização deste 

apêndice, foi adescrição dos processos de identificação, criação, armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento produzido no TPB. 

No Apêndice C encontra-se o roteiro utilizado para realização do grupo focal com policiais 

militares que participaram do TPB. Este teve por objetivo coletar de dados que 

possibilitassem verificar se oconhecimento produzido no TPB é aplicado pelos policiais 

militares em suas atividades profissionais. 
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Observa Gil (2010, p. 114) que os grupos focais podem ser utilizados em pesquisas 

qualitativas para investigar um tema em profundidade e em seu turno Kind (2004, p. 125), cita 

que “os dados obtidos, então, levam em conta o processo do grupo, tomados como maior do 

que a soma das opiniões, sentimentos e pontos de vista individuais em jogo.” A descrição dos 

autores justifica a adoção desta técnica de coleta de dados neste trabalho.  

Segundo Babbie (1999, p. 499) grupos focais são “pequenos grupos reunidos para discussões 

orientadas de um determinado assunto [...]”, em conformidade com os autores, definiu-se o 

grupo focal como método para coleta de dados e sua composição com um grupo de apenas 

oitopoliciais militares de acordo com a Tabela 1. 

Foi adotado como procedimento na realização das entrevistas e do grupo focal a gravação em 

áudio da fala dos entrevistados. Estes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), que se encontra no Apêndice D, assim como o pesquisador. As 

entrevistas semiestruturadas foram realizadas pelo próprio pesquisador, em salas das unidades 

em que cada entrevistado trabalha, sendo garantida a privacidade no momento das entrevistas 

e duraram em média trinta minutos. 

O grupo focal foi realizado na sala número um do prédio do Centro de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPP). O pesquisador contou com a colaboração de uma psicóloga dos quadros da 

PMMG para realização do grupo focal. Este participou como observador. Esta profissional 

possui experiência na realização de grupos focais, pois já contribuiu em outras pesquisas em 

que este método foi utilizado. Antes do início da aplicação do roteiro do grupo focal, foi 

servido um lanche, para proporcionar um momento de descontração e interação entre os 

entrevistados, a psicóloga e o pesquisador. Após o lanche foram explicados, pela psicóloga, os 

objetivos do grupo focal aos participantes e colhidas assinaturas destes no TCLE.  

Foi explicadoaos participantes pela psicóloga, que cada um poderia manifestar livremente sua 

opinião sobre as perguntas realizadas sobre o tema, apenas com a ressalva de que cada 

participante respeitasse o momento da fala dos outros, evitando assim conversas paralelas e 

proporcionando o melhor entendimento de todos. A realização do grupo focal teve a duração 

de uma hora e dez minutos.  
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Tabela1 
Identificação dos entrevistados 

ATIVIDADE NOMENCLATURA 
Subchefe do CTP E1 
Pedagoga E2 
Conteudista de Prontossocorrismo E3 
Conteudista de Defesa Pessoal Policial E4 
Conteudista da Avaliação Prática com Arma de Fogo  E5 
Conteudista de Porte e Uso de Arma de Fogo por Policial Militar à 
Paisana 

E6 

Participante grupo focal E7 
Participante grupo focal E8 
Participante grupo focal E9 
Participante grupo focal E10 
Participante grupo focal E11 
Participante grupo focal E12 
Participante grupo focal E13 
Participante grupo focal E14 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

NaTabela 2 está apresentada a estratégia que foi utilizada na análise dos dados e correlação 

com os objetivos específicos propostos nessa pesquisa, assim como com os autores que dão 

sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa realizada e os instrumentos de 

coleta de dados correspondentes. 

O conteúdo dos dados qualitativos foi analisadoconforme sugere Bardin (2009, p.21), “na 

análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma dadacaracterística num determinado 

fragmento de mensagem que é tomado em consideração.”Conforme sugere o autor, os dados 

coletados foram analisados buscando identificar a presença ou ausência de características no 

TPB, relacionadas ao referencial teórico. Este procedimento foi adotado na interpretação das 

respostas dos entrevistados, considerando seu papel na realização do TPB, assim como na 

análise de documentos e registros internos. A partir desta análise foi possível fazer inferência 

sobre os resultados da pesquisa. 

Ressalta-se aqui a limitação desta pesquisa em retratar na plenitude a realidade do 

planejamento e realização do TPB, uma vez que participaram desta pesquisa apenas catorze 

pessoas, assim como nem todos os registros sobre o objeto da pesquisa foram preservados em 

arquivo oficial da instituição. 
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Tabela2 
Estratégia de Análise de Dados 

Objetivos específicos Autores 
Tipo de 
Pesquisa 

Fonte/Instrumento 
de coleta de dados 

Identificar na literatura diferentes 
modelos de criação e gestão do 

conhecimento. 

Batista (2012) 
Choo (2003) 

Davenport  e Prusak (2003) 
Nonaka e Takeuchi (1997) 

Terra (2000) 
Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) 
 

Pesquisa 
bibliográfica 

Referencial Teórico 

Identificar fatores que viabilizam a 
Gestão do Conhecimento no TPB. 

 
Batista (2012) 

Nonaka e Takeuchi (1997) 
Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) 
 

Pesquisa 
documental e de 

campo 

Registros e normas 
internas. 

 
Entrevista - 
Apêndice A 

Descrever os processos de 
identificação, criação, 

armazenamento e compartilhamento 
do conhecimento produzido no TPB. 

Batista (2012) 
Nonaka e Takeuchi (1997) 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka 
(2001) 

Pesquisa 
documental e de 

campo 

Registros e normas 
internas. 

 
Entrevista – 
Apêndice B 

Verificar se o conhecimento 
produzido no TPB é aplicado pelos 

policiais militares em suas atividades 
profissionais. 

 
Batista (2012) 

Nonaka e Takeuchi (1997) 
 

Pesquisa de 
campo 

Grupo focal – 
Apêndice C 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para esta pesquisa foi adotado o modelo de GC para administração pública brasileira de 

Batista (2012), que foi explicado no referencial teórico. A escolha deste modelo se deve ao 

fato de ter sido este o adotado pelo governo de Minas Gerais para implementação da GC na 

administração pública mineira, contexto em que se encontra inserida a PMMG. Após a 

exposição da metodologia neste capítulo, no próximo capítulo será apresentada a análise dos 

achados da pesquisa.  
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4 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as informações obtidas por meio da análise de 

registros e normas internas da corporação sobre o TPB, assim como das entrevistas e grupo 

focal com colaboradores da pesquisa. Visa descrever o processo de realização do TPB, para 

que possam analisar suas principais contribuições para o desenvolvimento da GC na PMMG. 

De acordo com registros internos, o Centro de Treinamento Policial (CTP) foi criado por meio 

da Resolução 3554, de 22 de setembro de 2000. Anteriormente a sua criação o treinamento 

era realizado nas diversas unidades da PMMG, sem padronização da doutrina. O CTP foi 

criado com a finalidade de promover uma uniformização da doutrina de treinamento policial 

na corporação, por meio de cursos de capacitação e atualização dos policiais militares.  

A criação do CTP representou um importante avanço na qualidade do treinamento na 

corporação, pois é responsável por apresentar novas técnicas e atualizar procedimentos já 

utilizados. A PMMG é uma das poucas corporações policiais da América Latina, que possui 

um centro voltado apenas para o treinamento de seus policiais. 

O CTP foi instalado no complexo da APM, no dia 16 de março de 2001, e no ano de 2002 foi 

implementado o Treinamento Policial Básico (TPB). Atualmente, o CTP é responsável pela 

execução do Treinamento Policial Básico na RMBH e coordenação desse mesmo treinamento 

no interior do Estado.  

Art. 57. O TPB compreende o processo de atualização intensiva nas técnicas e doutrinas 
voltadas à prática policial, mesmo que de forma extraordinária ou especial, e será 
executado, bienalmente, no CTP, nas Cias ET ou Adjs. Tr., por todos os militares, 
independentemente da atividade que exerçam, com foco na assimilação dos 
conhecimentos básicos ligados à atividade operacional. (DEPM, p. 16, 2012) 

Nas próprias DEPM existe a ressalva em seu artigo cinquenta e oito, que participam do TPB 

todos os oficiais e praças com menos de vinte e nove anos de efetivo serviço. Tal ressalva se 

deve ao fato de que os policiais militares passam para inatividade ao completarem trinta anos 

de efetivo serviço. 

Após a caracterização da unidade de análise, a seguir são descritos os fatores viabilizadores da 

GC, identificados no processo de realização do TPB. 
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4.1 Fatores viabilizadores da Gestão do Conhecimento no TPB 

Neste item serão apresentados os fatores críticos do sucesso ou viabilizadores da GC, 

identificados no TPB a partir da pesquisa documental e de campo e que fazem parte do 

modelo utilizado na análise, isto é: liderança, tecnologia, pessoas e processos, conforme 

Batista (2012). 

4.1.1 Liderança 

De acordo com o Subchefe do CTP,conforme a tabela 1 nomeado E1, um dos papéis da 

liderança é ter uma visão de futuro, ou seja, buscar antever as necessidades da corporação. No 

caso do TPB é preciso que a liderança desencadeie ações que proporcionem a definição dos 

temas a serem abordados, no biênio anterior a sua realização. Esta antecedência permite que 

sejam realizadas pesquisas para uma melhor seleção dos temas, de acordo com a necessidade 

para alcançar os objetivos estratégicos da corporação.  

A afirmação do E1 encontra consonância no modelo de Batista (2012), que considera 

responsabilidade da liderança a direção do esforço para implementar a GC, alinhada aos 

direcionadores estratégicos da organização. Ao adotar ações para definição de temas que 

proporcionem o preenchimento de lacunas de conhecimento existentes na organização, a 

liderança do CTP contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da PMMG.  

Ainda segundo E1, além da definição dos temas, a liderança deve diligenciar para conseguir 

alocação dos recursos financeiros e logísticos necessários à execução do treinamento.  A 

liderança precisa ter uma visão sistêmica da corporação, pois o mesmo treinamento realizado 

na capital deve ser realizado no interior, onde as estruturas física e humana estão disponíveis 

em proporções menores. 

Sendo assim, a liderança tem que ter a percepção de que nem tudo que é possível realizar na 

capital pode ser realizado no interior, e isto deve ser considerado no planejamento. Como 

exemplo cita a distâncias que serão percorridas pelos policiais militares para realizar o 

treinamento, as tecnologias disponíveis para serem empregadas, afim de que o conhecimento 

chegue até o policial que trabalhe no local mais distante do estado. 

O E1 ressaltou que o treinamento de tiro policial, deve ser motivo de atenção da liderança, 

pois precisa definir uma quantidade de disparos a serem realizados suficientes para manter a 
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qualidade do treinamento, mas que também respeite a capacidade de produção e aquisição de 

munições pelo Centro de Material Bélico da PMMG.  

Conforme Batista (2012), também é responsabilidade da liderança estabelecer uma estrutura 

de governança e promover a alocação de recursos financeiros para viabilização das iniciativas 

de GC, o que demonstra coerência das afirmativas do E1 com o modelo adotado nesta 

pesquisa. 

Segundo E1 e E5, foi adotada com estratégia de valorização do TPB, assim como de incentivo 

a qualificação das pessoas integrantes da corporação, a vinculaçãodaobtenção de vários 

benefícios na carreira com a aprovação no TPB. Entre os benefícios foram citados a 

participação em concursos internos;o exercício da docência;a participação em treinamentos 

complementares;a autorização para permanecer armado de forma fixa com armamento da 

corporação;o exercício de atividade operacional e o recebimento de gratificações financeiras. 

Outra prática adotada é homenagear ao final da realização do TPB os policiais militares com 

melhor desempenho.   

As práticas relatadas por E1 e E5 estão de acordo com Batista (2012, p.56) que afirma ser 

“atribuição também da alta administração,[...] instituir um sistema de reconhecimento e 

recompensa pela melhoria do desempenho, aprendizado individual e a criação do 

conhecimento e inovação”.  

Segundo o E1, outro aspecto que requer a atenção da liderança é a capacitação e atualização 

dos docentes. A liderança deve promover a qualificação dos docentes para que tenham as 

condições necessárias para ministrar aulas com qualidade. Segundo o entrevistado, o TPB é 

um treinamento de curta duração, diferente de cursos de formação onde se tem um maior 

tempo para expor e rever conteúdos, assim como maior tempo sedimentação do conhecimento 

pelos discentes. Por isto, o conhecimento deve ser passado de forma bem clara e sucinta, para 

proporcionar ao policial militar uma atualizaçãoem curto espaço de tempo, o que exige maior 

qualificação do docente.  

Ao analisar as informações passadas pelo E1, é possível verificar que a liderança do CTP tem 

cumprido parte do seu papel na GC no TPB, ou seja, adotar ações que proporcionem o 

preenchimento de lacunas de conhecimento existentes na organização, estabelecer uma 

estrutura de governança, promover a alocação dos recursos financeiros e logísticos 
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necessários à execução do treinamento e capacitação e atualização dos recursos humanos. 

Este resultado está de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997, p.83) que ressaltam: “a função 

da organização no processo de criação do conhecimento organizacional é fornecer o contexto 

apropriado para facilitação das atividades em grupo e para criação e acúmulo de 

conhecimento em nível individual.”. 

4.1.2 Tecnologia 

Por meio das entrevistas com E1, E2 e E5, verificou-se que o CTP buscou ao longo dos sete 

biênios de realização do TPB, utilizar as tecnologias disponíveis de acordo com os recursos 

orçamentários destinados ao treinamento. 

Nos dois primeiros biênios do TPB o material produzido para utilização dos professores em 

sala de aula, como: slides, vídeos e coletânea de normas,foi armazenado em CompactDisc 

(CD) e reproduzido pelo CTP para facilitar o compartilhamento do conhecimento. 

Apesar de não ser uma tecnologia nova a impressão de manuais, a partir do terceiro biênio do 

TPB, o comando do CTP adotou como estratégia de armazenamento e compartilhamento do 

conhecimento explícito, a confecção do Guia de Treinamento Policial Básico. A adoção desta 

tecnologia tem se demonstrado eficaz, e por isto tem sido utilizada até o momento desta 

pesquisa. 

Também foram produzidas vídeo-aulas pelo centro, e para este fim, foi instalado um estúdio 

no complexo da APM. Este estúdio foi equipado com isolamento acústico, câmeras de vídeo, 

teleprompter e equipamento para edição de som e imagens. A produção de vídeo-aulas é uma 

tecnologia muito importante na realização do treinamento a distância.  

A partir do 5º biênio tambémfoi adotada a utilização do Moodle, uma plataforma de 

aprendizagem à distância baseada em software livre. A adoção desta nova tecnologia para a 

realização do TPB na modalidade à distância, o tornou mais dinâmico e interativo. A 

ferramenta tecnológica proporcionou grande melhoria na qualidade do treinamento a 

distância, pois permite a utilização de um material mais didático, devido aos vários recursos 

tecnológicos que podem ser utilizados na produção do material e sua disponibilização na 

plataforma. 
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A melhoria na qualidade do treinamento à distância também se deve ao fato da plataforma, 

permitir a realização de fóruns, o que facilita o compartilhamento de conhecimento tácito 

entre docentes e discentes. Outro fato é proporcionar um acesso mais rápido ao material pelos 

policiais militares e um melhor controle da participação destes no treinamento, uma vez que 

ficam registrados os acessos à plataforma e ao conteúdo do treinamento.  

Os fatos relatados pelos entrevistados encontram conformidade com Batista (2012)que 

defende que a estrutura de Tecnologia da Informação deve promover a transferência de 

conhecimento tácito entre profissionais que se encontram distantes geograficamente. O autor 

cita ainda que “a tecnologia ajuda na gestão do conhecimento explícito mediante várias 

ferramentas, tais como: mecanismos de busca, repositórios de conhecimento, intranets e 

extranets” (Batista 2012, p.57).Tal fato pode ser observado na realização do TPB, pois a 

PMMG possui intranet que facilita a comunicação no processo de realização do TPB. Por 

meio da intranet os policiais acessam a plataforma do TPB à distância; recebem informações 

sobre matrícula no TPB; necessidade de realização do controle fisiológico; esclarecem 

dúvidas; acessam ementário com toda a doutrina da corporação e a partir do ano de 2015, 

podem acessar os dados sobre seu desempenho em todos os biênios do TPB. 

O CTP também utiliza para controle de participação de policiais militares de todo o estado no 

TPB, o Sistema Informatizado de Treinamento Profissional (SICI). O sistema gerencia os 

dados dos resultados das avaliações, número de policiais aprovados e reprovados e permite ao 

centro saber o número de policiais que realizaram o treinamento. Desta forma, o centro pode 

coordenar o TPB realizado em todo o estado, para alcançar a meta de treinar a cada biênio 

cem por cento dos policiais aptos para o treinamento. De acordo com Davenport e Prusak 

(2003, p.156), o objetivo das tecnologias infra estruturais que tornam possível a transferência 

do conhecimento “é absorver o conhecimento existente na mente das pessoas e em 

documentos impressos e torná-lo amplamente disponível para toda a organização.” E segundo 

Batista (2012, p.57), “a tecnologia viabiliza e acelera os processos de GC por meio de práticas 

efetivas cujo foco central é a base tecnológica.” Ao analisar o relato dos entrevistados com as 

afirmativas destes autores, verifica-se que a utilização da tecnologia na realização do TPB tem 

contribuído para o atingimento dos propósitos da GC. 
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4.1.3 Pessoas 

Várias práticas de gestão do conhecimento, voltadas para o investimento nas pessoas, são 

citadas por Batista etal (2005) como facilitadores de disseminação do conhecimento nas 

organizações públicas. Entre essas práticas, está a existência de sistema de ensino à distância 

e a realização de fóruns, que já foram abordadas na seção sobre o viabilizador tecnologia. Esta 

seção aborda a existência de universidade corporativa, cujo conceito já foi apresentado no 

referencial teórico.  

Com base nas entrevistas verificou-se, que a realização do TPB faz parte da educação 

continuada na PMMG, voltada para qualificação e atualização dos policiais militares nas 

atividades operacionais, independentemente da área que atuem na corporação. Este 

treinamento é desenvolvido pela universidade corporativa da PMMG, a APM, por meio da 

unidade subordinada, CTP. Esta informação está de acordo com Batista (2012),que ressalta 

que as pessoas são importantes protagonistas nos processos de GC e por este motivo, as 

organizações públicas devem promover a educação, capacitação e desenvolvimento da 

carreira de seus servidores para o crescimento da GC e melhoria do desempenho 

organizacional. 

A participação no TPB pelos policiais militares está relacionada à obtenção de vários 

benefícios, como já foi relatado na seção do viabilizador liderança, consequentemente é 

promovida a qualificação dos integrantes da PMMG. O comando do CTP busca também a 

qualificação dos integrantes do centro, proporcionado a oportunidade de participarem em 

cursos da área de conhecimento a que estes tenham afinidade e atuem como docentes.  São 

promovidos ainda, treinamentos de nivelamento de conhecimento em assuntos específicos 

para funcionamento do centro.  

Além do TPB, o CTP promove treinamentos complementares em diversas áreas do 

conhecimento necessárias às atividades da corporação. Muitos dos docentes selecionados para 

ministrar aula no TPB participaram destes cursos promovidos pelo próprio centro. Há uma 

política do comando para a participação destes em treinamentos que propiciem sua 

atualização. Todos os esforços de capacitação dos docentes e integrantes do centro visam 

proporcionar treinamento com qualidade, e consequentemente um melhor desempenho 

institucional. A realização dos treinamentos referidoscomprovam os investimentos em 
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educação, capacitação e desenvolvimento da carreira dos servidores na corporação e 

consequente melhoria do desempenho organizacional, conforme defende Batista (2012). 

Conforme depoimento dos entrevistados, se verifica que o objetivo do comando do CTP é 

promover um TPB de melhor qualidade a cada biênio, e para isto, de forma inconsciente, está 

realizando práticas de GC existentes no modelo adotado nesta pesquisa. Mesmo sem uma 

capacitação específica em GC, os integrantes do CTP realizaram práticas de GC. Ou seja, a 

GC está sendo realizada de uma forma empírica e não intencional, conforme cita Batista 

(2012, p.89) “sua organização pode estar fazendo GC sem saber.” Observa-se ser este um 

ponto de necessidade de melhoria. 

4.1.4 Processos 

Esta seção destina-se a descrever os processos para a realização do TPB. De acordo com E2, 

até o ano de 2015, os processos de realização do TPB eram explicitados nas Diretrizes de 

Educação da Polícia Militar de Minas Gerais (DEPM) e no Regimento do Centro de 

Treinamento Policial (RCTP). Estas diretrizes são revisadas periodicamente. No período de 

realização da pesquisa se encontravam em processo de revisão por uma comissão definida 

pelo comando da PMMG, contudo a versão em vigor ainda era do ano de dois mil e doze. Já o 

RCTP, com a publicação do novo Regimento da Academia de Polícia Militar, em 26 de março 

de 2015, deve ser substituído por um novo regulamento do CTP. 

Os critérios para matrícula no TPB encontram-se no RCTP e o processo para participação 

noTPB se inicia antes mesmo do policial militar se apresentar no local e data definidos para 

início do treinamento. Nas DEPM (2012, p.17) constaa exigência de que o policial militar 

realize o Controle Fisiológico (CF) com no máximo trinta dias de antecedência para 

realização do Teste de Capacidade Física (TCF) ou Teste Ergométrico. O Controle fisiológico 

trata-se de uma consulta com o médico da unidade para atestar a capacidade do policial 

militar de participar ou não do TPB. Sem a realização do CF o policial militar não é 

autorizado a participar do treinamento. 

Conforme conta nas DEPM (2012, p.17) existem três modalidades em que o TPB pode ser 

realizado: presencial, semipresencial e a distância. Cada modalidade destina-se a um público 

específico. Na Figura 10, é possível observar uma síntese da execução do TPB em todo o 

estado de Minas Gerais.  
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Figura 10 - Síntese da execução do TPB 
Fonte: DEPM, 2012. 

Como é possível observar na Figura 10, os policiais militares que trabalham na capital e 

Região Metropolitana de Belo Horizonteparticipam do TPB, na modalidade 

presencial,realizado no CTP. Exceção apenas aos policias militares que trabalham na 

atividade de inteligência e corregedoria, que participam do TPB realizado no Centro de 

Treinamento de Inteligência. No interior, devido às dificuldades de deslocamento e as 

despesas que seriam geradas com o deslocamento dos policiais militares que trabalham em 

localidades distantes das sedes das unidades, também é utilizada a modalidade a distância.  

Na modalidade presencial existem três processos definidos para realização do TPB: 

Específico, Especial e Itinerante.A diferença entre os três processos é a carga horária 

destinada à realização do treinamento e o público a que se destina. Na Figura 11, é possível 



 

 

visualizar a matriz curricular do TPB Específico

horas aula destinam-se aos 

QPPM e do QPE. 

Figura 11: Matriz Curricular do TPB Específico
Fonte: DEPM, 2012. 

Na Figura 12, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Especial. Este 

diferencia do Específico devido 

superiores do QOPM e militares do 

Figura 12: Matriz Curricular do TPB Especial
Fonte: DEPM, 2012. 
 
Na Figura 13, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Itinerante. Este processo se 

diferencia dos demais devido a ser aplicado por uma equipe de professores da unidade, que 

deslocam até a sede das companhias 

horas aula. O deslocamento dos professores diminui o deslocamento dos policiais militares 

visualizar a matriz curricular do TPB Específico. Este treinamento tem duração de quarenta 

se aos oficiais intermediários e subalternos do QOPM e QOC, praças do 

: Matriz Curricular do TPB Específico 

, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Especial. Este 

diferencia do Específico devido àduração de trinta e duas horas aula e destina

militares do QOS e QOE. 

Matriz Curricular do TPB Especial 

, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Itinerante. Este processo se 

diferencia dos demais devido a ser aplicado por uma equipe de professores da unidade, que 

é a sede das companhias e pelotões destacados e tem duração de trinta e 

O deslocamento dos professores diminui o deslocamento dos policiais militares 
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. Este treinamento tem duração de quarenta 

QOPM e QOC, praças do 

 

, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Especial. Este processo se 

horas aula e destinar-se aos oficiais 

 

, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Itinerante. Este processo se 

diferencia dos demais devido a ser aplicado por uma equipe de professores da unidade, que se 

duração de trinta e quatro 

O deslocamento dos professores diminui o deslocamento dos policiais militares 
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que não trabalham na sede das companhias e pelotões destacados, diminuindo os custos com 

o treinamento, além de permitir que realizem o treinamento na modalidade presencial, pois 

caso contrário,o realizariam na modalidade à distância.  

 

Figura 13: Matriz Curricular do TPB Itinerante 
Fonte: DEPM, 2012. 

Na Figura 14, é possível visualizar a matriz curricular do TPB Diferenciado. Neste processo,o 

treinamento é realizado na modalidade semipresencial e sua carga horária é de noventa e oito 

horas aulas. Destina-se a policiais militares que por algum motivo ficaram afastados da 

corporação por período superior a um ano. Estes policiais militares ao serem reencaminhados 

ao serviço ativo na corporação, só poderão ser empregados na atividade operacional após 

terem realizado e sidos aprovados neste processo de treinamento.  
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Figura 14: Matriz Curricular do TPB Diferenciado 
Fonte: DEPM, 2012. 

Como é possível observar nas matrizes das diferentes modalidades do TPB, há previsão nos 

processos, de avaliações paramedir a internalização dos conhecimentos.  Estas avaliações 

estão definidas nas DEPM, conforme é possível perceber a abaixo. 

“Durante o TPB, serão aplicados o Teste de Capacitação Física (TCF), a prova de 
conhecimentos e a prova prática com arma de fogo (PPCAF). Os resultados serão 
lançados diretamente no SICI pelas unidades executoras, no prazo de 10 dias úteis após 
o encerramento do treinamento, e publicados em boletim pelas unidades de origem dos 
militares ou pelas unidades apoiadoras.”(DEPM, 2012, p. 16) 

Também é possível observar a previsão de registro dos dados resultantes do processo, no 

sistema informatizado chamado de SICI. Estes dados, após análise, podem gerar informações 

importantes para o processo de melhoria do treinamento. Conforme descrito a seguir, existe 

um percentual mínimo de aproveitamento nas avaliações para aprovação no treinamento. 
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“Para aprovação no TPB, o militar deve obter resultado mínimo de 60% na prova de 
conhecimentos e na Prova Prática com Arma de Fogo (PPCAF), desempenho igual ou 
superior ao conceito “C” no TCF e frequência mínima de 75% em cada uma das 
disciplinas do treinamento.”(DEPM, 2012, p. 17) 

A análise dos resultados destas avaliaçõespode ser a base para identificação de oportunidades 

de melhoria do treinamento, assim como ser utilizada para recompensar o bom desempenho 

dos policiais militares.   

Como resultado da pesquisa, foi possível identificar que o CTP desenvolveu um processo 

específico de realização do TPB, para atender cada necessidade da corporação. Também foi 

possível identificar no processo de realização do TPB, evidências de todos os fatores críticos 

de sucesso ou viabilizadores da GC, constantes no modelo de Batista (2012).Na próxima 

seção serão abordados os processos de GC identificados no TPB. 

 

4.2 Processos de Gestão do Conhecimento no TPB 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos a partir da pesquisa documental ede 

campo, que permitiram descrever os processos de identificação, criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento do TPB. 

4.2.1 Identificação 

De acordo com E1, E2 e E5, desde o primeiro biênio o comando do CTP, utiliza o trabalho de 

comissões para identificar os temas a serem ministrados no TPB. Nesta pesquisa foi 

abordadoprincipalmente, o processo utilizado para identificação dos temas para o 7º biênio. 

Mediante a Ordem de Serviço nº 10.247.3/2013 – EMPM que regulou o planejamento do TPB 

para o 7º biênio de 2014/2015 foi designada uma comissão responsável por definir os temas a 

serem abordados no TPB. Esta comissão era composta por um representante do EMPM, um 

representante da APM, por uma pedagoga e por policiais militares que serviam no CTP.  

Conforme a ata 01/2013, lavrada pelo oficial secretário da referida comissão, esta reuniu-se 

pela primeira vez no mês de março de 2013 na sala de reuniões da APM. Na primeira reunião 

foi definida pela comissão a realização de consulta às unidades sobre temas a serem 

abordados no treinamento. 
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O chefe do Departamento de Gestão da Qualidade do Treinamento (DGQT), representante da 

APM na comissão, confeccionou o ofício nº 32/2013, que foi assinado pelo comandante da 

APM e encaminhado ao corregedor, ao comandante do policiamento especializado, aos chefes 

de diretorias e aos comandantes de regiões da PMMG.  

A mensagem contida no ofício esclarecia que a APM estava realizando o planejamento do 

TPB para o 7º biênio e era pretensão do comando promover aos policiais militares um 

treinamento com conteúdo de melhor qualidade e mais próximo da realidade vivenciada por 

eles, principalmente nas atividades operacionais. 

O comando da APM almejava despertar a sensação de corresponsabilidade e envolvimento, 

como forma de legitimar o conteúdo a ser definido para o treinamento. Por isto, solicitava no 

ofício o envolvimento do maior número possível de policiais militares de todas as unidades da 

PMMG na escolha dos temas a serem abordados.  

No ofício, recomendava-se como metodologia, que as unidades do nível de execução 

encaminhassem à unidade intermediária a que eram subordinadas, três propostas de temas 

voltados para a atividade básica de atuação policial, como técnicas policiais, tiro policial, 

defesa policial e doutrina de emprego operacional, com justificativa pela escolha do tema.   

As unidades intermediárias de posse dos temas sugeridos deveriam selecionar os três temas 

mais reincidentes entre os propostos e encaminhá-los ao DGQT/APM. As sugestões recebidas 

foram repassadas aos membros da comissão, que por sua vez as condensaram e classificaram 

por grau de importância e prioridade, chegando ao número de quarenta e oito temas 

propostos. 

Para análise e definição dos temas a comissão levou em consideração três contextos, 

conforme consta no Plano do Treinamento Policial Básico 7º Biênio – 2014/2015 (2014, p.2): 

a) no nível nacional, a realização da Copa do Mundo no Brasil, que colocará o Estado 
de Minas Geraiscomo palco de muitos eventos. Torna-se, portanto, necessário preparar 
os policiais para atuarem comprofissionalismo, técnica e segurança em situações onde 
há a presença de grandes públicos,caracterizado pela diversidade cultural, de idiomas, 
de costumes; 

b) no nível estadual, o governo de Minas Gerais reitera um modelo de gestão 
estratégica voltada pararesultados e reforça políticas públicas de promoção da 
cidadania, articulando os órgãos públicos,inclusive os que estão diretamente 
relacionados à segurança pública, numa rede de relacionamentos, afim de garantir 
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capilaridade e excelência na prestação de serviços públicos. Torna-se, além 
dedespertar para a importância da cientificidade e do profissionalismo desde a fase de 
planejamento dasintervenções policiais; 

c) no nível institucional, a Polícia Militar de Minas Gerais promoveu, recentemente, 
uma revisão eatualização de seu escopo doutrinário, por meio de diretrizes 
operacionais e cadernos doutrinários, afim de manter um alinhamento dos 
procedimentos, técnicas e táticas policiais com as normas elegislação vigente sobre o 
uso de força condicionado ao respeito e preservação da vida. Desta forma, oTPB 
mostra-se como uma estratégia eficiente para divulgar as inovações encontradas no 
materialproduzido. 

Tendo em vista estes contextos a comissão analisou e selecionou os temas. Estes foram 

agrupados dentro das respectivas disciplinas que compõem a matriz curricular do TPB, 

conforme a Figura 15, que se encontra no anexo B ao Plano de Treinamento do TPB 7º 

Biênio. Posteriormente a matriz curricular foi apresentada ao Comandante da APM para 

aprovação. Após a aprovação do Comandante da APM, foi apresentada ao Chefe do Estado 

Maior da PMMG, que também aprovou a escolha e autorizou o prosseguimento na produção 

do conteúdo.  

 

Figura 15: Quadro com detalhamento dos conteúdos do TPB 7º Biênio 
Fonte: Plano de Treinamento do TPB 7º Biênio,2014. 
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De acordo com E1 e E2, para definição dos temas para o 8º biênio, ou seja, 2016/2017, além 

da pesquisa com policiais militares das unidades da PMMG, foram consultados: 

- O Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Devido ao centro realizar pesquisas na área de segurança 

pública, considerou-se importante consultá-lo para identificar possíveis necessidades de 

melhoria no serviço da PMMG para atender melhor o cidadão; 

- A Corregedoria da PMMG foi consultada devido a ser um órgão interno de controle das 

atividades de polícia, e por isto, detém o conhecimento sobre as falhas cometidas pelos 

policiais militares no desempenho de suas atividades; 

- A Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Geraisfoi consultada por ser o órgão responsável 

por ouvir e receber do cidadão as denúncias, queixas e reclamações sobre atos dos integrantes 

do corpo de bombeiros e das polícias, entre elas a PMMG. 

O E1 acrescentou que o centro tem objetivo de evoluir esta pesquisa para definição dos temas, 

até uma consulta direta ao cidadão. 

Após a descrição de como foi desenvolvido o processo de identificação do conhecimento 

produzido no TPB, a seguir será descrito o processo de criação. 

4.2.2 Criação 

Assim como no processo de identificação, nesta pesquisa foi abordado o processo utilizado 

para criação do conteúdo para o 7º biênio, com exceção à criação da metodologia da Prova 

Prática com Arma de Fogo (PPCAF), que se refere ao 8º biênio.  

Conforme E1, após a definição dos temas, foram designados policiais militares do CTP para 

atuarem como conteudistas. A escolha destes policiais militares teve como critério a 

capacidade técnica e experiência em docência na área do conhecimento de cada tema. Estes 

policiais militares passaram a realizar trabalhos em grupos, de acordo com as áreas temáticas 

de afinidade de seus membros. 

Conforme E2, com o objetivo de auxiliar o trabalho dos conteudistas, na responsabilidade de 

produzir um conteúdo que subsidiaria as ações dos policiais militares em todo o estado de 

Minas Gerais, ministrou para eles uma palestra sobre marco teórico para elaboração de 
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doutrina. Nesta palestra foram abordados os temas: elaboração do marco teórico; coleta, 

registro e tratamento de dados; produção e formatação de texto científico.  

Ainda conforme E2, os conteudistas acreditavam que só era necessário ler o conteúdo técnico 

e descrever, mas os orientou a produzir primeiro um referencial teórico cientificamente 

comprovado, para depois fazer a transposição didática para criação do conteúdo para o TPB. 

A entrevistada também relatou que auxiliou o Subchefe do CTP na coordenação da criação do 

conteúdo. As comissões trabalharam com prazos definidos de aproximadamente quinze dias, 

para apresentar o conteúdo produzido até aquele momento. Este conteúdo era entregue 

àentrevistada, que fazia uma primeira revisão, avaliando se o conteúdo estava sendo escrito de 

forma clara e obedecendo as normas de produção de material científico. Depois de sua 

apreciação o conteúdo era também revidado pelo Supervisor de Treinamento e o Subchefe do 

CTP, que verificavam sua adequação à proposta inicial e a conformidade com as doutrinas da 

instituição.  

O material era devolvido aos conteudistas, com novo prazo para realizar as correções 

apontadas. Ao final do prazo o material era encaminhado novamente a entrevistada. Na 

segunda revisão verificava a coesão, coerência, layout do texto, adequação das ilustrações 

com o texto, se possibilitaria seu entendimento pelos discentes do TPB. Novamente era 

encaminhado para o Subchefe para aprovação, caso houvesse observação era realizado novo 

ciclo de revisão pelos conteudistas, pedagoga e subchefe. Caso não houvesse, a entrevistada 

realizava a revisão gramatical e formatação final, conforme normas da ABNT.  

A versão final foi encaminhada para o chefe do CTP e após usa aprovação foi enviada para o 

Departamento de Gestão da Qualidade do Treinamento – DGQT para verificar se estava de 

acordo com as diretrizes do comandante da APM. Após aprovado na APM, o conteúdo foi 

encaminhado para impressão dos guias de treinamento em empresa contratada. 

Foram entrevistados também conteudistas de algumas disciplinas, para compreender o 

processo utilizado por eles para a criação do conhecimento. De acordo com o E6, o tema 

“Porte e Uso de Arma de Fogo por Policial Militar à Paisana” foiaprovado devido a 

constatação do grande número de ocorrências de policiais sendo vitimados no horário de 

folga, mesmo portando arma de fogo. Os conteudistas das disciplinas envolvendo arma de 

fogo foram orientados a verificar, durante as aulas do TPB, a percepção dos policiais militares 
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sobre o assunto. Também foram aplicados questionários para coletar mais informações sobre 

o tema.   

As informações coletadas demonstraram as dúvidas dos policiais militares sobre o tema. As 

dúvidas passavam por: a forma correta de portar a arma de fogo no horário de folga; como 

conduzir a arma com segurança; qual tipo de coldre utilizar e como conduzir a arma no 

veículo particular. No início dos trabalhos de produção do conteúdo também foram analisadas 

matérias jornalísticas que relatavam o envolvimento em ocorrências de policiais armados e 

vestidos a paisana. 

O próximo passo foi a busca pela fundamentação jurídica, que garante ao policial a 

prerrogativa para utilizar arma de fogo a paisana. Como é o caso da Lei 10.826/03, que dispõe 

sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 

Nacional de Armas – SINARMdefine crimes e dá outras providências. O Decreto nº 5.123/04, 

que regulamenta a Lei 10.826, oMemorando 4085do EMPM que trata do porte de arma. 

Buscou-se na base jurídica tratar sobre as circunstâncias e locais em que o policial poderia 

portar arma de folga a paisana, tais como aeronaves e estabelecimentos comerciais.  

Com a base jurídica concluída, iniciaram pesquisa sobre a parte técnica da utilização da arma 

de fogo a paisana. Foram realizadas consultas a outras organizações policiais com o objetivo 

de localizar bibliografia sobre o assunto, mas não obtiveram êxito. Localizaram algumas 

fontes de consulta na internet, pesquisa sobre os tipos de coldre existentes, realizaram testes 

para verificar os mais adequados para utilização, assim como realizaram simulações de 

formas diferentes de necessidade da utilização da arma de fogo, estando inicialmente no 

coldre.  

Mediante testes, simulações e com base na experiência profissional dos integrantes da equipe 

de conteudistas foi produzido o material da disciplina. Também foi realizada uma consulta à 

corregedoria da PMMG para verificar se o conteúdo estava de acordo com as normas internas 

da corporação e ordenamento jurídico vigente, da qual se obteve parecer favorável ao 

conteúdo da disciplina. Concluído o trabalho foi apresentado à comissão para aprovação pelos 

demais membros. 

Outro processo foi utilizado para a disciplina Prontossocorrismo, que devido a sua 

importância,é permanente na matriz do TPB. De acordo com E3, seu conteúdo é revisto todos 
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os biênios devido à necessidade de atualizações ou demandas detectadas. Um exemplo claro 

refere-se à Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) que a cada cinco anos têm seus 

procedimentos revistos, através das Diretrizes da American Heart Association (AHA). As 

diretrizes da AHA são resultado de um processo internacional de avaliação de evidências 

envolvendo centenas de cientistas e especialistas de todo o mundo.  

Assim como na disciplina Prontossocorrismo, a Defesa Pessoal Policial é uma disciplina 

permanente na matriz do TPB. De acordo com E4, nesta disciplina não é adotada nenhuma 

arte marcial específica, mas sim uma integração entre diversas técnicas consideradas 

necessárias para que o policial militar se defenda. Ainda conforme E4, uma das fontes para 

definição criação do conteúdo desta disciplina são questionário aplicados aos alunos para que 

avaliem as disciplinas após terem participado do TPB, nos quais há um campo para sugestões. 

As sugestões feitas, nestes questionários, para aDefesa Pessoal Policial são avaliados para 

adoção comoconteúdo da disciplina. Outra fonte é a análise de ocorrências noticiadas na 

mídia, em que policiais precisaram utilizar de força física. Nesta análise busca-se detectar 

necessidades de correções ou pontos fracos no treinamento de defesa pessoal policial. 

Também se busca adequação à legislação brasileira e internacional de direitos humanos, como 

por exemplo, a ênfase no treinamento com o equipamento policialTonfa, devido a Portaria 

Interministerial nº4.226/2010 expedida pelos Ministérios da Defesa e de Estado. Esta portaria 

estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, sendo uma delas 

que todo agente de segurança pública deverá portar, no mínimo, dois instrumentos de menor 

potencial ofensivo, independentemente de estar ou não portando arma de fogo. Associam-se a 

estas informações os diversos tipos de lutas existentes. O conteúdo é criado buscando associar 

as técnicas consideradas mais apropriadas para o emprego pelo policial militar.  

Outra disciplina muito importante no TPB é o Treinamento com a Arma de Fogo (TCAF), 

esta prepara o policial militar para a realização da Avaliação Prática com Arma de Fogo 

(APCAF). Segundo E5,foi constatado pelos professores da disciplina, que a metodologia de 

avaliação utilizada pela PMMG até o momento, não prepara efetivamente o policial militar 

para um enfretamento real. 

Diante da constatação, se buscou desenvolver uma nova metodologia de avaliação do tiro 

policial para ser aplicada no 8º biênio do TPB, esta metodologia foi nominada de Avaliação 

por Efetividade Presumida, pois ao invés de avaliar o discente por pontuação considera a 

efetividade do disparo em neutralizar a ação de um ofensor. 
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Para seu desenvolvimento foram aplicados questionários a policiais militares de todas as 

regiões do estado de Minas Gerais, que já haviam participado de confronto armado. Nos 

questionários os policiais responderam perguntas como: quantos disparos foram realizados; 

quantos acertaram; quais regiões do corpo foram atingidas pelos disparos; se houve perda de 

vidas inocentes em virtude de erro de disparo; se houve policial atingido por disparos; se 

houve danos ao patrimônio público ou privado; distância em que ocorreram os confrontos; 

tempo de duração, entre outras.  

Com base nas experiências dos policiais militares, explicitadas nas respostas do questionário, 

buscou-se traçar o perfil dos confrontos e verificou-se que em sua maioria são realizados em 

curtas distâncias, com disparos rápidos, normalmente há muitos disparos que não acertam o 

alvo pretendido e normalmente os disparos que neutralizam o agressor são os que o atingem 

na região do tórax. Uma constatação muito importante foi que durante os confrontos há um 

comprometimento da aplicação do fundamento de tiro, visada, ou seja, utilização do aparelho 

de pontaria da arma.  

Diante do perfil traçado, a equipe de conteudistas buscou desenvolver uma metodologia de 

avaliação, que implicaria na elaboração de conteúdo para a disciplina Treinamento com a 

Arma de Fogo (TCAF), que proporcione ao policial militar desenvolver a habilidade deatirar 

rápido, na região de grande massa do corpo humano, sem perder muitos disparos e com uso 

deficiente do aparelho de pontaria. 

De acordo com E5, a equipe buscou localizar estudos científicos que determinassem o número 

de disparos necessários para neutralizar a ação de uma pessoa. Como resultado da pesquisa, 

verificaram que não há definição clara deste número, uma vez que vários fatores como 

complexidade física, idade, local de impacto, entre outros, influenciam na efetividade do 

disparo. Optaram então por definir um número com base na experiência dos policiais 

militares. 

Para a criação da metodologia de avaliação, após as pesquisas realizadas,foram realizados três 

laboratórios no estande de tiro com a participação de policiais militares. Os dois primeiros 

foram realizados com grupos de sete policiais militares, sendo critério para composição destes 

grupos, a presença de praças e oficiais, policiais militares que exerciam funções 

administrativas e policiais militares que exerciam atividades operacionais, ou seja, 

trabalhavam nas ruas.  
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O terceiro laboratório foi realizado com um grupo de trinta policiais, sendo critério para 

composição deste grupo, um terço com o aproveitamento muito ruim nas avaliações de tiro do 

TPB, um terço com aproveitamento mediano e o último terço com aproveitamento muito 

bom. 

A nova metodologia de avaliação foi aplicada para verificar o desempenho dos policiais 

militares; verificar se os critérios de avaliação estavam coerentes e se os policiais militares 

aprovariam a metodologia. Com base nos resultados de cada laboratório foram realizados 

ajustes na metodologia.  

Segundo E5, a equipe de conteudistas concluiu que os policiais receberam muito bem a nova 

metodologia e consideraram que ela prepara melhor o policial militar para um confronto 

armado nas ruas.  Acreditam ainda que apesar desta maior proximidade da realidade, com 

disparos a menor distância e em curto espaço de tempo, o número de reprovação na disciplina 

irá diminuir, pois esta leva em consideração a efetividade do disparo e não o somatório de 

pontos como na metodologia anterior. 

Com base nos depoimentos dos entrevistados é possível inferir que o CTP promoveu o 

contexto apropriado para o processo criação do conhecimento, dando autonomia aos 

conteudistas, conforme orientam Nonaka e Takeuchi (1997) e Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001). Também sistematizou este processo, conforme orienta Batista (2012). Após a 

descrição do processo utilizado para criação do conhecimento para o TPB, na próxima seção 

será abordado o processo de armazenamento.  

4.2.3 Armazenamento 

Com base na análise documental, foi possível perceber que nos dois primeirosbiênios do TPB, 

após definição do conteúdo a ser ministrado, foi produzido material para utilização dos 

professores em sala de aula, tais como slides, vídeos e coletânea de normas. Este material foi 

armazenado em CompactDisc (CD) e reproduzido pelo CTP.   

A partir do terceiro biênio do TPB, o comando do CTP adotou como estratégia de 

armazenamento, a confecção do Guia de Treinamento Policial Básico, em quesão 

armazenados todos os conhecimentos explícitos compartilhados durante o TPB, a cada biênio.  
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Foi observado que se encontram armazenados na biblioteca da APM, exemplares impressos 

dosGuias de Treinamento Policial Básico do 3º ao 5º biênio, disponíveis a consulta dos 

usuários. Para esta pesquisa, foram disponibilizados, pela chefia do CTP, exemplares do6º e 

7º biênio que se encontravam no referido centro.  

Também foram produzidos vídeos-aula com o conteúdo, que foram armazenadas em discos 

compactos (CD). A partir do 5º biênio o CTP passou a utilizar o Moodle, uma plataforma de 

aprendizagem à distância baseada em software livre, para realizar o TPB na modalidade a 

distância. Com a utilização do Moodle, o conteúdo passou a ficar armazenado.Este espaço 

também é um ambiente virtual da organização. O acesso a esta plataforma se dá por meio da 

intranet da PMMG. 

Ao se consultar os exemplares impressos do Guia do Treinamento Policial Básico, 

armazenados na biblioteca da APM,é possível ter acesso ao conhecimento produzido em cada 

biênio e verificar sua evolução, assim como algumas mudanças ocorridas no TPB.  

Ao se analisar a Tabela 3, é possívelverificar os conhecimentos considerados mais necessários 

à época. Como exemplo verifica-se que na disciplina Ética, Doutrina e Atualização, foram 

priorizadas doutrinas éticas fundamentais como introdução de conceitos, relação da ética com 

a atividade profissional e a violência, e aplicação da ética na atividade policial. Na disciplina 

Treinamento com Arma de Fogo,verifica-se o cuidado em passar conhecimento sobre o 

calibre .40 S&W.e a pistola IMBEL .40 GC MD5, que à época sua utilização era recente na 

PMMG, em substituição gradativa do revólver .38 como arma de porte do policial militar, 

conforme consta no referido guia. 

Tabela3 
Quadro com detalhamento dos conteúdos do TPB 3º Biênio 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Ética, Doutrina e 
Atualização 

Unidade I – Introdução à Ética e Doutrina. 

Unidade II – Doutrina e Ética profissional. 

Unidade III – Ética e Violência. 

Unidade IV – Postura Ética na atividade Policial –Militar. 

06 

Defesa Pessoal 
Policial 

Unidade I – Apresentação do conteúdo da disciplina e objetivo. 

Unidade II – Técnicas de aproximação. 

Unidade III – Técnicas de imobilização e condução. 

04 

Prontossocorrismo Unidade I – Avaliação inicial da vítima 06 
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Unidade II – Treinamento prático 

Técnica Policial 

Unidade I – Procedimentos policiais básicos. 

Unidade II – Abordagem Policial a motocicleta e veículos. 

Unidade III – Utilização de lanternas. 

Unidade IV – Estação de Treinamento. 

Unidade V – Resolução de casos com aplicação da técnica e tática 
policial-militar. 

10 

Treinamento com 
Arma de Fogo 

Unidade I – O calibre .40 S&W. 

Unidade II – A pistola IMBEL .40 GC MD5. 
02 

Teste de Avaliação 
Física (TAF) 

Unidade I – Avaliação Física 1ª Fase. 

Unidade II – Avaliação Física 2ª Fase. 
04 

Avaliação Prática com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Condução. 
Unidade II – Conscientização sobre importância do uso correto do 

armamento. 
Unidade III – Avaliação. 

04 

Avaliação teórica  02 
TOTAL  38 

Fonte: Guia de Treinamento – TPB BIÊNIO 2006/2007 

Ao se analisar a Tabela 4 é possível verificar que houve mudança para melhoria na disciplina 

Ética, Doutrina e Atualização, ao ser produzido conteúdo diferenciado de acordo com o posto 

e graduação, ou seja, oficiais superiores, capitães e oficiais especialistas tiveram aulas desta 

disciplina com conteúdo diferente do ministrado aos tenentes do QOPM e QOC, por exemplo.  

Outra mudança perceptível foi na carga horária destinada a cada disciplina. As disciplinas 

Prontossocorrismoe Ética, Doutrina e Atualização tiveram sua carga horária reduzida em dois 

tempos e as disciplinas Técnica Policial e Treinamento com Arma de Fogo tiveram sua carga 

horária aumentada em dois tempos, o que demonstra que os responsáveis pelo planejamento 

do TPB à época, consideraram necessário um maior enfoque nestas duas últimas disciplinas. 

Tabela4 
Quadro com detalhamento dos conteúdos do TPB 4º Biênio 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS CARGA 
HORÁRIA 

Ética, doutrina e 
atualização 

Conteúdo para oficiais superiores, capitães e oficiais especialistas: 

Unidade I – Identidade organizacional. 

Unidade II – Planejamento estratégico. 

Conteúdo para tenentes do QOPM E QOC: 

Unidade I – Introdução. 

Unidade II – O papel do tenente. 

Unidade III – O papel do CPU/CPCia. 

Conteúdo para subtenentes e sargentos do QOPM e praças 

04 
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DISCIPLINAS CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

especialistas: 

Unidade I – Relação líder/liderança. 

Unidade II – Princípios básicos da chefia. 

Unidade III – Qualidades Imprescindíveis ao líder. 

Unidade IV – O papel do Sargento. 

Conteúdo para cabos e soldados do QOPM: 

Unidade I – Transgressão disciplinas. 

Unidade II – Código de Ética e disciplina dos Militares de Minas 
Gerais. 

Defesa Pessoal 
Policial 

Unidade I – Pontos vulneráveis do corpo humano. 

Unidade II – Postura. 

Unidade III – A defesa como contra-ataque. 

Unidade IV – Emprego de tonfa. 

04 

Pronto socorrismo 

Unidade I – Avaliação inicial da vítima 

Unidade II – Reanimação cárdio-pulmonar-cerebral. 

Unidade III – simulação de Atendimento em estação de treinamento. 

04 

Técnica Policial 

Unidade I – Ocorrências envolvendo autoridades. 

Unidade II – Abordagem a veículos ocupados por cidadãos 
infratores. 

Unidade III – Utilização de lanternas. 

Unidade IV – Deslocamento tático /Estação de Treinamento. 

Unidade V – Técnicas de resolução de ocorrências por policiais no 
horário de folga. 

12 

Treinamento com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Análise da condição do treinamento. 

Unidade II – Posições táticas. 

Unidade III – Condicionamento motor. 

Unidade IV – Recargas e solução de panes. 

Unidade V – Técnicas de tiro rápido. 

04 

Teste de Avaliação 
Física (TAF) 

Unidade I – Avaliação Física 1ª Fase. 

Unidade II – Avaliação Física 2ª Fase. 
04 

Avaliação Prática com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Condução. 
Unidade II – Conscientização sobre importância do uso correto do 

armamento. 
Unidade III – Avaliação. 

04 

Avaliação teórica  02 
TOTAL  38 

Fonte: Guia de Treinamento – TPB BIÊNIO 2008/2009 

Ao se analisar a Tabela 5é possível verificar que houve aumento na carga horária do TPB, que 

passou de trinta e oito tempos para quarenta tempos. Os dois tempos foram acrescidos na 

disciplina Técnica Policial 
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Tabela5 
Quadro com detalhamento dos conteúdos do TPB 5º Biênio 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Ética, Doutrina e 
Atualização 

Unidade I – Violência doméstica. 

Unidade II – Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). 

Unidade III – Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de 
Defesa social (DIAO). 

Unidade IV – Postura Ética na atividade Policial –Militar. 

04 

Defesa Pessoal 
Policial 

Unidade I – Técnicas de condução de presos. 04 

Pronto socorrismo 
Unidade I – Reanimação cárdio-pulmonar-cerebral. 

Unidade II – Prontossocorrismo e violência doméstica. 
04 

Técnica Policial 

Unidade I – Técnicas e táticas policiais. 

Unidade II – Sistema de Comando de Operações. 

Unidade III – Blitz Policial. 

Unidade IV – Estação de Treinamento. 

Unidade V – Resolução de casos com aplicação da técnica e tática 
policial-militar. 

14 

Treinamento com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Teoria de tiro: básica e avançada. 04 

Teste de Avaliação 
Física (TAF) 

Unidade I – Avaliação Física 1ª Fase. 

Unidade II – Avaliação Física 2ª Fase. 
04 

Avaliação Prática com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Prova prática com arma de fogo. 04 

Avaliação teórica  02 
TOTAL  40 

Fonte: DEPM 2009 

Ao se analisar a Tabela 6 é possível verificar que houve novo ajuste na carga horária das 

disciplinas, à disciplina Técnica Policial passaram a ser destinados doze tempos, à disciplina 

Ética, Doutrina e Atualização, seis tempos e à disciplina Treinamento com Arma de Fogo, 

quatro tempos. Este formato foi mantido até o momento, ou seja, sétimo biênio.  

Tabela6 
Quadro com detalhamento dos conteúdos do TPB 6º Biênio 

DISCIPLINAS CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 

Ética, Doutrina e 
Atualização 

Unidade I – Inteligência de Segurança Pública. 

Unidade II – Gestão Estratégica para Resultados. 

Unidade III – Segurança Pública Orientada ao Turismo. 

Unidade IV – Postura Ética na atividade Policial –Militar. 

06 

Defesa Pessoal 
Policial 

Unidade I – Pontos vulneráveis do corpo humano. 

Unidade II – Fundamentos de soco e chute. 
04 
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Unidade III – Técnicas de condução de suspeitos. 

Pronto socorrismo 

Unidade I – Hemorragia e Choque. 

Unidade II – Catástrofes e acidentes com múltiplas vítimas. 

Unidade II – Reanimação cárdio-pulmonar-cerebral. 

04 

Técnica Policial 

Unidade I – Intervenção Policial – Caderno Doutrinário 1. 

Unidade II – Técnica e Tática Policial Básicas – Caderno Doutrinário 
2. 

Unidade III – Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO. 

Unidade IV – Documentoscopia. 

12 

Treinamento com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Conceitos e Técnicas para o Tiro Policial. 

Unidade II – Treinamento com Arma de Fogo – Estação de 
Treinamento 

04 

Teste de Avaliação 
Física (TAF) 

Unidade I – Treinamento Esportivo e Teste de Avaliação Física. 04 

Avaliação Prática com 
Arma de Fogo 

Unidade I – Prova prática com arma de fogo. 04 

Avaliação teórica  02 
TOTAL  40 

Fonte: Guia de Treinamento – TPB BIÊNIO 2012/2013 

Ao analisar os dados coletados verifica-se que o conhecimento criado durante os biênios do 

TPB, foi armazenado de forma a preservá-lo e permitir seu acesso fácil, conforme orienta 

Batista (2012). Após a descrição de como foi desenvolvido o processo de armazenamento do 

conhecimento produzido no TPB, a seguir será descrito o processo de compartilhamento. 

4.2.4 Compartilhamento 

Após a conclusão da criação do conhecimento a ser passado durante o TPB e seu 

armazenamento nos meios disponíveis, a próxima fase é o compartilhamento deste 

conhecimento. 

No primeiro biênio, para promover o compartilhamento do conhecimento com as outras 

unidades responsáveis por realizar o TPB, o comando do CTP promoveu treinamento de um 

dia de duração, na APM.Foram convocados, dois representantes de cada unidade, sendo 

adotado como critériopelo CTP,que as unidades selecionassem seus representantes entre 

policiais que estivessem envolvidos com a realização do treinamento na unidade.  

Neste treinamento, os representantes das unidades foram orientados sobre os procedimentos a 

serem adotados para realização da nova modalidade de treinamento da PMMG e receberam 
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cópias deCompactDisc (CD), que como já mencionado, este foi o meio escolhido para 

armazenar o material produzido para utilização dos professores em sala de aula no TPB. 

Estes representantes receberam a missão de compartilhar com os demais professores na 

unidade o conhecimento a ser transmitido durante o TPB, bem como promover sua realização 

para que o conhecimento fosse compartilhado com todos os integrantes da unidade. 

No 6º e 7º biênio, conforme as ordem de serviço nº 10.335.3/12 – EMPMe nº 10.247.3/13 – 

EMPM  foram realizados seminários para compartilhamento do conhecimento a ser tratado no 

TPB, assim como o alinhamento e padronização para sua execução. 

Cabe ressaltar algumas diferenças entre os dois seminários. No 6º biênio, o seminário foi 

realizado nas dependências da APM utilizando as instalações do CTP e auditório do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (CFAS).Teve a duração de um dia e meio e a 

participação de 235 pessoas, sendo 172 destas oriundas das unidades do interior. A maior 

autoridade presente foi o Comandante da APM. 

Este seminário não foi destinado aos docentes do interior do estado, os representantes das 

unidades do interior foram Adjuntos de Ensino e Treinamento e seus auxiliares. Para 

promover o compartilhamento do conhecimento com os docentes do interior, foram 

designadas equipes com docentes do CTP. Estas equipes visitaram as principais unidades do 

interior e promoveram treinamentosregionais para os docentes. 

No 7º biênio, o seminário foi realizado nas dependências de um resort na região metropolitana 

de Belo Horizonte. Teve a duração de três dias e a participação de 700 pessoas, sendo 435 

destas oriundas das unidades do interior. Além do Comandante da APM, fizeram uso da 

palavra o Chefe da Assessoria Extraordinária da Copa e o Comandante Geral da PMMG, 

sendo este último a maior autoridade presente.   

Em ambos os seminários foram realizadas oficinas temáticas para compartilhamento do 

conhecimento com os professores, a fim de promover a atualização e aperfeiçoamento dos 

docentes. Contudo no seminário do 6º biênio, os docentes participaram de apenas um dia da 

programação e houve a participação de um menor número de docentes. No seminário do 7º 

biênio, os docentes participaram dos três dias da programação, possibilitando maior tempo 

para internalização dos conhecimentos. Também houve maior interação e socialização de 
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conhecimentos com outros professores, uma vez que ficaram hospedados no mesmo resort, 

tendo as noites livres para convivência. 

Outro diferencial importante do seminário do 7º biênio foi a participação dos comandantes de 

regiões, unidades e chefes das seções de recursos humanos das unidades, que puderam ouvir 

as diretrizes do Comandante Geral da PMMG sobre o treinamento e participar de palestras 

destinadas a eles especificamente. Também deve ser ressaltado que os gastos com o seminário 

foram custeados com recursos provenientes de convênio firmado com a Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP) do Ministério da Justiça do Governo Federal. 

Após o compartilhamento do conteúdo a ser ministrado no TPB, com os responsáveis por sua 

realização nas unidades, o comando das unidades tiveram autorização para iniciar o 

treinamento daquele biênio. Para isto cada unidade realizou seu planejamento e enviou ao 

CTP que é responsável pela coordenação do TPB. A Figura 16demonstra a quantidade de 

policiais militares que realizaram o TPB no período de 2002 a 2013. 

É possível verificar na Figura 16 que o número do efetivo total da PMMG, não é o mesmo 

número dos militares previstos para realizar o TPB, pois conforme já mencionado, participam 

do TPB todos os oficiais e praças com menos de vinte e nove anos de efetivo serviço. Nos 

dois primeiros biênios o número de policiais treinados ficou pouco acima de cinquenta por 

cento do número do efetivo total.  

Contudo a cada biênio percebe-se uma aproximação do número total do efetivo, com destaque 

para o período de 2012 a 2013 em que mais se aproximou do atingimento do número total do 

efetivo.Não foi considerado na análise, o sétimo biênio (2014/2015) devido a este ainda não 

ter sido concluído. 
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Conforme os autores Nonaka e Tacheuchi (1997), Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), 

Davenport e Prusak (2003) para a criação e compartilhamento do conhecimento é preciso um 

ambiente adequado, onde as pessoas sintam confiança umas nas outras, para que possam 

interagir e assim compartilhar seus conhecimento e consequentemente criar novos 

conhecimentos. 

Ao ser perguntado aos policiais militares sobre a existência de ambiente propício à 

aprendizagem durante a realização do TPB, foi possível constatar na fala do E14, que na sua 

percepção nos primeiros biênios do TPB não havia um ambiente propício à aprendizagem, 

chegando a compará-lo com um castigo. Contudo, é possível perceber que atualmente existe 

um ambiente propício à aprendizagem, em decorrência do aperfeiçoamento do processo de 

realização do TPB ao longo dos biênios.   

“Eu sempre fiz o TPB no CTP, pude perceber o quanto melhorou o TPB. Antes as 
pessoas vinham achando que o TPB era castigo. Com o passar dos anos foi modificando 
e aperfeiçoando. Hoje a gente vem aqui para se aperfeiçoar.” (E14) 

Na percepção do E8 a execução do TPB nos primeiros biênios não passava do cumprimento 

de uma formalidade, sem a preocupação de proporcionar aprendizagem aos policiais militares. 

Considera que houve grande melhoria no processo de ensino e aprendizagem, citando como 

exemplo o aperfeiçoamento do processo de avaliação do aprendizado. Na percepção do E8 

atualmente há um maior rigor nas avaliações, o que garante maior confiabilidade de que o 

policial militar aprovado no TPBestá melhor habilitado para presta um bom serviço à 

sociedade. Fato relevante é sua declaração de que considerar o tempo de uma semana pouco 

para a realização do treinamento e sugere duas semanas, o que demonstra uma perspectiva 

diferente do E14, que havia comparado o TPB com um castigo. Destarte, pode-se concluir que 

há um bom ambiente durante a realização do treinamento, pois há o desejo do policial em 

aumentar sua permanência nesta atividade. 

 “Um tempo atrás percebia que o TPB, inicialmente não tinha aquele foco de preparar o 
policial para aprender os conhecimentos para realmente empregar. No meu ponto de 
vista era uma situação mais pro forma, mais para poder acontecer e fazer com que o 
policial militar passasse por aquele treinamento. Diferente de hoje. Hoje a gente percebe 
que o TPB melhorou bastante. A gente pode fazer uma comparação entre as próprias 
avaliações. Antes a gente ia para sala fazer a prova sabendo o que ia enfrentar. Mas hoje 
diferentemente a gente percebe que a escola está preocupada em avaliar se o policial 
aprendeu o conteúdo que foi passado. Inclusive há um índice maior de reprovação, o 
que demonstra que a escola está preocupada em cobrar o conhecimento passado. Aquela 
pessoa que por algum motivo não adquire o conhecimento, não vai estar habilitada para 
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prestar um bom serviço para a sociedade. Exemplo o policial que for reprovado no tiro, 
vai haver os trâmites normais, mas se o policial não alcançar o índice desejado, não vai 
ser colocado à disposição do serviço operacional. Ou seja, bem voltado para a 
sociedade. E a gente percebia que antes havia uma espécie de ajeitamento para que as 
pessoas alcançassem o objetivo de passar. Hoje não. É claro que podemos melhorar 
bastante. O TPB em uma semana eu acho que é pouco. Acredito que deveria ser no 
mínimo duas semanas, porque há muito conhecimento que precisamos aperfeiçoar para 
poder aplicar com perfeição para a sociedade.” (E8) 

Ao analisar as afirmações dos participantes E11 e E9 é possível identificar uma insatisfação 

com o TPB realizado na modalidade a distância, em relação ao realizado na modalidade 

presencial. A partir da fala dos participantes constata-se que no TPB a distância não há um 

ambiente tão propício à aprendizagem como no TPB presencial, o que acarreta uma perda de 

qualidade no treinamento.  O E9 atribui à experiência da prática em sala de aula, maior valor 

agregado ao treinamento na modalidade presencial. 

“Acredito que o TPB deve ser todo presencial, inclusive para frações destacadas. No 
interior (destacamentos) se recebe o guia de treinamento para ler e não há uma instrução 
antes. Depois comparece para fazer as provas de tiro, física e teórica.” ( E11) 

“Realmente a gente percebe a diferença do TPB presencial. Quando chega no dia da 
prova a gente nem precisa ler o livro, porque a gente já viu na prática, o professor falou 
em sala de aula.” ( E9) 

Ao analisar as afirmações dos participantes E7 e E13 é possível identificar a importância das 

pessoas como viabilizadores da GC. O E1 destaca a qualificação do instrutor em sua região, o 

que demonstra sua satisfação com a aula ministrada e consequentemente a criação de um 

ambiente propício à aprendizagem. O E13 ressalta a necessidade de medidas para 

conscientizar os participantes do TPB de sua importância, o que remete à primeira das 

condições capacitadoras da criação do conhecimento organizacional defendidas por Nonaka e 

Takeuchi (1997), a intenção.  Esta intenção precisa ser compartilhada tanto pela liderança da 

organização como pelos seus liderados. Não é possível haver produção de conhecimento se 

uma das partes envolvidas não está disposta a participar do processo.  

“E o nosso instrutor, no caso da nossa região, é ótimo instrutor.” ( E7) 

“Acho que é preciso mais incentivo para o policial entender a importância do TPB e 
participar.” ( E13) 

Ao se considerar todos os posicionamentos, constata-se que existe um ambiente propício à 

aprendizagem durante a realização do TPB, conforme orientam Nonaka e Takeuchi (1997) e 

Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001).  A existência deste ambiente pode ser atribuída a um 
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aprendizado organizacional, oriundo das experiências adquiridas durante a realização de cada 

biênio do TPB.  

Após a descrição de como foi desenvolvido o processo de compartilhamento do conhecimento 

produzido no TPB, a seguir será descrito o processo de aplicação. 

4.2.5 Aplicação 

O último processo do modelo de GC de Batista (2012) é a aplicação do conhecimento, 

buscou-se através desta análise,captar a percepçãodos policiais militares acerca da aplicação 

do conhecimento compartilhado por meio do TPB, no tocante a:coerência do conhecimento 

compartilhado no TPB com os problemas enfrentados pelos policiais militares durante o 

desempenho de suas atividades profissionais; como este conhecimento pode ser aplicado 

durante o desempenho das atividades na PMMG; como o policial aplica este conhecimento; 

percepção sobre a utilização deste conhecimento por seus colegas de trabalho. 

4.2.5.1 Coerência do conhecimento compartilhado com os problemas enfrentados 

Ao ser perguntado aos policiais militares sobre a coerência do conhecimento compartilhado 

no TPB com os problemas enfrentados por eles durante o desempenho de suas atividades 

profissionais, foram identificados diferentes posicionamentos. 

Alguns respondentesmanifestaram sua concordância com a coerência do conhecimento 

compartilhado no TPB com os problemas enfrentados por eles durante o desempenho de suas 

atividades profissionais, ou seja, os assuntos abordados no treinamento propiciam a aquisição 

de conhecimentos úteis para sua atuação profissional. Ressaltaram que em virtude do Brasil 

ter sediado a Copa do Mundo no ano de 2014, os temas do TPB no biênio anterior foram 

direcionados para preparar os policiais militares para atuarem neste evento. Ressaltaram ainda 

sua percepção do dinamismo do TPB, caracterizado pela existência de disciplinas fixas no 

conteúdo do TPB e outras definidas a partir do contexto vivido pela sociedade, em 

determinado momento de sua história. 

“Vejo grande semelhança do trabalho na rua com o que a gente vê aqui, no TPB.” (E14) 

“Vejo que a polícia evoluiu muito na escolha dos assuntos do TPB. A gente vê que o 
TPB que antecedeu a copa do mundo. A gente vê que as disciplinas foram direcionadas 
para preparar o policial para uma realidade que ele iria enfrentar. Inclusive o 
policiamento turístico. Pensou-se na possibilidade de inclusive no interior, haver visita 
de pessoas de outras nacionalidades. Sobre passaporte, que é um assunto que temos 
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pouco conhecimento, houve instrução sobre isto. Quero dizer que os assuntos são bem 
delineados, a gente vê um zelo quanto a isto.” (E11) 

“Com relação as aulas de abordagem. As aulas que eu mais gosto são as aulas de 
abordagem a veículo. Acho que tem tudo a ver.” (E7) 

“O TPB realmente é válido. Ele é aplicável na vida real. Vejo interessante no TPB, que 
há matérias fixas, abordagens, prontossocorrismo e verbalização. São matérias que o 
policial, a todo momento vai estar executando. E as matérias sazonais, de acordo com 
alguma peculiaridade ou momento histórico de Minas Gerais. Como exemplo o 
policiamento turístico, para receber os turista na copa. Treinamento direcionado a 
policiais armados à paisana. Porque acredito que houve um aumento de ocorrências com 
estas características. Acredito que houve um número de colegas que foram vitimados ou 
fizeram uso inadequado de armas nesta situação. Então o TPB, interessante nele é ter 
esta característica de se amoldar ao cotidiano naquele momento histórico. Então o TPB 
é dinâmico como a sociedade e o crime. Atendem os anseios da sociedade. Acho muito 
interessante.” (E12) 

Outros respondentes manifestaram uma discordância parcial, pois não consideram que todo 

conhecimento compartilhado no TPB está coerente com os problemas enfrentados por eles 

durante o desempenho de suas atividades profissionais. Na percepção dos respondentes 

existem falhas no treinamento do tiro policial, tais como: tempo insuficiente, a quantidade de 

disparos insuficiente, método de avaliação inadequado e distanciamento do treinamento de 

um tiro mais voltado para a prática policial.Estas falhas representam pontos de necessidade de 

melhoria no treinamento. 

“Acho que o tempo destinado ao tiro é insuficiente. O conteúdo selecionado é coerente, 
mas acho insuficiente o tempo.” (E9) 

“Vejo a questão do tiro policial que ele ainda não está alinhado com a realidade. Se 
analisarmos o nível dos alunos e o propósito,vejo que é algo que vem de cima de forma 
inteligente, mas acho que precisamos acelerar um pouquinho para chegarmos a um tiro 
policial efetivo. Vejo que estamos aquem ainda, um tiro mais esportivo. Precisamos 
buscar um tiro mais real. Felizmente aqui em Minas Gerais não há muitos confrontos. 
Vejo que algo que me preocupa ainda é o tiro policial, pois acredito que estamos um 
pouco atrasados. Percebo, por exemplo, que o policial se tiver que utilizar a arma ele 
saca a arma e verbaliza, acredito que ele deveria se abrigar sacando a arma e no lugar 
seguro, verbalizar. Eu não consigo perceber isto nas aulas de tiro que participei. 
Acredito que o tiro policial tem que estar mais próximo da realidade. Nós valorizamos 
muito a nota em que o policial acerta o centro do alvo e tira nota máxima. Mas as vezes 
seria mais interessante dificultar um pouco, colocar um pouco mais de desgaste, que é o 
que enfrentamos na rua. O policial corre cem metros, sacou e tem que responder. Se 
impactou o alvo conta o ponto para o policial. Criar situações no TPB dando a 
oportunidade de um tiro mais voltado para a prática. Ao longo da minha carreira sempre 
tenho escutado no TPB que a gente atira pouco, mas na prática não é assim. Na 
realidade o alvo movimenta e revida. Acredito que por estes motivos o tiro policial fica 
a desejar em relação à necessidade. Gostei muito das correções que foram feitas ao 
longo dos anos como adaptação com as pistolas, que agora todo policial 
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usa.Aprendemos muitas técnicas, mas ainda precisamos avançar para um tiro mais 
real.”(E8) 

“Concordo. Inclusive a quantidade de tiros é muito pequena. Sempre os comandantes 
falam das dificuldades de recursos do estado para realizar um maior número de 
tiros.”(E10) 

“O treinamento fica muito na parte teórica. Durante as aulas de tiro, você tem três tiros 
para testar a arma e os demais já estão valendo. Ou seja, às vezes você nem sabe atirar. 
Você vai lá. Você atira se você for muito mal, você pode repetir os disparos para que 
você seja aprovado. Porque se você não passar não poderá trabalhar na rua armado. Este 
treinamento é de dois em dois anos.”(E11) 

Ao se considerar todos os posicionamentos, constata-se que apesar da necessidade de 

aprimoramento do treinamento do tiro policial, os policiais militares consideram que existe 

coerência do conhecimento compartilhado no TPB com os problemas enfrentados por eles 

durante o desempenho de suas atividades profissionais. 

4.2.5.2 Aplicação do conhecimento compartilhado no TPB durante as atividades na PMMG 

Ao ser perguntado aos policiais militares como o conhecimento passado no TPB pode ser 

aplicado durante o desempenho das atividades na PMMG, também sugiram posicionamentos 

diferentes entre os respondentes.Observou-se que há manifestação de discordância da 

aplicabilidade do conhecimento compartilhado no TPB no desempenho das atividades na 

PMMG. 

“Sinceramente eu já trabalhei muito tempo na rua. Eu acho que não é aplicado não. O 
policial no TPB faz direitinho. Simula a abordagem a veículo, a abordagem a pessoa, 
mas quando chega lá na rua ele faz do jeito dele. Do jeito que a equipe faz todo dia. 
Chega na rua ele faz do mesmo jeito. Eu tenho percebido isto.”(E7) 

Outros respondentes defenderam a aplicabilidade do conhecimento compartilhado no TPB no 

desempenho das atividades na PMMG. 

“Mas não é porque não é aplicado. O conhecimento que é passado aqui é aplicável sim, 
na minha visão.”(E8) 

“Não. É aplicável sim. Não sei se por desleixo dele.”(E9) 

“Justamente as falhas que acarretam na perda de policiais e ferimentos, são justamente 
decorrentes da falta de observar os critérios ensinados no TPB.”(E9) 

Também houve posicionamento de defesa da aplicação do conhecimento com adaptações, 

conforme a situação vivenciada. 
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“No TPB, eles ensinam o certo. Mas para cada situação vivenciada na rua é preciso 
adaptar. Não vai fazer exatamente como você viu aqui, mas com certeza te dá um norte 
do que é o certo.”(E14) 

“Quanto a pergunta, as técnicas que são ensinadas no TPB, elas são corretas para a 
gente empregar. Mas é ensinado muito aqui, que nada é engessado, vai depender muito 
da situação, do local, da cultura. As vezes uma abordagem que é feita. Não em situação 
de preconceito, jamais. Mas em função de uma situação de suspeição, naquele momento 
e naquela situação, vai ser totalmente diferente de uma outra abordagem em um outro 
local, que tem uma outra cultura. Então nada é engessado. Mas de uma forma geral, o 
que é ensinado, se a gente tiver boa vontade, a gente consegue ensinar a nossa tropa. A 
gente consegue empregar lá na rua, sem problema nenhum.”(E10) 

Alguns respondentes atribuem à resistência de integrantes da corporação, a não aplicação do 

conhecimento compartilhado no TPB no desempenho das atividades na PMMG. 

“O fato do conhecimento não ser aplicado, em alguns casos a gente vê que é um pouco 
de resistência da tropa. Eu vejo que as técnicas que são aplicadas no TPB, estão em 
perfeita sintonia com a nossa real situação de hoje. Questão de segurança, de preservar a 
integridade do policial. Sempre pregam: “Vamos sair, mas vamos retornar também.” E 
alguns militares, às vezes por resistência, ou por há alguns anos já fazer daquele jeito. E 
a ética de grupo, a gente percebe que influencia muito nesta situação. Quando o militar 
volta para a unidade e quer aplicar uma nova técnica. Mas o próprio meio para o qual 
ele volta de certa forma, apaga aquela situação e o militar fica desmotivado. No 
primeiro momento ele vê que não consegue aplicar aquilo ali, e acaba deixando para lá. 
E vai virando aquele círculo vicioso.”(E10) 

“Ele falou uma coisa interessante, resistência. Às vezes o policial vem pouco receptivo 
aos conhecimentos que serão passados no TPB. O que eu acho que também dificulta as 
técnicas serem empregadas no dia a dia, é que às vezes a aula é só em uma hora de um 
dia e o tempo não é suficiente para reter o conhecimento. Outra coisa o TPB deveria ser 
continuado nas unidades. Em todo treinamento deveria estar sendo feita alguma coisa 
referente ao biênio. Para aquilo não se perder, porque se perde mesmo. Como foi dito a 
gente volta empolgado. Oh! Aprendi uma técnica de algemação, mas se perde ali. O 
comandante, o tenente não quer propiciar ao sargento fazer uma instrução para a tropa. 
Então vai se perder mesmo.”(E12) 

“Isto. Ensino continuado. Acho que o treinamento pré-turno é muito mal aproveitado. 
Acho que quem está à frente deveria abordar assuntos que foram ensinados no TPB. 
Treinar coisas práticas como abordagem a veículo. Acho que está meia hora é muito 
mal aproveitada.”(E11) 

“Vejo sim, uma certa resistência nas pessoas de seguir a técnica. Vejo que as pessoas 
tem preguiça de treinar e debater sobre a técnica.” (E8) 

“Concordo que esta meia hora é muito mal aproveitada. Só que principalmente na 
questão da abordagem, tal qual uma arte marcial, abordagem é repetição. É treinamento. 
Então a partir do momento que você não treina constantemente, que você vem a cada 
dois anos, apenas uma semana. Quem vai para o treinamento vai com a cabeça 
pensando que é só enrolação. Que não dá tempo de aprender nada. Vamos lá só para 
fazer o que tem que fazer mesmo e vamos voltar. Às vezes não chega para todos os 
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policiais. Ai encontram para trabalhar e dá até conflito. Pois aquele que aprendeu, vai e 
faz de uma forma e outro acha que não dá certo. E porque ele acha que não dá certo? 
Porque ele não treinou. Ele não tem costume de fazer aquilo. Ai se ele tentar fazer uma 
primeira vez, não se sente confortável para repetir e replicar. Ai encosta aquela 
informação que aprendeu ali e continua fazendo da forma antiga.”(E13) 

Ao analisar os posicionamentos dos participantes E7, E8, E9, E14, E10, E12, E11 e E13 é 

possível verificar que os policiais militares consideram ser possível aplicar o conhecimento 

compartilhado no TPB durante suas atividades na PMMG, contudo acreditam que há 

resistência da parte de alguns policiais. A falta de um ambiente favorável à disseminação e 

implementação de novos conhecimentos, acarreta na desmotivação dos policiais que desejam 

aplicar as técnicas aprendidas no TPB. Os policiais ainda atribuem esta dificuldade à falta de 

continuidade no treinamento ministrado. Consideram que para o conhecimento transmitido no 

TPB seja aplicado durante suas atividades na PMMG, é preciso que seja compartilhado em 

outras ocasiões como no treinamento anterior ao início do turno de serviço, o qual considera 

mal aproveitado.Assim, o conhecimento seria consolidado e não se perderia. Atribuem ainda à 

liderança, esta responsabilidade de proporcionar outras oportunidades de treinamento. 

4.2.5.3 Como o pesquisado aplica o conhecimento compartilhado no TPB em suas 

atividades profissionais 

Sobre como aplicam o conhecimento transmitido no TPB em suas atividades profissionais 

diárias, foram feitos os seguintes posicionamentos, a partir da citação de suas experiências 

profissionais sobre a aplicação do conhecimento compartilhado no TPB. 

“Eu tive a oportunidade como sargento de trabalhar em equipes de guarnição fixas. Eu 
via isto como positivo. Como a equipe era fixa, nós tínhamos a oportunidade de 
conversar sobre os procedimentos adotados e avaliar as abordagens feitas. E acaba que o 
que cada membro da equipe aprendia no TPB, e isto servia como referência para nós 
avaliarmos nossas ações. Em minha opinião, eu buscava aplicar sim, o que a gente 
aprendia no TPB. Mas concordo com o colega. Vejo sim uma certa resistência nas 
pessoas de seguir a técnica. Vejo que as pessoas têm preguiça de treinar e debater sobre 
a técnica.” (E8) 

“Recordo-me de um serviço em que estava numa viatura composta com três militares e 
vimos um veículo suspeito parado na rodovia. Decidimos abordar o veículo. O 
motorista parou a viatura na frente do veículo suspeito. Imediatamente eu e o 
patrulheiro, olhamos para o motorista surpreso pela sua atitude. Eu disse arranca a 
viatura, vamos embora. Vamos dar uma volta, depois, abordamos o veículo ou nem 
abordamos. Perguntamos para o motorista, que era um policial recém formado, porque 
ele havia parado na frente do veículo e ele não soube explicar. Como eu e o patrulheiro 
éramos mais experientes e já havíamos realizado o TPB algumas vezes, agimos no 
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automatismo. A gente vê que nestes anos todos o TPB tem conseguido levar a tropa 
para o caminho profissional, para o caminho legal.”(E7) 

“Antigamente parava do lado do carro.”(E8) 

“Quando eu entrei na polícia o pessoal mais antigo falava: fecha ele aqui. É isto que 
falavam. Fecha ele aqui.”(E9) 

“Interessante sobre o que mudou com o TPB e sua aplicabilidade, aconteceu comigo 
ontem lá em casa. Assistindo uma reportagem nestes jornais sensacionalistas,uma 
perseguição, aqui no Brasil, de dois policiais civis abordando uma caminhonete. Mas 
eles foram direto para a janela, não executaram aquela técnica que é ensinada no TPB. 
Eu não sei como é que é lá, mas o senso crítico foi na hora. Eu nunca que iria fazer uma 
coisa dessa. Como já está incutido na gente estas questões de técnica policial, que veio 
do TPB. Foi automático, sinceramente. Veio na minha cabeça. Na janela? E se o cara 
estivesse apontando uma arma para o policial civil? O TPB mudou meu 
comportamento. Despertou senso crítico.”(E10) 

Houve o posicionamento de dúvida quanto à aplicação do conhecimento compartilhado no 

TPB, considerando apenas parte de um processo de capacitação dos policiais. 

“Sinceramente eu tenho dúvida de que tudo que estamos vivenciando, pode ser 
atribuído ao TPB. O TPB faz parte de um conjunto. As técnicas mais novas 
normalmente elas chegam para a gente através do TPB. Então estas novas técnicas de 
abordagem, técnicas de adentramento e evolução em aglomerados, tudo isto 
normalmente chega através do TPB. Isto não há dúvida. Agora a formação tem 
evoluído, vagarosamente, mas tem evoluído e tudo isto eu acho que contribui. E até com 
esta formação nova, vejo que as pessoas que promovem esta subcultura policial, que 
influencia muito para que permaneçam os procedimentos errados, ela vai sendo 
suprimida. Porque antes era falado ao recruta: “Esquece tudo que você aprendeu lá e eu 
vou te ensinar a ser polícia”. Antes o camarada tinha coragem de falar isto, hoje o 
camarada já fica na dúvida. Pensando: será que não é o contrário? Eu é que vou 
aprender com ele agora, que está com um conhecimento novo? Hoje eu percebo que isto 
tem acontecido. Antes a gente falava certas coisas todo mundo criticava. Hoje não. A 
gente chega e coloca a situação sobre os procedimentos mais modernos que estão sendo 
utilizados e o camarada diz assim: “Ah, então é assim que faz agora?” Então o camarada 
já está com medo de suplantar o conhecimento com a subcultura. A gente percebe isto 
acontecer. E isto não é só do TPB, mas é claro que o TPB faz parte. Pois as técnicas 
modernas de abordagem, como trazer o abordado para a área de segurança e outros 
procedimentos mais modernos, só no TPB. Chegou para nós através do TPB.” (E13) 

O E13em seu posicionamento suscitou dúvida, se a mudança de comportamento dos policiais 

militares pode ser atribuída somente ao TPB. Admite que procedimentos mais modernos 

chegam ao conhecimento dos policiais por meio do TPB, mas atribui também a evolução na 

formação dos novos policiais a mudança de cultura na corporação. Ao analisar os 

posicionamentos de todos os participantes é possível verificar que os participantes tem 

aplicado o conhecimento aprendido no TPB, durante a realização de abordagens e demais 
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ações policiais. Este conhecimento tem proporcionado uma mudança na cultura 

organizacional, a partir do desenvolvimento do senso crítico de cada policial militar. 

As dúvidas apresentadas neste item merecem ser discutidas e melhor pesquisadas, 

constituindo pontos importantes de reflexão para a coordenação do TPB. 

4.2.5.4 Percepção da aplicação do conhecimento compartilhado no TPB por outros 

policiais 

Ao ser perguntado aos policiais militares como percebem o conhecimento transmitido no TPB 

sendo utilizado por seus colegas em suas atividades profissionais, foram feitos 

posicionamentos que atestam a utilização deste conhecimento pelos policiais militares. 

“Ao longo dos meus 16 anos de serviço eu percebi, que melhorou bastante. Alguns 
policiais não aplicam cem por cento do que aprendem no TPB, mas melhorou demais. 
Mudou muito.” (E9) 

“Recordo-me de uma ocorrência que havia a denúncia que alguém tentaria matar um 
preso que iria ser liberto da cadeia pública. Eu e mais dois policiais fomos para lá. 
Ficamos observando o local. Em certo momento vimos um indivíduo suspeito em uma 
padaria. O reconheci, pois havia sido carcereiro, mas havia sido exonerado da função. 
Uma pessoa se aproximou e disse que ele estava armado. Fomos em direção ao 
suspeito. Ao perceber nossa aproximação, ele sacou a arma, mas não apontou para 
ninguém. Saiu correndo com a arma em punho, direcionada para baixo. Havia várias 
pessoas no local. O que me chamou a atenção é que todos os policiais ficaram calmos, 
nenhum se desesperou para atirar. O indivíduo jogou a arma dentro de uma loja para 
não ser encontrado armado, mas havia muitas testemunhas. O abordamos com 
tranquilidade, dentro da técnica e efetuamos sua prisão. Eu atribuo este autocontrole e 
harmonia no trabalho da equipe ao treinamento realizado no TPB.” (E12) 

“Outra coisa que acho que está consolidado hoje através do TPB é o uso diferenciado da 
força. Nós não conversávamos muito sobre isto e o TPB foi nos ensinando. Hoje o 
policial consegue perceber quando ele saiu um pouco da linha. Ele sabe o nível correto 
de força para usar em cada situação. O TPB consolidou muito isto neste período de sua 
realização.” (E10) 

“Outro exemplo de padronização de procedimentos que podemos citar é a aproximação. 
A técnica de aproximação triangular. Em qualquer lugar do estado, Você pode trabalhar 
com um policial que você não conhece, mas ele vai proceder assim. Vai no automático. 
Uma forma de comprovar isto é quando temos aula de técnica policial no CHO. Cada 
um veio de um local do estado e, às vezes o tenente diz para simular uma abordagem. A 
gente vê que a gente consegue se comunicar e se encaixar de acordo com o que foi 
treinado. Como se aproximar? Como fazer a segurança? Esta aproximação em dupla 
acredito que já está consolidada em todo o estado.” (E14) 
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“O uso do colete à prova de bala foi uma das coisas ensinadas, que mudou no 
comportamento dos policiais, ao longo dos biênios do TPB. Hoje ninguém trabalha sem 
colete e era uma resistência terrível.” (E11) 

“Hoje as pessoas já se conscientizaram da necessidade de utilizar o colete.” (E13) 

“No meu batalhão pode estar o sol quente que for, que ninguém sai para trabalhar sem 
colete.” (E7) 

Ao analisar os posicionamentos dos participantes, é possível verificar que muita coisa mudou 

no comportamento dos policiais militares desde o início da realização do primeiro TPB. Com 

o decorrer do tempo, algumas subculturas no meio da organização foram sendo suprimidas, a 

partir da consolidação de conhecimentos repassados no TPB. Os entrevistados destacam a 

utilização do colete a prova de balas, o uso diferenciado da força e técnicas de aproximação. 

Diante das afirmativas, constata-se que o conhecimento compartilhado no TPB está sendo 

utilizado pelos policiais militares, em parte, pois ainda há resistência de alguns policiais 

militares. 

4.3 Discussão dos Resultados 

Ao se fazer a análise dos dados,se verifica que foram identificados, pelo menos de forma 

parcial, todos os fatores viabilizadores e processos da GC constantes no modelo de Batista 

(2012) no TPB. Para este fim,foi considerada a identificação de pelos menos uma evidência 

da presença das variáveis do modelo de Batista (2012), conforme consta na Tabela 7. 

Como o objetivo geral desta pesquisa é analisar as principais contribuições do Treinamento 

Policial Básico para o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento na Polícia Militar de 

Minas Gerais foram destacados alguns pontos desta pesquisa. 

Ao se analisar o viabilizador liderança, verifica-se que o comando do CTP desencadeia ações 

que proporcionam a definição dos temas a serem abordados no TPB, com a antecedência 

necessária. Também diligencia para conseguir alocação dos recursos financeiros e logísticos 

necessários a execução do treinamento.  

Ao se verificar a existência de estrutura de governança para viabilizar a GC, verifica-se que o 

próprio CTP é a estrutura organizacional criada pelo comando da corporação para realizar a 

governança do TPB, proporcionando sua realização em todo o estado. 
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Observou-se como ponto de necessidade de melhoria o esforço da liderança para 

implementação da GC no CTP, que entre outras atividades passa pela capacitação específica 

em GC dos integrantes do centro. Importante frisar que nesta pesquisa a liderança foi 

abordada como um viabilizador da GC. Como o foco principal desta pesquisa é a GC não 

houve uma abordagem mais profunda sobre liderança. 

No viabilizador, tecnologia, verificou-se que o CTP buscou ao longo dos sete biênios de 

realização do TPB, utilizar as tecnologias disponíveis de acordo com os recursos 

orçamentários destinados ao treinamento. Utiliza sistemas informatizados tanto para controle 

de participação de policiais militares de todo estado no TPB, como para compartilhar o 

conhecimento. Como exemplo, utilização na intranet da plataforma de aprendizagem à 

distânciaMoodlepara a realização do TPB na modalidade a distância. 

Ao se analisar o viabilizador, pessoas, verifica-se que a realização do TPB faz parte da 

educação continuada na PMMG, voltada para qualificação e atualização dos policiais 

militares para atividades operacionais. A qualificação das pessoas é incentivada, pois à 

aprovação no treinamento está vinculada a obtenção de vários benefícios na carreira, como 

participação em concursos internos, exercício da docência, participação em treinamentos 

complementares, autorização para permanecer armado de forma fixa com armamento da 

corporação, exercício de atividade operacional e gratificações financeiras.   

Ao se analisar o viabilizador, processos, verifica-se que foram formalizados processos para 

realização do TPB, em três modalidades diferentes, buscando atender as particularidades dos 

diferentes públicos existentes na PMMG, com o fim de compartilhar o conhecimento a todos 

os integrantes da corporação. 

Pode-se observar que os resultados obtidos estão alinhados com Nonaka e Takeuchi (1997) 

que afirmam serem a intenção e a autonomia, duas das cinco condições capacitadoras da 

criação do conhecimento organizacional. Ao analisar os processos de GC, verifica-se no 

processo identificação, consonância na corporação com o pensamento dos autores. 

A afirmativa do parágrafo anterior se sustenta na demonstração de intenção de produção do 

conhecimento necessário à organização, mediante a criação de comissão para definição dos 

temas a serem abordados no TPB.  
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Tabela 7 
Resultado da Análise de Dados 

Objetivos específicos Evidências 
Identificar na literatura 

diferentes modelos de criação e 
gestão do conhecimento. 

 

Referencial Teórico 

Identificar fatores que viabilizam 
a Gestão do Conhecimento no 

TPB. 

Liderança - definição de temas; alocação de recursos financeiros e logísticos; 
estrutura de governança do TPB. Tecnologia – Intranet; plataforma Moodle. 
Pessoas – Educação continuada; benefícios na carreira vinculados à 
qualificação das pessoas. Processos – formalização de processos para 
realização do TPB. 

 
Descrever os processos de 

identificação, criação, 
armazenamento e 

compartilhamento do 
conhecimento produzido no 

TPB. 

Criação – autonomia para os grupos divididos em área 
temática.Armazenamento – Guias de Treinamento Policial Básico. 
Compartilhamento – aumento progressivo do número de policiais que 
participaram do TPB. 

Verificar se o conhecimento 
produzido no TPB é aplicado 

pelos policiais militares em suas 
atividades profissionais. 

Coerência do conhecimento compartilhado no TPB com os problemas 
enfrentados.  Apesar da resistência de alguns policiais tem proporcionado a 

mudança no comportamento dos policiais militares. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Foi constatado que o processo de criação do conhecimento encontra-se bem desenvolvido no 

TPB, pois ao se verificar a descrição da forma de trabalho dos grupos por área temática, 

verifica-se autonomia para criação do conhecimento, afim de suprir as lacunas existentes. Um 

exemplode esforço para supressão de lacuna de conhecimento é a criação da nova 

metodologia para avaliação do tiro policial. 

Em analise ao processo armazenamento, verifica-se que o conhecimento produzido no TPB é 

preservado nos Guias de Treinamento Policial Básico e o acesso a eles é fácil por estarem 

disponíveis para consulta na biblioteca da APM.Observa-se como ponto de necessidade 

melhoria neste processo, a complementação do acervo da biblioteca com os exemplares do 6º 

e do 7º biênios, para que estes sejam preservados e estejam disponíveis à consulta. 

Ao que se refere ao processo compartilhamento, observou-se que este foi aperfeiçoado a cada 

biênio, aumentando de forma progressiva o número de policiais militares participantes do 

TPB. Além das aulas presenciais em sala de aula, também foi adotada como estratégia para 

compartilhamento do conhecimento, a realização do TPB na modalidade à distância.  

Contudofoi observada como ponto de melhoria a necessidade de mudança no processo de 
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compartilhamento por meio da modalidade à distância no TPB, devido à identificação de 

insatisfação dos policiais militares com este processo.  

Outro ponto de melhoria identificado neste processo se refere à necessidade de mudança no 

treinamento de tiro policial, devido à manifestação dos entrevistados sobre falhas na 

realização deste, como: tempo insuficiente;quantidade de disparos insuficiente; método de 

avaliação inadequado; distanciamento do treinamento de um tiro mais voltado para a prática 

policial. Na Figura 17 encontram-se reunidos todos os pontos de melhoria identificados na 

pesquisa. 

1. esforço da liderança para implementação da GC no CTP.  

2. complementação do acervo da biblioteca com os exemplares do 6º e do 7º biênios. 

3. necessidade de mudança no processo de compartilhamento por meio da modalidade a 

distância no TPB.  

4. necessidade de mudança no treinamento de tiro policial. 

Figura 17: Pontos de melhoria observados na pesquisa. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O último processo de GC estudado é a aplicação.Este processo pode ser apontado como o 

mais importante. Nesta perspectiva, Batista (2012, p. 64) afirma que “o conhecimento agrega 

valor apenas quando é aplicado [...]”; por isto, é possível afirmar que este processo é a 

finalidade da existência dos demais, pois não faz sentido identificar, criar, armazenar e 

compartilhar, se este conhecimento não for aplicado.Como já foi abordado, o conhecimento é 

um precioso ativo nas corporações, se este conhecimento não é utilizado significa um 

desperdício de recursos, por parte da organização. 

Por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram do grupo focal, foi 

possível constatar que o conhecimento compartilhado no TPB está coerente com os problemas 

enfrentados por eles durante o desempenho de suas atividades profissionais, com exceção 

feita ao tiro policial. Observou-se que apesar da resistência de alguns policiais militares em 

aplicá-lo, tem proporcionado mudança no comportamento dos policiais militares desde o 

início da realização do TPB, resultando na supressão de subculturas na organização, a partir 

da internalização destes conhecimentos pelos policiais militares. 

Ao ser perguntado aos entrevistados, se o modelo de GC de Batista (2012) adotado pelo 

estado de Minas Gerais foi apresentado aos integrantes do CTP, estes responderam que não. 
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Acrescentaram que todo o trabalho realizado no CTP visa promover um treinamento de 

qualidade aos policiais militares, mas não havia uma orientação para promover a GC no TPB. 

A afirmativa dos entrevistados permite concluir que o CTP realizava algumas etapas daGC 

sem saber que estava fazendo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as principais contribuições do Treinamento 

Policial Básico para o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento na Polícia Militar de 

Minas Gerais. 

Na seção 2, para compreensão do objeto de estudo diferenciou-se os conceitos de dados, 

informação e conhecimento. Demonstrou-se a importância e o valor do conhecimento para as 

organizações e também foi esclarecido o processo de criação do conhecimento na visão dos 

autores Nonaka e Takeuchi (1997) e Davenport e Prusak (2003). Assim como, foram 

apresentados o modelo de Gestão do Conhecimento de Terra (2001),  modelo de Capacitação 

para o Conhecimento de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) e o modelo de Gestão do 

Conhecimento para Administração Pública Brasileira de Batista (2012), sendo alcançado o 

primeiro objetivo específico desta pesquisa.  

O modelo de Batista (2012) foi adotado nesta pesquisa, por ter sido utilizado na formulação 

da Política de Gestão do Conhecimento, no âmbito da Administração Direta e Indireta, 

Autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual de Minas Gerais, também na 

elaboração do Plano Estadual de Gestão do Conhecimento do Governo de Minas Gerais, 

assim como foi adotado pela PMMG.  

Este modelo apresenta variáveis associadas a direcionadores estratégicos, viabilizadores e 

processos de gestão do conhecimento. Apresenta também ações que caracterizam estas 

variáveis, que foram adotadas como evidências de sua existência no TPB. 

Na seção 4, mediante análise e discussão dos resultados obtidos a partir da metodologia 

adotada na seção 3, foi possível constatar a identificação de pelos menos uma evidência da 

presença de cada um dos viabilizadores da GC do modelo de Batista (2012), no TPB, sendo 

alcançado o segundo objetivo específico. Foi identificada nesta análise a oportunidade de 

melhoria no esforço da liderança para implementação da GC no CTP, que passa pela 

capacitação específica em GC dos integrantes do centro. 

A oportunidade de melhoria no esforço da liderança para implementação da GC no CTP, foi 

identificada a partir da constatação de que apesar do modelo de Batista (2012) ter sido 

adotado pelo Governo de Minas Gerais e pela PMMG no ano de dois mil e treze, até o 
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momento da realização desta pesquisa ainda não havia sido apresentado aos integrantes do 

CTP. 

Desta forma, verificou-se que a GC não se encontrava implementada no CTP. O objetivo que 

orientou as ações da liderança foi a promoção do TPB com melhor qualidade a cada biênio. 

Para este fim, de forma inconsciente, realizou práticas de GC existentes no modelo adotado 

nesta pesquisa. Diante desta constatação é possível inferir que a implementação do modelo de 

Batista (2012) no CTP irá promover melhoria no TPB, a partir de uma melhor gestão dos 

conhecimentos. 

Também foram descritos os processos de identificação, criação, armazenamento e 

compartilhamento do conhecimento produzido no TPB, sendo alcançado o terceiro objetivo 

específico. Ainda foi verificada a aplicação do conhecimento compartilhado no TPB, pelos 

policiais militares em suas atividades profissionais. Também nesta fase foram identificadas 

algumas oportunidades de melhoria: complementação do acervo da biblioteca com o 

armazenamento dos exemplares dos Guias de Treinamento do Policial Básico dos 6º e do 7º 

biênios; mudança no processo de compartilhamento por meio da modalidade à distância no 

TPB e mudança no treinamento do tiro policial. 

Apesar da GC não estar implementada no CTP, após a análise dos dados verifica-se que para 

a realização do TPB foram estabelecidos os processos de identificação, criação, 

armazenamento e compartilhamento do conhecimento. O estabelecimento destes processos no 

TPB promoveu contribuições para o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento na 

PolíciaMilitar de Minas Gerais. Nesta pesquisa foram consideradas como as principais 

contribuições: 

� estabelecimento de rotina para renovação do conhecimento organizacional, por meio 

de pesquisa para identificação e criação do conhecimento a ser compartilhado no TPB.   

Conforme já foi abordado no referencial teórico, a capacidade de desempenho da 

organização está diretamente relacionada ao conhecimento organizacional. Em um 

ambiente de constantes mudanças como o que está inserida a PMMG é fundamental a 

renovação deste conhecimento para sobrevivência da organização;    

� preservação do conhecimento organizacional, por meio de sua descrição explícita nos 

Guias do Treinamento Policial Básico e seu armazenamento na biblioteca da APM. O 

conhecimento deve ser preservado e estar disponível aos integrantes da corporação, 
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motivo pelo qual os repositórios de conhecimento são tão importantes. O 

armazenamento do conhecimento, não só o contido nos Guias do Treinamento Policial 

Básico, na biblioteca deve fazer parte da cultura organizacional; 

� o fortalecimento de uma cultura de compartilhamento e aplicação do conhecimento 

organizacional. Conforme constatado nesta pesquisa, antes da criação do TPB não 

havia uma metodologia eficaz para compartilhar o conhecimento com todos os 

integrantes da PMMG. Devido a esta deficiência, não havia uma uniformidade na 

conduta operacional, o que favorecia a criação de subculturas entre os integrantes da 

corporação. A partir da criação do TPB houve uma maior profissionalização das ações 

dos policiais, mediante o compartilhamento de técnicas modernas e uniformização de 

condutas; 

� estabelecimento de uma cultura de continuidade administrativa, pois apesar da troca 

de comando no CTP o TPB tem sido realizado a sete biênios. Um dos motivos da 

adoção de uma política de gestão do conhecimento pelo governo mineiro, foi a 

necessidade de se garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos pelo 

estado, mesmo com a característica comum na administração pública da alta 

rotatividade das pessoas nos cargos e funções. A realização e aprimoramento do TPB, 

durante sete biênios demonstra que já encontra-se instituída uma cultura de 

continuidade administrativa no CTP. 

Importante ressaltar a mudança na metodologia de Avaliação Prática com Arma de Fogo 

(APCAF) estabelecida para o oitavo biênio, uma vez que foi um ponto de necessidade de 

melhoria identificado nesta pesquisa. Esta mudança é mais uma prova de como a renovação 

do conhecimento institucional pode contribuir para o aprimoramento do TPB e 

consequentemente do desempenho profissional dos integrantes da PMMG. 

Outro ponto importante a ser ressaltado, trata-se da limitação desta pesquisa em retratar  na 

plenitude a realidade do planejamento e realização do TPB, uma vez que participaram desta 

pesquisa apenas catorze pessoas. Sugere-se como temas para futuros estudos: a 

identificaçãodos reflexos do conhecimento compartilhado no TPB para a melhoria da 

prestação de serviço à sociedade e a eficácia da nova metodologia de Avaliação Prática com 

Arma de Fogo (APCAF). 

Com este trabalho, o pesquisador espera contribuir para a academia com o enriquecimento da 

pesquisa sobre GC na administração pública. Quanto à PMMG espera contribuir com o 
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alcance de seu objetivo estratégico de desenvolver a GC. Quanto ao pesquisador, considera 

que a realização desta pesquisa o aprimorou profissionalmente para o exercício da docência 

na área de GC, assim como para o exercício do oficialato.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTADO EMFUNÇÃO DE LIDERANÇA 

Dados Preliminares 

Função: 

Tempo de serviço no setor:  

Formação: 

 

Objetivo específico 2 - Identificar fatores que viabilizam a Gestão do Conhecimento no 

Treinamento Policial Básico. 

1) Qual o papel da liderança na realização do Treinamento Policial Básico?  Obs.: 
identificar na fala aspectos como: criação de estrutura de governança, alocação de 
recursos financeiros e recompensa pela criação de conhecimento. Se não mencionar 
espontaneamente, explorar essa ideia.  
 

2) É utilizado algum tipode tecnologia na realização do TPB? Obs.: identificar 
ferramentas como mecanismos de busca, repositórios de conhecimento e intranet. 
 

3) As pessoas envolvidas na realização do TPB recebem alguma capacitação?   Obs.: 
explorar a capacitação de professores, conteudistas e funcionários. 
 

4) Existe um processo definido para a realização do TPB? Obs.: identificar existência de 
normas e rotinas estabelecidas. 
 

5) As conversas entre os integrantes do CTP e entre estes e os discentes são consideradas 
importantes para a criação do conhecimento no TPB? Obs.: identificar se são 
incentivas, direcionadas e consideradas durante o processo de definição do conteúdo 
do TPB. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO 

DO TPB 

Dados Preliminares 

Função: 

Tempo de serviço no setor:  

Formação: 

 

Objetivo específico 3 - Descrever os processos de identificação, criação, armazenamento e 
compartilhamento do conhecimento produzido no TPB.  

1) Como são definidos os assuntos a serem abordados no TPB? Obs.: identificar 
metodologia adotada para identificar a necessidade do conhecimento. 
 

2) Após definidos os assuntos como é produzido o conteúdo programático?Obs.: 
identificar metodologia adotada para criar o conhecimento. 

 

3) Como é armazenado e compartilhado o conhecimento produzido no TPB? 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

Dados Preliminares: 

Função: 

Tempo de serviço no setor:  

Formação: 

 

Objetivo específico 4 - Verificar se o conhecimento produzido no TPB é aplicado pelos 

policiais militares em suas atividades profissionais. 

1) Como vocês percebem a relação entre o conhecimento transmitido no TPB e os 

problemas enfrentados pelos policiais militares durante o desempenho de suas 

atividades profissionais? Há coerência nessa relação? 

2) Como o conhecimento passado durante o TPB pode ser aplicado durante o 
desempenho das atividades na PMMG? 

 

3) Como o conhecimento adquirido durante o TPB influencia no seu comportamento 

durante suas atividades profissionais?  Obs.: explorar aspectos como: a forma de 

abordar pessoas, veículos e edificações; forma de conduzir a arma de fogo; socorro a 

vítimas, etc 

4) Como você aplica o conhecimento transmitido no TPB em suas atividades 
profissionais diárias? 

 

5) Como você percebe o conhecimento repassado no TPB sendo utilizado por seus 
colegas em suas atividades profissionais diárias? 
 

6) Você considera que há um ambiente propício à aprendizagem durante a realização do 
TPB? 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Estamos realizando uma pesquisa cujo tema é “A Gestão do Conhecimento no Treinamento 

Policial Básico da Polícia Militar de Minas Gerais”, e estamos fazendo um convite para você 

participar como voluntário deste nosso estudo. Esta pesquisa pretende analisar as principais 

contribuições do TPB para o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento na Polícia Militar 

de Minas Geriais- PMMG. Acreditamos que ela seja importante para alcançar o objetivo 

estratégico de promover o desenvolvimento da Gestão do Conhecimento na PMMG. Para 

coleta de dados serãorealizadas entrevistas com funcionários do Centro de Treinamento 

Policial e da Academia de Polícia Militar, assim como um grupo focal com policiais militares 

que participaram do TPB. Sua participação constará como voluntário. Você tem garantido o 

seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem 

nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. As informações desta pesquisa serão 

confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo 

identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre sua participação. As informações serão captadas através de gravação em áudio.  

Eu,, após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 

responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente 

informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar 

este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. 

Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido 

e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto 

expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  

Assinatura do voluntário  

Assinatura de uma testemunha  

Eu Jadielson da Silva Nóbrega, mestrando em administração na Fundação Pedro Leopoldo e 

responsável pela pesquisa, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido deste(a) voluntário(a)  para a participação neste estudo. 

Ass.:  


