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Resumo 

 

Esta dissertação teve por o objetivo, analisar as competências gerenciais que 
influenciam as práticas de gestão de conhecimento no Centro Universitário Santo 
Agostinho (UNIFSA), em Teresina-PI. Fundamentou-se em repertório teórico sobre a 
articulação entre competências gerenciais e gestão do conhecimento no contexto de 
uma instituição de ensino superior privada. Realizou-se pesquisa descritiva pelo 
método estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevista, 
questionário e análise de documentos. Foram inquiridos 23 gestores que atuam como 
diretores ou coordenadores de curso na IES. Os dados qualitativos foram tratados por 
análise de conteúdo a partir de categorias temáticas previamente definidas. Os dados 
quantitativos foram tratados com aplicação de procedimentos de estatística descritiva. 
Os resultados sinalizaram que a qualidade dos serviços prestados pelo UNIFSA tem 
sido atestada pela posição privilegiada da IES no cenário educacional brasileiro. A IES 
tem obtido elevados índices na avaliação realizada pelo Ministério da Educação 
(MEC) e ocupado posições superiores em diversos ranqueamentos. O UNIFSA conta 
com uma robusta infraestrutura dotada de recursos tecnológicos que sustentam a 
dinâmica funcional e o processo de ensino-aprendizagem. A instituição adota amplo 
conjunto de práticas de gestão do conhecimento para sustentar o fluxo de produção, 
armazenamento e disseminação de conhecimentos. O UNIFSA tem realizado 
investimentos e envidado esforços de natureza estratégica para estimular a cultura 
digital e o uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Verificou-se que 
os gestores manifestam diversas competências gerenciais referidas no modelo de 
Quinn et al. (2003). A articulação entre competências gerenciais e gestão do 
conhecimento envolve uma dinâmica de interação entre os diversos níveis da 
estrutura organizacional com esforços de capacitação de gestores, docentes e 
técnico-administrativos. Essa articulação requer abordagem estratégica por parte dos 
dirigentes, que devem prover uma ambiência favorável e dotada dos recursos 
necessários. 
 
Palavras-chave: Competências gerenciais. Gestão do conhecimento. Educação 

superior. Tecnologias de informação e comunicação. Instituição de Ensino Superior 

(IES) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Abstract 

 
This dissertation seeks to analyze the management competencies that subsidize the 

knowledge management practices in Santo Agostinho University Center (UNIFSA) in 

Teresina, Piauí, Brazil. This analysis was substantiated in the theoretical repertoire 

regarding the articulation between management competencies and knowledge 

management in the context of a private higher education institution (HEI). Descriptive 

research was performed using the case study method. Data were collected via 

interview, questionnaire and document analysis. Participants included twenty three 

(23) managers who acted in the roles of directors or coordinators in the HEI. Qualitative 

data were submitted to content analysis in the previously defined thematic categories. 

Statistical analyses were applied to the quantitative data. The results demonstrated 

that the quality of services offered by UNIFSA have been substantiated by a privileged 

position in the higher education institution in the Brazilian educational landscape. The 

HEI has reached high scores on the MEC (Ministry of Education) evaluation and 

maintained high positions in various rankings. UNIFSA maintains a robust 

infrastructure equipped with technological resources that sustain a functional dynamic 

& the learning process. The institution adopts an ample collection of knowledge 

management practices to sustain flow of knowledge creation, storage & distribution. 

UNIFSA has made investments and efforts admired for their strategic nature of 

stimulating a digital culture & encouraging the use of new communication & information 

technologies. Managers have demonstrated diverse management competencies 

based on the model found in Quinn, et al. (2003). The articulation between 

Management Competencies and Knowledge Management involves an interactive 

dynamic between the varying levels of the organizational structure with objectives for 

training of managers, teachers & administrative technicians. This requires a strategic 

approach on the part of leadership that should be providing an environment that is 

favorable and equipped with the necessary resources. 

 

Keywords: Competencies. Managers. Knowledge Management. Higher Education. 

Information & Communications Technology. Higher Education Institution (HEI). 
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1 Introdução 

 

A emergência da sociedade da informação há tempos tem aguçado o interesse de 

estudiosos que procuram desvendar o impacto das novas tecnologias e da acelerada 

dinâmica de produção de conhecimento. A partir de perspectivas distintas, Castells 

(2002) e Crawford (1994), entre outros, discutiram aspectos que denotam a relevância 

do conhecimento no contexto contemporâneo e seus impactos na dimensão produtiva 

e social. 

 

O contexto produtivo tem sido marcado pela busca de competitividade e de 

profissionais capazes de gerar valor para a organização (Brandão & Guimarães, 

2001). O foco na produtividade e na eficiência tem caracterizado o mundo corporativo, 

desde a emergência da Organização Racional do Trabalho (ORT), no início do século 

passado. Contemporaneamente, diversas organizações têm envidado esforços na 

busca de conhecimentos e competências que lhes proporcionem algum diferencial 

competitivo. Nessa direção, procuram conceber ambiências e estruturas favoráveis à 

superação dos desafios por meio de configurações que pretendem ser inovadoras. 

 

Nas últimas décadas do século XX, Davenport e Prusak (1999), Nonaka e Takeuchi 

(1997) e Senge (1998) trataram da gestão do conhecimento como tecnologia de 

gestão e da aprendizagem organizacional como fator decisivo nas organizações. 

Desde então, diversos modelos foram propostos no sentido de fomentar o processo 

de criação e aplicação do conhecimento nas organizações. Nesse sentido, os 

aspectos intervenientes no âmbito organizacional e os recursos nele disponíveis 

passaram a receber mais atenção. Nesse diapasão, as práticas de gestão do 

conhecimento requerem um envoltório de renovação de ideias e compartilhamento 

mútuo entre colaboradores e a própria organização, com estratégias que ensejam 

resultados significativos (Neves, Ziviani, Jurza, Soares & Ribeiro, 2017). 

 

O modelo da competência representa outra abordagem interessante que, a partir dos 

anos 1980, colocou em destaque o papel das pessoas na construção de diferenciais 

competitivos para a organização e de geração de valor para o negócio. Trata-se de 

um debate marcado por diferentes matizes e linhas teóricas que, há tempos, tem 

motivado reflexões relevantes nas comunidades acadêmica e empresarial. Embora 
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seja um assunto amplamente debatido tanto na academia como no âmbito 

empresarial, o enfoque da competência se renova e sugere a relação entre estratégias 

e ações nas organizações (Ledford, 1995 como citado em Albuquerque & Oliveira, 

2001). 

 

Sobre a articulação entre gestão do conhecimento e desenvolvimento de 

competências, o processo de aprendizagem figura como fator essencial. Antonello 

(2005) considera que, por meio da aprendizagem organizacional, as competências 

são construídas nas organizações. Ao discutirem as competências coletivas, Retour, 

Picq, Defélix e Ruas (2011) também destacaram a relevância dos processos de 

aprendizagem e de gestão do conhecimento para o desenvolvimento das 

competências. 

 

Nesse sentido, infere-se que um dos principais desafios das organizações está 

relacionado à configuração de uma ambiência favorável ao crescimento profissional 

das pessoas por meio do desenvolvimento de competências e seu compartilhamento 

(Brandão & Guimarães, 2001). A alta administração exerce papel indispensável na 

definição e implementação de práticas de gestão de conhecimento e na construção 

de competências coletivas e individuais. Deve-se levar em conta que as organizações 

que aprendem são aquelas que procuram mudar continuamente e que conseguem 

interagir os três tipos de aprendizagem: individual, grupal e organizacional (Teixeira, 

2017). Dessa perspectiva, os gestores assumem papel relevante, tanto em relação à 

dimensão técnica como na humana. 

 

Diante das transformações ocorridas no cenário educacional brasileiro, impactando 

especialmente as instituições de ensino privado, esta dissertação incita reflexões 

acerca da interface entre gestão do conhecimento e competências gerenciais. Pode-

se admitir uma íntima relação entre esses temas na medida em que, do ponto de vista 

macro-organizacional, as práticas de gestão de conhecimento articuladas às 

competências de seus membros podem potencializar o desempenho superior e 

contribuir para o adequado posicionamento frente aos concorrentes (Neves et al., 

2017). Essa articulação, por exemplo, está presente no enfoque adotado por Dutra 

(2002) quando propõe um modelo de gestão de pessoas capaz de equilibrar as 

perspectivas organizacionais e das pessoas. 
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A produção de conhecimento na gestão de instituições de ensino superior (IES) 

privadas torna-se decisiva para a captação, alocação e aplicação dos diversos 

recursos organizacionais (Saldanha & Ferraso, 2011). Em um cenário marcado por 

inúmeros desafios e forte concorrência, o conhecimento representa um fator essencial 

para a geração de valor. Dessa forma, tornou-se condição sine qua non o 

estabelecimento de uma cultura de aprendizagem visando ao desenvolvimento de 

ambiente propício à construção do conhecimento e seu compartilhamento, bem como 

a criação da memória organizacional das IES (Alves & Vasconcelos, 2008). Nesse 

processo, os esforços orientados para o desenvolvimento de competências gerenciais 

devem ser levados em conta, uma vez que a competitividade deriva da criação de 

capacidades diferenciadas e necessárias para sustentar o crescimento em um 

ambiente de seleção competitiva (Cantwell, 2005 como citado em Neves et al., 2017). 

 

Buscando compreender a possível articulação entre as práticas de gestão do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências gerenciais em uma IES privada, 

realizou-se pesquisa a partir da seguinte questão: como as competências gerenciais 

influenciam as práticas de gestão do conhecimento em uma instituição de ensino 

superior privada? 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as competências gerenciais que influenciam as práticas de gestão de 

conhecimento no Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, uma instituição 

privada localizada na cidade de Teresina-PI. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

. Descrever o Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. 

. Caracterizar as práticas de gestão do conhecimento adotadas no UNIFSA. 

. Identificar as competências gerenciais e os meios utilizados para seu 

desenvolvimento na UNIFSA. 
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A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva e qualitativa (Collis & Hussey, 

2005) e envolveu 23 profissionais que atuam no Centro Universitário Santo Agostinho 

– UNIFSA. Trata-se de uma IES privada localizada em Teresina, no Piauí. 

 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e de 

questionário. Os sujeitos de pesquisa foram selecionados de forma intencional. As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas. 

 

Os dados qualitativos foram tratados por análise de conteúdo a partir de categorias 

temáticas que foram previamente estabelecidas. Os dados quantitativos foram 

analisados por meio de procedimentos de estatística descritiva. Para tanto, utilizou- 

se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Como justificativas da pesquisa, em primeiro lugar, menciona-se a possibilidade de 

preencher uma lacuna teórica que se relaciona à carência de trabalhos sobre a 

articulação entre gestão do conhecimento e competências gerenciais. Esse enfoque 

oferece contribuição do ponto de vista acadêmico na medida em que, por meio de 

uma pesquisa de natureza teórico-empírica, discute as interfaces teóricas dos temas 

considerados. Em busca realizada na biblioteca eletrônica Scientific Periodicals 

Electronic Library (SPELL, http://www.spell.org.br/) utilizando como palavra-chave: 

“competências gerenciais”, apurou 62 resultados; com “gestão do conhecimento”, 323 

resultados; com “gestão do conhecimento em instituição de ensino”, não retornou 

resultados; com “competências gerenciais em instituição de ensino”, não foram 

identificados trabalhos; e com “gestão do conhecimento e competências”, não houve 

retorno. Esses resultados confirmam a relevância da abordagem proposta nesta 

dissertação. A segunda justificativa refere-se ao caráter aplicado da pesquisa. Esta 

dissertação poderá fomentar reflexões e intervenções no âmbito do Centro 

Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Por fim, a terceira justificativa, envolve a 

contribuição da pesquisa para o desenvolvimento da autora deste estudo. O processo 

investigativo possibilitou a aquisição de conhecimentos teóricos e o domínio de 

procedimentos metodológicos que potencializaram sua formação. 

 

Esta dissertação está vinculada à área de concentração denominada Gestão em 

Organizações e pertence à linha de pesquisa intitulada Inovação e Organizações, do 

http://www.spell.org.br/)
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curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

(FPL). Ela integra o projeto de pesquisa intitulado Competências e Comportamento 

Organizacional, coordenado pelo Professor Orientador Dr. Reginaldo de Jesus 

Carvalho Lima, atendendo aos parâmetros do Programa de Pós-graduação em 

Administração da FPL e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

 

Em relação a sua estrutura, este trabalho está dividido em cinco capítulos. Esta 

Introdução é o primeiro deles e apresenta o problema de pesquisa, a questão 

geradora, os objetivos e as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo, contempla 

a fundamentação teórica do estudo, discorrendo acerca da gestão do conhecimento 

nas organizações, da abordagem da competência e do enfoque das competências 

gerenciais. O terceiro capítulo, descreve os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. O quarto capítulo, analisa os resultados obtidos. No quinto capítulo, tecem-

se as considerações finais. Seguem-se referências, anexos e apêndices 
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2 Competências gerenciais e gestão do conhecimento  

 

Este capítulo objetiva organizar a estrutura teórica cujo modelo conceitual fundamenta 

o desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, expõe uma visão geral do universo do 

tema, bem como as especialidades que a ele se relacionam. Além disso, identifica o 

histórico e o momento vigente do conhecimento sobre a temática abordada, fundado 

em publicações tradicionais e em estudos científicos contemporâneos. 

 

Encontra-se estruturado em cinco subseções que abordam os seguintes conteúdos: 

a) IES no contexto brasileiro; b) aprendizagem organizacional; c) gestão do 

conhecimento; d) debate sobre competências e o enfoque das competências 

gerenciais. A primeira dispõe sobre um breve histórico sobre as IES brasileiras no 

atual cenário; a segunda contempla a aprendizagem organizacional, seus conceitos e 

dimensões; a terceira trata da gestão do conhecimento, explicitando os tipos de 

conhecimento e as práticas adotadas; a quarta refere-se ao debate sobre 

competências e as competências gerenciais. 

 

2.1 Instituições de ensino superior no país 

 

Incontestavelmente, a globalização e as transformações pelas quais passou o 

capitalismo fomentaram fundantes e profundas alterações na condução do ensino 

superior brasileiro, motivadas pela necessidade de atender às demandas desse 

modelo contemporâneo de capitalismo e, consequentemente, da adequação da mão 

de obra ingressante nesse mercado de trabalho (Barbosa, Mendonça & Cassundé, 

2016a; 2016b). 

 

Esse novo paradigma estabelecido com a globalização propiciou a instauração de 

uma nova concepção de alcance da modernidade. As ferramentas buscadas, 

portanto, são associadas a domínio de conhecimento, tecnologia, habilitação de mais 

quantidade de trabalhadores e mais conhecimentos para que um país logre êxito na 

inserção e preenchimento de postos de trabalho no mercado globalizado. 
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O papel da educação superior é estratégico como fornecedora da matéria-prima 

pessoal, com domínio e a produção do conhecimento, que passam a ser um bem 

imprescindível para aferição da competitividade entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (Oliveira, 2018). 

 

No Brasil, é importante relembrar os marcos regulatórios do ensino superior, tendo 

iniciado com a Constituição Federal de 1891, ao trazer mudanças profundas como a 

expansão do ensino superior público e privado, concedendo ao Congresso Nacional 

e às assembleias constituintes o poder de criar cursos e instituições de ensino superior 

(Colombo & Rodrigues, 2011). 

 

Neste momento, é oportuno destacar o deslanche ocorrido em 1961, com a Lei nº 

4.024 - Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) -, que veio inovar com 

a previsão da garantia da liberdade de ensino das instituições particulares (Colombo 

& Rodrigues, 2011). Em seguida, a reforma universitária, Lei nº. 5.540/68, impulsionou 

a criação de instituições privadas como alternativa para suprimento da deficiência de 

vagas frente à demanda social de estudantes com a qual a rede pública não arcava. 

Além disso, o advento da Lei nº. 9.394/96, atual norma que regulamenta os pilares da 

educação contemporânea e que fez a educação tecnológica básica ganhar relevância 

(Carneiro, 2010). Todavia, foi a partir de 1970 que as instituições particulares 

começaram a aparecer com mais força e foram se instalando nas capitais e principais 

cidades do país (Colombo & Rodrigues, 2011). 

 

Ainda se tratando dos marcos legais relevantes para o ensino superior brasileiro, não 

se pode olvidar a Carta Magna de 1988, no tocante à expansão das instituições de 

ensino, tanto sem quanto com fins lucrativos. Em seu art. 209, Martin (2010) mostra 

que passou a autorizar claramente a prestação de serviços educacionais a tais 

entidades privadas, revelando-se de tal forma, numa permissão estatal de origem 

constitucional, cuja lei deixou livre a iniciativa privada para exercer a atividade 

educacional. 

 

Entre relevantes inserções no modelo universitário de então, pelos marcos legislativos 

mencionados, podem-se destacar: autorização de cursos sequenciais; inexistência de 

frequência mínima de alunos; liberdade de seleção de ingresso de alunos; abertura a 
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instituições não universitárias (centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades, escolas superiores, institutos superiores e centros tecnológicos); 

existência de universidades especializadas, por campo do saber; estímulo a 

investimentos da iniciativa privada; autonomia às universidades, com permissão para 

a criação, organização e extinção de seus cursos de graduação; fixação de currículos 

e de número de vagas; conferência de graus, diplomas e outros títulos; e criação de 

processo regular de avaliação do ensino pelo Ministério da Educação/Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP) (Lei n. 

9.394, 1996). 

 

As transformações no sistema educacional superior proporcionaram o surgimento de 

grandes corporações, levando um gerenciamento encorpado em um modelo 

empresarial a trabalhar o ensino como uma semimercadoria no mercado educacional 

(Oliveira, 2018). A ocorrência de tal fato mostra-se configurada no crescimento 

vertiginoso do número de instituições de ensino privadas e, por conseguinte, do 

próprio número de estudantes, havendo preocupação do Estado brasileiro com a 

qualidade da atividade de ensino desenvolvida. A comprovação de tal realidade 

demonstra que os estabelecimentos particulares têm de atender às mesmas regras 

praticadas pelas instituições públicas quando se trata de questões pedagógicas. A 

fiscalização e autorização das escolas privadas ficam a cargo das autoridades 

governamentais do Poder Púbico. Quanto à capacidade de autofinanciamento das 

instituições, impõe-se a necessidade de verba para permitir a viabilidade da prestação 

de serviços, recursos estes que devem ser mantidos em volume que permita a 

viabilidade da prestação de serviço (Martin, 2010). 

 

Diante de tal cenário de proliferação e crescimento da rede privada de ensino superior, 

outras preocupações e anseios surgiram, tais como: mais controle por parte dos 

órgãos regulamentadores da educação, com avaliações, decretos e leis, a exemplo 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); o crescimento do uso de 

novas tecnologias de informação e comunicação; e a necessidade de adoção de 

modelos gerenciais capazes de torná-las mais eficientes (Oliveira, 2018). 

 

O retrato do modelo do ensino superior contemporâneo considerando o caráter 

mutacional da educação frente às demandas de uma sociedade moderna clama por 
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uma atualização constante de todos os envolvidos e em tal processo, bem como da 

própria forma: a) ensino, representada pelas horas em sala de aula, preparação de 

aulas, orientação de alunos e correção de provas, entre outros; b) pesquisa, 

relacionada a acompanhamento da literatura, trabalho de campo ou de laboratório, 

elaboração de relatórios ou artigos; c) serviços, vinculados a atendimento de terceiro 

e atividades extra-acadêmicas, voluntárias ou de extensão, entre outros; d) 

administração, referente aos trabalhos administrativos, reuniões internas na 

academia, etc.; e, por fim, e) outras atividades acadêmicas, como, por exemplo, 

reuniões de associação profissional, organização de eventos e edição de publicações 

acadêmicas (Barbosa, Matos, Mendonça, Paiva & Cassundé, 2017). 

 

Para Mendonça, Paiva, Padilha e Barbosa (2012), a tradicional tríade - ensino, 

pesquisa e extensão - não resume mais a atividade desempenhada pelo ensino 

superior, presente na LDB, uma vez que abrange as atividades administrativas e 

burocráticas, as quais se relacionam às atividades de gestão. Funda-se esse 

destaque para a gestão, devido às mudanças no nível superior nos últimos anos, que 

se voltou para o aprofundamento da cultura do desempenho e da supervalorização do 

conhecimento como nova forma de acumulação de capital (Barbosa et al., 2016a; 

2016b). Assim, neste ponto, revela-se atual e relevante a adoção de ferramentas 

gerenciais em busca de avaliar o resultado auferido pelo professor, como principal 

indutor da atividade comercializada pelas IES, estando cada vez mais presente a 

relação entre avaliação, promoção e desempenho nas IES. 

 

Considerando o sistema binário brasileiro, particular e público, Ésther (2007) ressalta 

que as IES públicas foram exigidas a apresentarem à sociedade o uso eficiente e 

eficaz dos recursos, atestando a relevância de sua atuação no âmbito econômico e 

social, relacionados à melhoria dos índices de desemprego, pobreza, 

desenvolvimento tecnológico, científico, entre outros, essencial em momentos de crise 

pandêmica e sanitária vivenciada pelo mundo atual. A avaliação do seu desempenho 

organizacional tornou-se um elemento central das IES públicas, uma vez que pretende 

aferir a sua capacidade de responder às demandas e interesses de sua comunidade. 

Ao passo que as instituições de ensino privadas conquistaram grande parte do 

mercado e um dos pilares de tal movimento, evidenciando o acirramento da 

competição entre elas, o que lhes exige a constante necessidade de se reinventarem 
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continuamente. 

 

Nesse contexto, surgem o comprometimento e acompanhamento dos resultados de 

cada curso disponibilizado pelas IES, envolvendo todos os atores imiscuídos no 

processo, quais sejam: reitores, pró-reitores, diretores de centro, chefes de 

departamento, coordenadores de curso, diretores de unidades administrativas, etc. 

Estes desempenham papel específico, denominado de professor-gestor (academic 

manager), cuja atuação supera a tríade ensino, pesquisa e extensão, passando a se 

dedicarem ainda ao controle da instituição e seus resultados (Oliveira, 2018). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei n. 9.394, 1996, p.), em 

seu art. 7º, dispõe que: 

 

O ensino superior é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 
sistema de ensino; II – autorização de funcionamento e avaliação da qualidade 
pelo poder público; III – capacidade de autofinanciamento. 

 

Dessa forma, percebe-se que a legislação brasileira permite que instituições privadas 

ofereçam um serviço que é considerado de utilidade pública de ensino superior (IES), 

cobre mensalidades pelos serviços prestados e obtenha lucro do serviço oferecido, 

porém, condicionado à autorização do poder público e que atenda aos critérios 

estabelecidos na legislação. 

 

Colombo e Rodrigues (2011) prelecionam que o ensino superior do século XXI 

avançou muito, entretanto, a predominância pública vem diminuindo à medida que 

aumenta o número de instituições privadas. Isso acontece por conta da existência da 

demanda reprimida que não foi atendida pelas instituições públicas, que enfrentam 

dificuldades e não conseguem criar vagas suficientes para atender a todos os alunos. 

Contudo, iniciou-se um processo de proliferação de instituições privadas, acelerando 

o crescimento do ensino superior, motivo que levou o próprio governo a mais 

preocupações quanto à prestação de serviços com qualidade, momento em que 

surgiu a figura necessária e regulatória do MEC, por intermédio do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), como forma de monitorar a qualidade 

do sistema educacional como um todo. 
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O SINAES, criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, é formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes, em que avalia todos os aspectos que giram em torno desses três 

eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o 

desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações. 

 

A partir dos resultados dessas avaliações é que se torna possível traçar um panorama 

da qualidade dos cursos e instituições de educação superior no país. Esses processos 

são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e a operacionalização é de responsabilidade do 

INEP/MEC. Por outro lado, destaca-se o Plano Nacional da Educação (PNE), 

sancionado em 2014, tido como um importante instrumento para guiar as atividades e 

ações do setor de ensino superior brasileiro, o qual determinou diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional no período 2014 a 2024 (Associação Brasileira 

das Mantenedoras de Ensino Superior [ABMES], 2020). 

 

Segundo os dados do Censo da Educação Superior de 2018, as instituições privadas 

são as principais responsáveis pela oferta de ensino superior, seja presencial ou a 

distância (EAD), pois, esse segmento, é responsável por 93,4% da oferta de educação 

superior no país, o que demonstra a grandeza do papel social desempenhado por 

esse setor. Os dados, ainda demonstram que houve acentuado aumento em números 

de matrículas no ano de 2018, totalizando 8,45 milhões de estudantes matriculados 

na graduação, distribuídos entre 2.537 instituições de educação superior instaladas 

em todas as unidades da Federação. 

 

Fazendo um comparativo entres os anos de 2010 e 2018, nota-se significativo 

crescimento em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, as instituições privadas 

representavam 59% do total da região Norte e, em 2018, esse número foi para 71% – 

o que provavelmente explica o destaque da região no crescimento dos índices de 

matrícula e novas matrículas. O Nordeste foi outra região que teve representativa 

expansão das IES particulares no período, subindo de 60 para 66%. Todavia, em 

2018, havia 2.537 instituições de educação superior, sendo 299 públicas e 2.238 

particulares (88,2% do total), conforme se pode observar na Figura 1 (ABMES, 2020): 
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Figura 1 
Total de matrículas: particular x pública (2010-2018) 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2019). Censo da 
Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília: MEC.  

 

Analisando o total de matrículas em relação ao de novas matrículas nas IES’s 

particulares e públicas, percebe-se a tendência do setor particular de educação 

superior alcançar percentual ainda mais elevado na representatividade das matrículas 

de graduação nos anos seguinte. Isso, porque a taxa de crescimento anual composto 

verificado para as duas modalidades de matrículas nas instituições públicas entre 

2010 e 2018 foi de 3,0 e 2,5%, respectivamente. Nas instituições particulares, os 

indicadores foram de 3,8% para o total de matrículas e de 6,7% para os ingressantes, 

como se verifica na Figura 2 (ABMES, 2020): 

 

Figura 2 
Total de matrículas e novas matrículas: particular x pública (2010-2018) 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2019). Censo da 
Educação Superior 2018: notas estatísticas. Brasília: MEC.  
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Por isso, com toda essa representatividade, ressalta-se que as instituições, 

juntamente com os seus gestores, precisam se organizar para enfrentar os desafios 

cotidianos, atualizando e aperfeiçoando continuamente devido às frequentes 

mudanças no mercado. 

 

Nessa perspectiva, a presente dissertação se propôs a analisar as competências 

gerenciais que subsidiam as práticas de gestão de conhecimento no Centro 

Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Por meio da abordagem proposta, o estudo 

contempla aspectos relevantes que afetam diretamente a dinâmica institucional. 

 

A próxima seção contempla elementos centrais que compõem o debate acerca da 

aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento nas organizações. 

 

2.2 Aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento 

 

Em um cenário marcado por instabilidade econômica, a competitividade da 

organização relaciona-se à busca de novos conhecimentos que sejam capazes de 

potencializar a geração de valor. Em um quadro de frenética concorrência, as 

organizações têm necessidade de aprender, de fazer melhor e mais depressa que 

seus concorrentes (Teixeira, 2017). Dessa forma, a aprendizagem organizacional 

pode sustentar, em certa medida, determinada vantagem competitiva. 

 

A aprendizagem educacional e a gestão do conhecimento são temas que são 

discutidos há um certo tempo, mas, o interesse por eles se renova a cada dia, como 

demonstrado em alguns trabalhos recentes sobre gestão organizacional nas IES’s: 

 

A gestão do conhecimento tem o condão de demonstrar a importância que 
existe em construir e compartilhar o conhecimento organizacional. O gestor 
estimula o interesse na aprendizagem e na inovação, promovendo uma cultura 
de compartilhamento do conhecimento em uma instituição, criando um 
ambiente favorável à construção de conhecimento e ao desenvolvimento de 
comunidade de prática (Lira, Souza, Silva & Oliveira, 2020, p.89).  

 

Lira e Duarte (2019) também abordam essa temática, considerando a comunidade de 

prática como uma estratégia de gestão do conhecimento que promove o aprendizado, 

o compartilhamento e o desenvolvimento de pessoas que se incorporam a um 
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determinado grupo. Dessa forma, percebe-se a interação, por meio do favorecimento 

de ambientes propícios ao desenvolvimento do conhecimento. Nesse contexto, 

enfatiza-se que 

[...] a gestão do conhecimento (GC) tornou-se uma área essencial dentro de 
muitas organizações, seja pela característica dinâmica do conhecimento na 
colaboração em rede, seja pela aprendizagem organizacional que precisa de 
incentivos contínuos visando ao compartilhamento do conhecimento nas 
organizações” (Araújo, Batista & Araújo, 2020, p.39). 

 

Em se tratando de aprendizagem organizacional, corrobora-se com a ideia de que ela 

pode ser tida como uma combinação de fluxos e armazenamento de conhecimento e 

aprendizagem, tanto nos níveis de indivíduos e grupos como na organização (Rizzatti, 

2020). 

 

Nesse sentido, a literatura revela que aprendizagem organizacional e a gestão do 

conhecimento são abordagens que guardam íntima relação. Diversos autores, como 

Ruas, Antonello e Boff (2005), consideram que essa ligação se expressa nas 

dimensões teórica e prática. Do ponto de vista teórico, o debate sobre aprendizagem 

organizacional é precursor da gestão do conhecimento. Misha e Bhaskar (2011 como 

citado em Jannuzzi, Falsarella, & Sugahara, 2016, p. 101) opinam: 

A natureza das sobreposições de gestão do conhecimento (GC) e 
aprendizagem organizacional (AO) faz com que seja difícil a diferenciação 
organizacional entre os seus conceitos. Enquanto a aprendizagem 
organizacional aborda como gerenciar o processo de aprendizagem em uma 
organização, a gestão do conhecimento visa à construção e aplicação do 
conhecimento. 

 

O conceito de aprendizagem organizacional ganhou força, sobretudo, a partir da 

década de 1990, embora presente há mais tempo na literatura sobre teoria econômica 

da firma e teoria das organizações (Souza, 2004). O tema envolve vasto repertório 

teórico caracterizado por distintas perspectivas analíticas (Ruas et al., 2005). Senge 

(1998) amplificou as discussões sobre Learning Organization ou organização de 

aprendizagem, que se caracteriza pela cultura da aprendizagem contínua. Diversos 

autores a distinguem em relação à Organizational Learning ou aprendizagem 

organizacional, que se refere ao processo de criação, retenção e transferência de 

conhecimento dentro de uma organização. 

A partir das contribuições advindas de diversas correntes, Antonello (2005) propõe 
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seis dimensões relativas à aprendizagem organizacional, a saber: a) socialização na 

aprendizagem individual; b) processo-sistema; c) cultura; d) gerenciamento do 

conhecimento; e) melhoria contínua; f) e inovação. Tal abordagem sugere uma leitura 

abrangente sobre o ambiente institucional, envolvendo as diversas áreas da estrutura 

funcional e fatores influentes na dinâmica organizacional. Esse enfoque leva a conta 

a relevância do processo de mudança organizacional na medida em que envolve 

aspectos tais como: frequência, significância e necessidade de aprender (Fisher & 

Takahashi, 2009). 

 

A aprendizagem tem sido considerada relevante para os processos de mudança 

organizacional, na medida em que estimula novos cursos de ação. Nesse sentido, 

Huber (1991 como citado em Ruas et al., 2005, p.17) afirma que, “para responder à 

mudança, a organização tem que aprender continuamente”. Todavia, as organizações 

estabelecem o modo como funcionam a partir da maneira como as pessoas 

funcionam, ou seja, a ambiência organizacional é influenciada pelo pensamento e 

comportamento de seus membros (Senge, 2006). Deve-se esclarecer que, a partir da 

perspectiva oriunda do campo da Psicologia, a aprendizagem organizacional tem sido 

vista como uma analogia da aprendizagem individual (Antonello & Godoy, 2010). A 

literatura sobre o assunto se sustenta em vasta produção intelectual e em diversos 

modelos explicativos, sendo o conceito mais conhecido é o de Kolb, baseado no ciclo 

de aprendizagem vivencial. Nessa ótica, o autor considera que a aprendizagem 

envolve ações como experienciar, refletir, pensar e agir. Segundo ele, essas ações 

são desenvolvidas por meio da educação e das experiências (Kolb 1990 como citado 

em Ruas et al., 2005). 

 

Peter Drucker (2008) já destacava o desafio e a necessidade de os indivíduos 

aprenderem e reaprenderem em uma sociedade empreendedora. Essa busca 

constante por novos conhecimentos e inovações caracteriza o cenário 

contemporâneo. Deve-se levar em conta que os diversos avanços no campo das 

tecnologias de informação e comunicação ampliaram as possibilidades de interação 

entre os indivíduos (Harari, 2018; Schwab, 2016). Esses recursos têm sido 

empregados para dinamizar a interação e a aprendizagem, na medida em que 

possibilitam a comunicação de forma síncrona e assíncrona. Em face da pandemia da 

COVID-19, causada pela síndrome respiratória aguda grave - coronavírus 2 (SARS-
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CoV-2) e da necessidade de isolamento social, as novas tecnologias têm sido 

amplamente aplicadas pelas organizações como alternativa para o teletrabalho e 

homeoffice. 

 

A aprendizagem nas organizações se dá em diversos níveis (Davenport & Prusak, 

1998; Nonaka & Takeuchi, 1997). Nesse sentido, a aprendizagem individual é tida 

como o ponto de partida para a aprendizagem grupal e organizacional. Senge (1998) 

acredita que as organizações aprendem por meio dos indivíduos. Tanto é que, na 

década de 1990, o autor abordou o processo de aprendizagem a partir de cinco 

disciplinas que definiu como fundamentais às organizações que aprendem, a saber: 

pensamento sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e 

aprendizagem em equipe. 

 

. Pensamento sistêmico: se refere à visão ampla sobre a realidade e envolve 

a capacidade de conceber a inter-relação entre diversas variáveis que 

interferem em dada situação. 

. Domínio pessoal: fundamenta-se no autoconhecimento, na concentração 

das energias por parte do indivíduo e na leitura da realidade com base em 

evidências e aspectos objetivos. 

. Modelos mentais: consistem na revisão da forma de ver o mundo e as 

relações que nele se estabelecem. Trata-se de uma provocação que 

questiona crenças, normas e paradigmas nutridos pelo indivíduo e, diante de 

uma nova situação, demonstram-se inadequados para a busca de possíveis 

soluções. 

. Visão compartilhada: envolve a construção de uma visão comum acerca dos 

objetivos organizacionais, os sentimentos de pertença e de comprometimento 

por parte dos membros. 

. Aprendizagem em equipe: sustenta-se na ideia de que a aprendizagem 

ocorre de forma mais intensa nos grupos de trabalho. Nessa direção, entende-

se que a aprendizagem em equipe estimula percepções criativas que resultam 

da interação entre os indivíduos. 

 

Cada uma dessas disciplinas é essencial para o sucesso das demais, sendo, portanto, 

necessário estimular o desenvolvimento de todas elas (Senge, 1998). 
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Diversos autores, como Davenport e Prusak (1998) e Nonaka e Takeush (1997), 

abordaram a circularidade entre aprendizagem individual e organizacional. Segundo 

eles, há sinergia nessa relação e os resultados gerados podem ser melhores que as 

percepções individuais. Na visão de Nonaka e Takeushi (1997), o conhecimento é 

gerado a partir da iniciativa dos indivíduos e da interação com seus colegas em grupos 

de trabalho. Essa etapa de socialização revela-se fundamental no âmbito da 

aprendizagem. Na ótica dos referidos autores, o indivíduo atua como “criador”, a 

organização como “amplificador” e o grupo de trabalho como “sintetizador” do 

conhecimento. 

 

Entre outras possibilidades, as organizações podem ser visualizadas como sistemas 

de aprendizagem e sistemas culturais (Morgan, 1996). A relação entre aprendizagem 

e cultura organizacional tem sido discutida há tempos. Admite-se que a aprendizagem 

é um processo complexo, influenciado por fatores ambientais e socioculturais. Com 

base nisso, observa-se que na gestão das organizações, a cultura envolve um 

conjunto de normas, crenças e valores relacionados à memória da instituição (Schein, 

1992). A cultura se assenta na construção de significados e afeta a conduta dos 

membros de uma organização (Teixeira 2017). A cultura organizacional se apoia em 

processos de aprendizagem e os nutre. Esse processo contempla práticas formais e 

informais que são adotadas no contexto organizacional (Lima, Barbosa, Baêta & 

Giroletti, 2012). 

 

Pode-se notar que o processo de aprendizagem nas organizações envolve diversos 

níveis (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeush, 1997). O conteúdo desse 

processo é modelado em função das práticas gerenciais adotadas. Assim, os 

dirigentes assumem papel relevante na provisão de infraestrutura adequada e na 

construção de uma ambiência favorável à interação entre os indivíduos. 

 

Entre as alternativas gerenciais, a gestão do conhecimento emergiu como a que 

despertou o interesse das comunidades acadêmica e empresarial. Machado e Elias 

(2020) realizaram estudo para identificar e analisar temas de pesquisas em gestão do 

conhecimento, a fim de compreender como tem se constituído esse campo científico 

e quais perspectivas de pesquisas têm sido adotadas pelos estudiosos. 

A Figura 3 mostra os autores identificados e os estudos que publicaram no período de 
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2008 a 2013. 

 

Autor Detalhamento do estudo 

Bontis e Serenko (2009) 
O estudo teve como objetivo desenvolver um ranking de Journals in 
Knowledge Management e capital intelectual. 

Ma e Yu (2010) 
O estudo faz uma análise de citação, cocitação entre outros de artigos 
publicados entre 1998 e 2007, usando a palavras chave Knowledge 
management 

Serenko et al. (2010) 

 

Os autores analisaram os temas gestão do conhecimento e capital 
intelectual publicados no período 1994 e 2008 em 11 periódicos das 
áreas. 

Foco na análise do número de artigos publicados por autor na área de 
gestão do conhecimento. 

Serenko et al. (2011) 

 

Foco na análise do número de artigos publicados por autor na área de 
gestão do conhecimento. 

Wallace, Van Fleet & 
Downs (2011) 

O estudo focou metodologias utilizadas em 20 Journals em gestão do 
conhecimento. 

Uzunboylu, Eriş & Ozcinar 

(2011)
 

O estudo analisou a gestão do conhecimento na área de Educação. 

Dwivedi et al. (2011)
 Autores analisaram publicações em gestão do conhecimento no 

período 1974-2008. 

Curado, Oliveira e Maçada 
(2011) 

Os autores verificaram publicações em gestão do conhecimento nos 
jornaus: Information and Management, Information processing and 
management, International journal of Information management, 
Journal of Global Information Management, Journal of Management 
Information Systems, Management Information Systems Quarterly. 

Grant (2011) 
Estudo bibliométrico da gestão do conhecimento no período 1990 
a 2009. 

Lee e Chen (2012) 
Estudo bibliométrico da área de gestão do conhecimento com 
publicações no período de 1995 a 2010. 

Serenko (2013) 
Metanálise com 108 estudos cientométricos em gestão do 
conhecimento. 

Madeira, Vick e Nagano 

(2013) 

Foco na relação entre gestão do conhecimento, gestão da 
inovação, gestão de tecnologia e gestão da informação com 
publicações no período de 2006-2012. 

Serenko & Bontis (2013) 
Analisaram os artigos mais influentes na área de gestão do 
conhecimento publicados no Journal of Knowledge Management. 

Walter & Ribière (2013) 
Análise de citação e cocitação das publicações do Knowledge 
Research and Practice.. 

Qiu & Lv (2014) 
Estudo com foco em publicações em gestão do conhecimento na base 
web of Science, período 1993 a 2012. 

(Continua...) 
Figura 3 
Detalhamento de estudos sobre gestão do conhecimento 
Fonte: Machado, H. P. V., & Elias, M. L. G. G. R. (2020). Gestão do conhecimento: constituição do 
campo, temas e perspectivas de pesquisas. Transinformação, 32, 1-12. Recuperado 
https://doi.org/10.1590/2318-0889202032e200037  
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Autor Detalhamento do estudo 

Kokol et al. (2015) 
Estudo com foco em publicações sobre gestão do conhecimento 
na área de Administração, utilizando a base de dados da Scopus 
e o período de 1996-2010. 

Khasseh & Mokhtarpour 
(2016) 

Foco na análise de citação em gestão do conhecimento. 

Akhavan et al. (2016) 

Estudo sobre os 500 artigos mais citados no campo de gestão do 
conhecimento, no período 1980 e 2014. 

 

Serenko & Bontis (2017) 
Estudo bibliométrico atualizando estudo anterior dos autores referente 
ao período 2008 a 2012. 

Wang et al. (2018) 
Avaliação das publicações em gestão do conhecimento com 
base na base Web of Science e no período de 1974-2017. 

Gaviria-Marin, Merigo 
& Popa (2018) 

Estudo sobre as publicações no Journal of Knowledge 
Management no período de 1997 a 2016. 

 

Alajmi & Alhaji (2018) 

 

Estudo sobre as publicações no Journal of Information & 
Knowledge Management (JIKM) no período 2002-2016. 

Ramy et al. (2018) 
Estudo das publicações no Knowledge Management 

Research and Practice (KMRP) no período 2003-2015. 

Goswami & 
Agrawal (2018) 

Estudo bibliométrico sobre compartilhamento de conhecimento. 

(Continua...) 
Figura 3 
Detalhamento de estudos sobre gestão do conhecimento 
Fonte: Machado, H. P. V., & Elias, M. L. G. G. R. (2020). Gestão do conhecimento: constituição do 
campo, temas e perspectivas de pesquisas. Transinformação, 32, 1-12. Recuperado 
https://doi.org/10.1590/2318-0889202032e200037  

 

Constata-se a vasta produção no período mencionado. Com a finalidade de evidenciar 

os temas abordados nos estudos, elaborou-se a Figura 4. 

 

Tema Autores 

Processos 
Dwivedi et al. (2011); Grant (2011); Kokol et al. (2015); Alajmi e Alhaji 
(2018); Gaviria-Marin et al. (2018). 

Tipos de conhecimento Akhavan et al. (2016). 

Informação de sistemas 
Dwivedi et al. (2011); Grant (2011); Qiu e Lv (2014); Akhavan et al. 
(2016); Gaviria-Marin et al. (2018); Wang et al. (2018). 

Capital intelectual 
Grant (2011); Lee e Chen (2012); Walter & Ribiére (2013); Qiu e Lv 
(2014); Gaviria-Marin et al. (2018); Ramy et al. (2018); Wang et al. 
(2018). 

Aprendizagem e 
comunidades de prática 

Ma e Yu (2010); Grant (2011); Walter e Ribiére (2013); Qiu e Lv 
(2014); Khasseh e Mokhtarpour (2016); Gaviria-Marin et al. (2018); 
Ramy et al. (2018); Wang et al. (2018). 

(Continua...) 
Figura 4 
Relação entre temas abordados e autores 
Fonte: Machado, H. P. V., & Elias, M. L. G. G. R. (2020). Gestão do conhecimento: constituição do 
campo, temas e perspectivas de pesquisas. Transinformação, 32, 1-12. Recuperado 
https://doi.org/10.1590/2318-0889202032e200037  
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Tema Autores 

Criação e aquisição de 
conhecimento, capacidade 

absortiva 

Lee e Chen (2012); Qiu e Lv (2014); Kokol et al. (2015); Akhavan et 
al. (2016); Ramy et al. (2018); Wang et al. (2018). 

Compartilhamento de 

conhecimento 

Lee e Chen (2012); Qiu e Lv (2014); Kokol et al. (2015); Akhavan et 
al. (2016); Gaviria-Marin et al. (2018); Ramy et al. (2018); Wang et al. 
(2018). 

Transferência de 
conhecimento 

Lee e Chen (2012); Qiu e Lv (2014); Akhavan et al. (2016); Gaviria-
Marin et al. (2018); Ramy et al. (2018); Wang et al. (2018). 

Conversação e 
socialização do 
conhecimento 

Kokol et al. 

Reutilização do 
conhecimento Lee e Chen (2012). 

Networks/redes sociais e 
capital social

 
Lee eChen (2012); Walter e Ribiére (2013); Kokol et al. (2015); 
Khasseh e Mokhtarpour (2016); Ramy et 
al. (2018); Wang et al. (2018). 

Memória organizacional Lee e Chen (2012). 

Modelos Grant (2011); Lee e Chen (2012); Kokol et al. (2015); Akhavan et al. 
(2016). 

Planejamento, políticas, 
avaliação e estratégias de 

conhecimento 

Ma e Yu (2010); Dwivedi et al. (2011); Grant (2011); Akhavan et 
al. (2016). 

Pesquisa e métodos de 
pesquisa 

Dwivedi et al. (2011); Walter; Ribiére (2013). 

Conhecimento e inovação 
Ma e Yu (2010); Lee e Chen (2012); Qiu e Lv (2014); Khasseh e 
Mokhtarpour (2016); Gaviria-Marin et al. (2018); Ramy et al. (2018); 
Wang et al. (2018). 

Cultura 
Kokol et al. (2015); Akhavan et al. (2016); Gaviria- Marin et al. 
(2018); Ramy et al. (2018); Wang et al. (2018).  

Inteligência organizacional Lee e Chen (2012). 

Web semântica Qiu e Lv (2014); Kokol et al. (2015); Wang et al. (2018). 

Data Mining Qiu e Lv (2014); Wang et al. (2018). 

Metadados Kokol et al. (2015). 

Engenharia de software Kokol et al. (2015); Alajmi e Alhaji (2018). 

Inteligência competitiva Kokol et al. (2015). 

E-leaning Qiu e Lv (2014); Kokol et al. (2015). 

Gestão da informação 
Qiu e Lv (2014); Kokol et al. (2015); Gaviria-Marin et al. (2018); Wang 
et al. (2018). 

Gestão de projetos Qiu e Lv (2014); Kokol et al. (2015) 

Saúde e Educação Kokol et al. (2015). 

(Conclusão) 
Figura 4 
Relação entre temas abordados e autores 
Fonte: Machado, H. P. V., & Elias, M. L. G. G. R. (2020). Gestão do conhecimento: constituição do 
campo, temas e perspectivas de pesquisas. Transinformação, 32, 1-12. Recuperado 
https://doi.org/10.1590/2318-0889202032e200037  
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A Figura 4 mostra que os autores têm atentado para uma diversidade de temas 

relacionados à gestão do conhecimento. É possível intuir a riqueza do debate em suas 

distintas vertentes. A gestão do conhecimento representou uma tecnologia gerencial 

com foco na construção, retenção e disseminação do conhecimento no ambiente 

organizacional (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeush, 1997). Fiol (1994 

como citado por & Ruas & Antonello, 2003) já destacava as seguintes funções da 

gestão do conhecimento: aquisição, criação, refinamento, implementação e 

disseminação de conhecimento. Dessa forma, o conhecimento passa a ser visto como 

um recurso competitivo fundamental para a concepção de estratégias e para nutrir a 

dinâmica funcional da organização. Oliveira (2001) chegou a aventar que a função 

central de uma empresa é usar meios eficientes para criar e transferir conhecimento. 

Nesse sentido, a organização pode ser tida como estoque de conhecimento, 

identificado e disponibilizado para ser aplicado em sua estrutura, em prol da criação 

de novos conhecimentos (Neves et al., 2017). 

 

Nesse diapasão, Sveiby (1998) e Stweart (1998) consideram que a gestão do 

conhecimento faz parte da estratégia operacional e nenhuma organização pode se 

dar ao luxo de desprezar qualquer potencial dos seus talentos humanos, responsáveis 

pela criação dos diferenciais competitivos, principalmente por meio das técnicas de 

inovação. Do seu lado, com o intuito de explicar a geração de conhecimento nas 

organizações, Nonaka e Takeush (1997) avaliaram as dimensões ontológica e 

epistemológica. A primeira delas envolve entidades criadoras do conhecimento 

referentes aos níveis individual, grupal organizacional e interorganizacional. A 

segunda, contempla a distinção entre conhecimento tácito e explícito. Essas 

dimensões não se excluem, são complementares entre si. 

 

Tendo-se a relevância da produção de conhecimentos por meio do processo de 

aprendizagem organizacional, autores como Kambil et al. (2000), Lorente et al. (1999) 

e Mascitelli (2000), como citados em Ruas et al. (2005), admitiram que a melhoria 

contínua não é suficiente para sustentar a competitividade. Essa insuficiência já havia 

sido discutida por Davenport e Prusak (1998) e, nessa direção, os referidos autores 

consideraram a inovação como fator de alavancagem organizacional. Porter (1991) 

também afirma que o conhecimento pode ser considerado a única vantagem 

competitiva a oferecer diferenciação para uma competição sustentável. Tidd e 
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Bessant (2015), ao tratarem de vantagem competitiva e inovação, defendem que o 

cenário está mudando gradativamente em favor das organizações, especialmente das 

que conseguem estimular conhecimentos e avanços tecnológicos e planejar a criação 

de novidades. 

 

Em relação às IES privadas, a criação de conhecimento representa um fator essencial 

à competitividade dessas instituições. Todas as atividades funcionais devem ser 

levadas em conta nesse processo (Dias & Santos, 2017). Nesse ínterim, faz-se 

importante promover as melhores práticas em busca de resultados favoráveis sempre 

com participação ativa da alta administração. Nesse sentido, entende-se que a gestão 

do conhecimento contribui para que o conhecimento eleve ao máximo o desempenho 

e, por conseguinte, os resultados alcançados pela organização (Neves et al., 2017). 

No caso das IES, estas passam a ser mais pressionadas a refletirem acerca do seu 

papel e das possibilidades de demonstrarem sua colaboração à sociedade (Alves & 

Vasconcelos, 2008). Buscando garantir educação de qualidade, ressalta-se que 

[...] A IES deve se tornar, o mais breve que possa, uma verdadeira organização 
do aprendizado de todos, incluindo aí seus professores e seus administradores, 
de forma que todos possam participar da reengenharia do futuro por meio da 
educação. É fundamental que nela se pratique a maestria pessoal onde todos 
se comprometem a expandir a própria capacidade e a dos outros para criar o 
futuro; é fundamental construir uma visão compartilhada com senso comum de 
propósito, ação e pensamentos sistêmicos; é fundamental ainda que a 
aprendizagem seja em grupo onde todos tenham uma visão do todo, a 
valorização das interdependências e a correção de estruturas no lugar de 
buscar culpados (Guillon & Mirshawk, 1994 como citado em Alves & 
Vasconcelos, 2008, p. 118). 

 

Deve-se admitir que, embora haja diversas definições para gestão do conhecimento, 

ainda não se verificou consenso entre elas. Para Davenport (1994 como citado em 

Teixeira, 2017), trata-se do processo de adquirir, distribuir e usar o conhecimento de 

forma eficaz. Fleury e Fleury (2001) destacam que a gestão do conhecimento está 

associada ao processo de aprendizagem organizacional, envolvendo a aquisição e 

desenvolvimento, a disseminação e a construção de memórias na organização. 

Davenport e Prusak (1998) e Stewart (1998) fazem importante distinção entre dado, 

informação e conhecimento. Os dados são as informações não processadas, são 

registros soltos, sem qualquer análise. Já as informações são tratadas e têm um 

significado, são a organização desses dados. E o conhecimento é uma elaboração 
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valiosa da mente humana. Para Prost (2002 como citado em Scatolin, 2015) o 

conhecimento abarca um conjunto de cognição e habilidades que os indivíduos 

utilizam para resolver problemas. 

 

Canto, Bastos & Bastos (2019) defendem que a informação é um subsídio muito 

importante para a tomada de decisão, por isso deve ser clara, objetiva, relevante e, 

principalmente, de qualidade, gerando impacto direto na gestão de conhecimentos da 

organização ao ser compartilhada e transformada em ações efetivas. Outra distinção 

relevante se refere à natureza do conhecimento. Diversos autores entendem a 

existência de dois tipos: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O 

conhecimento tácito é composto de elementos técnicos (know-how e habilidades) e 

cognitivos (modelo mental, tal como paradigmas e crenças), sendo difícil de ser 

formalizado e transmitido. O conhecimento explícito é aquele que pode ser facilmente 

codificado, podendo ser representado, armazenado, compartilhado e efetivamente 

aplicado (Takeuchi & Nonaka, 2008). 

 

Segundo Wille et al. (2012 como citado em Scatolin, 2015, p. 8), “o conhecimento 

tácito é composto por elementos cognitivos e técnicos. Os elementos cognitivos 

ajudam o indivíduo a perceber e definir seu mundo por meio de modelos, paradigmas, 

esquemas, perspectivas, crenças, entre outros”. Para Oliveira (2001), “o 

conhecimento explícito ou codificado refere-se ao conhecimento que é transmissível 

em linguagem formal, sistemática, enquanto o conhecimento tácito possui uma 

qualidade pessoal, o que o faz mais difícil de formalizar e comunicar”. Dessa maneira, 

de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997 como citado em Ruas et al., 2005), para as 

organizações obterem mais conhecimentos é necessária a transformação do tácito 

para explícito. Essa abordagem tem sido defendida como sendo um processo de 

aprendizagem organizacional fundamental no qual a aquisição de conhecimento está 

diretamente relacionada ao processo de aprendizagem, como já falado anteriormente. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) utilizaram a espiral do conhecimento para representar a 

lógica de construção do conhecimento organizacional. Para as organizações obterem 

mais conhecimentos, faz-se necessária a conversão de conhecimento tácito para 

explícito. A espiral do conhecimento por eles sugerida envolve os seguintes 

processos: socialização, externalização, combinação e internalização. 
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a) A socialização baseia-se na interação entre as pessoas em ambientes 

comuns e reuniões informais (Ishikura, 2008). Espera-se que nessa 

ambiência haja criação, manifestação e compartilhamento de 

conhecimento tácito. Nesse processo, a interação é de indivíduo para 

indivíduo, sendo a socialização passível de ocorrer por meio de 

observação, imitação e da prática (Takeuchi & Nonaka, 2008). Wenger 

et al. (2002 como citado em Cassandre & Boas, 2018) defendem que a 

interação é um fator importante no processo de aprendizagem e 

compartilhamento de conhecimento. 

b)  A externalização tem o intuito de converter o conhecimento tácito em 

explícito. Nesse modo de conversão, “o conhecimento tácito torna-se 

explícito, tomando a forma de metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses ou modelos” (Takeuchi & Nonaka, 2008, p. 62). 

c)  A combinação tem como objetivo sistematizar o conhecimento 

explícito. Nela ocorre a conversão de explícito para explícito. Nesse 

caso, o conhecimento passa do grupo para a organização. Takeuchi e 

Nonaka (2008, p. 65) prelecionam: “este modo de conversão de 

conhecimento envolve a combinação de diferentes corpos de 

conhecimento explícito”. 

d)  A internalização tem o fito de converter o conhecimento explícito em 

tácito. Nesse modo, o conhecimento passa da organização para o 

indivíduo. Esse modo está relacionado ao “aprender fazendo” por meio 

de uma aprendizagem situada no contexto organizacional (Ishikura, 

2008). 

 

A partir dos apontamentos anteriores, percebe-se que a aprendizagem 

organizacional está intimamente relacionada ao processo de gestão do 

conhecimento. Diante das aceleradas mudanças no setor empresarial, surge a 

necessidade de as empresas se adaptarem constantemente, buscando aprender 

e reaprender diariamente, prosperando e contribuindo para enfrentar os desafios 

propostos no atual cenário educacional, tendo o conhecimento como um 

valioso recurso na condução dos processos de gestão, de modo a proporcionar 

indivíduos mais capazes para tomadas de decisões estratégicas, de acordo com 
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as necessidades da instituição. 

 

Como visto anteriormente, o conhecimento pode influenciar positivamente na geração 

de vantagem competitiva. Constitui um elemento relevante da estratégia operacional. 

Ruas et al. (2005) declararam que uma organização voltada para a aprendizagem se 

dedica a melhorar o contexto de aprendizagem e, estrategicamente, fortalece a sua 

competência para facilitar a criação de conhecimento e a inovação. 

 
Tendo em vista o objetivo geral deste estudo, qual seja, analisar as competências 

gerenciais que influenciam as práticas de gestão de conhecimento no UNIFSA, o 

enfoque proposto toma as competências gerenciais como elemento central da 

discussão. A próxima seção discorre sobre o assunto. 

 

2.3 Competências e suas correntes conceituais 

 

Brandão e Guimarães (2001) esclarecem que o conceito de competência vem desde 

a Idade Média. De acordo com eles, o termo guardava relação com a linguagem 

jurídica e compreendia a faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para 

avaliar e julgar certas questões. Brandão (2020) admite que a palavra denota alçada, 

atribuição, autoridade conferida a alguém para conhecer ou julgar certo feito, inspira 

a ideia de adequação, conformidade, harmonia, de algo que é apropriado a um 

cenário, uma situação, exigência ou expectativa. No senso comum designa pessoa 

qualificada para realizar algo (Fleury & Fleury, 2001). Na área da Administração, o 

conceito de competência é relativo e abarca uma diversidade de definições, 

salientando ausência de uniformidade. Como bem afirmou Dutra (2012), o conceito de 

competência tem se mostrado muito adequado para explicar a realidade vivida pelas 

empresas. 

 

A abordagem da competência emergiu nas duas últimas décadas do século passado 

e engloba diferentes níveis de análise. O primeiro deles é o coletivo, que se refere às 

competências da própria organização e dos grupos de trabalho. O segundo nível é o 

individual, que designa as competências profissionais no mundo do trabalho. Porém, 

alguns estudiosos consideram três níveis analíticos: o individual ou micro- 

organizacional; o grupal ou meso-organizacional; e o macro-organizacional ou 
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organizacional. O primeiro deles, tem como foco o indivíduo. O segundo, está voltado 

para processos de grupos e equipes de trabalho. O terceiro, focaliza a organização 

por completo (Brandão, 2020). 

 
Na década de 1990, referindo-se ao nível coletivo, Prahalad e Hamel (1990) 

empreenderam uma discussão acerca das competências organizacionais e fizeram 

uma analogia com as raízes de árvores, por compreenderem que as competências 

oferecem à organização alimento, sustentação e estabilidade. Hamel e Prahalad 

(1995) afirmaram que uma empresa deve ser vista como um portfólio de competências 

e que as core competences devem ser específicas, valiosas, raras e não imitáveis. O 

desenvolvimento dessas competências requer alinhamento entre estratégias e ações, 

envolvendo processos de aprendizagem no contexto organizacional (Dutra, 2002; 

Ulrich, Allen, Brockbank, Younger & Nyman, 2011). 

 
É importante destacar a existência de íntima relação entre as competências individuais 

e as competências organizacionais (Brandão, 2020; Fleury & Fleury, 2001; Ruas et 

al., 2005). Nessa direção, Dutra (2012) considera que as entregas das pessoas devem 

estar em sintonia com as diretrizes organizacionais. 

 
Em relação ao nível individual, a literatura sobre o tema revela diversas linhas de 

estudo (Barbosa, 2007). A abordagem americana assume caráter comportamentalista 

a partir do enfoque adotado por autores como McClelland (1973), Boyatzis (1982) e 

Spencer & Spencer (1993). A abordagem francesa se reveste de caráter construtivista 

com base em estudiosos como Le Boterf (2003) e Zarifian (2001, 2003). A corrente 

inglesa evidencia viés funcionalista e relaciona diversos aspectos do resultado do 

trabalho. 

 

Referindo-se às transformações verificadas nas duas últimas décadas do século XX, 

Zarifian (2001, 2003) sublinhou as mutações no mundo do trabalho a partir dos 

conceitos de evento, comunicação e serviços. O primeiro diz respeito às ocorrências 

inesperadas que podem interferir no fluxo de trabalho. O segundo, está relacionado à 

necessidade de o trabalhador interagir e se comprometer com as demandas 

institucionais. Finalmente, o terceiro significa que todos os setores da organização são 

vistos de forma sistêmica. Nessa direção, cada um dos setores é considerado cliente 

dos demais e, portanto, deve atuar de forma conjunta. 
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Deve-se considerar que, na década de 1990, em face da abordagem estratégica, 

ganhou relevância o alinhamento das políticas de gestão de recursos humanos às 

estratégias organizacionais. Nesse sentido, o conceito de competências passou a 

representar uma via para se discutir a contribuição e a influência das pessoas nos 

resultados do negócio (Brandão, Zimmer, Pereira & Marques, 2008, Dutra, 2002; 

Dutra, Hipólito & Silva, 2000, Fleury & Fleury, 2001). Assim, A trajetória do debate 

indica a existência de diversos entendimentos. Le Boterf (2003) acredita tratar-se de 

um conceito em construção. Para ele, a competência representa disposição para agir 

de modo pertinente em relação a certa situação, em sintonia com os fatores que 

interferem no panorama em questão (Le Boterf, 2003). 

 
Brito, Paiva e Leone (2012 como citado em Freitas & Odelius, 2018) relacionaram 

essa pluralidade de conceitos sobre competências, como apresenta a Figura 5. 

 

 

Figura 5 
Sínteses conceituais sobre competências 
Fonte: Freitas, P. F. P, & Odelius, C. C. (2018). Competências gerenciais: uma análise de 
classificações em estudos empíricos (p. 37). Caderno EBAPE.BR, 16(1), 35-49. 
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Percebe-se, portanto, que o tema envolve perspectivas distintas (Mc Lagan, 1997; 

Parry, 1996 e Woodruffe, 1991 como citados em Dutra, 2012). Sparrow e Bognanno 

(1993 como citado em Neves et al., 2017) discorreram sobre competências como um 

conjunto de atitudes combinadas que consentem ao indivíduo adaptar-se com 

celeridade a um ambiente em constante mudança. Para Carbone, Brandão e Leite 

(2005), as competências humanas ou profissionais são entendidas como 

combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, exteriorizadas pelo 

desempenho técnico dentro de determinado contexto profissional, agregando valor a 

pessoas e organizações. Dutra (2012) explicitou que a agregação de valor das 

pessoas representa um elemento essencial e necessário à obtenção de vantagem 

competitiva. 

 

Brandão (2020) opina que esse conjunto de definições e aspectos relacionados ao 

conceito de competência sinaliza avanço em relação à visão predominante na década 

de 1990. Na ótica desse autor, essas concepções parecem possuir uma aceitação 

mais abrangente, especialmente por possuir caráter integrador, envolvendo as 

diversas dimensões do trabalho (cognitiva, psicomotora e afetiva), associando 

elementos da competência (conhecimentos, habilidades e atitudes) às circunstâncias 

em que são aplicadas e ao desempenho dessa aplicação. Zarifian (2001, 2003) ensina 

que a competência tem a ver com a capacidade de a pessoa assumir iniciativas, ir 

além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações 

no trabalho, ser responsável e ser reconhecida por isso. A partir disso, corrobora-se 

com Fleury e Fleury (2001) que admitiram que a noção de competência está 

relacionada aos seguintes verbos: saber, agir, mobilizar recursos, integrar saberes 

múltiplos e complexos, saber aprender, saber se engajar, assumir responsabilidades, 

ter visão estratégica, assim como demonstrado na Figura 6. 
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Competências Significados 

Saber agir 
Saber o que e por que faz. 
Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar. Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, 
materiais, criando sinergia entre eles. 

Saber comunicar 
Compreender, processar, transmitir informações e 
conhecimentos, assegurando o entendimento da mensagem 
pelos outros. 

Saber aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência. 

Saber comprometer-se Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da 
organização. 

Saber assumir 
responsabilidades

 Ser responsável, assumindo riscos e as consequências de 
suas ações, e ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 
identificando oportunidades e alternativas. 

Figura 6 
Competência profissional: verbos associados ao conceito 
Fonte: Fleury, A., & Fleury, M. T. L. (2001). Estratégias empresariais e formação de competências: 
um quebra-cabeças caleidoscópio da indústria brasileira. (3a. ed., p. 22), São Paulo: Atlas. 

 

Le Boterf (2003) retratou a competência tendo por base três eixos principais, são eles: 

a formação pela pessoa (biografia, socialização), formação educacional e formação 

profissional. Dessa forma, salientou a importância da formação integral do indivíduo, 

não se atendo apenas à esfera profissional. 

 

Baseando-se em Fleury e Fleury (2001), Kilimnik, Sant’anna e Luz (2004) 

acrescentaram: 

O conceito de competência não é recente. Na verdade, constitui uma ideia 
consideravelmente antiga, porém (re)conceituada e (re)valorizada no presente 
em decorrência de fatores como os processos de reestruturação produtiva em 
curso, a intensificação das descontinuidades e imprevisibilidades das situações 
econômicas, organizacionais e de mercado e as sensíveis mudanças nas 
características do mercado de trabalho, resultantes, em especial, dos 
processos de globalização (Kilimnik et al., 2004, p. 12). 

 

No século XXI, a noção de competência ganhou relevância ante a emergência de 

novas tecnologias que afetam o mundo do trabalho. Para as organizações, representa 

uma via que estimula reflexões acerca da geração de valor para o negócio por meio 

das pessoas e das intensas mudanças na esfera produtiva. Deve- se levar em conta 

que a competência implica uma via de duplo sentido. Assim, a organização 

disponibiliza seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas e estas disseminam 

seu aprendizado na organização (Leite, 2009). A partir dessa troca pode-se dizer que 
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não há que se falar em competências sem falar em gestão do conhecimento  

[...] a gestão do conhecimento é a base para a geração das competências e 
identificação dos recursos, uma vez que o processo de geração de 
conhecimento depende de competências técnicas individuais e organizacionais 
e de recursos organizacionais como: a força de trabalho da empresa, o 
conhecimento tácito da empresa, as informações do mercado e os clientes, 
infraestrutura organizacional, o que remete à relação conjunta estruturada 
destas três variáveis, proporcionando à organização alcançar a performance 
superior (Neves et al., 2017, p. 13) 

 

Convém enfatizar que as competências individuais afetam as competências 

organizacionais (Brandão, 2020). Essa articulação representou um aspecto essencial 

do enfoque estratégico e que passou a influenciar as políticas de gestão de recursos 

humanos no final do século XX (Dutra, 2012; Fleury & Fleury, 2001). Isso se tornou 

mais explícito na medida em que a área de recursos humanos (ARH) passou a ser 

convocada para justificar sua contribuição ao negócio, atuando como promotora de 

mudanças alinhadas com diretrizes e objetivos organizacionais (Dutra, 2012; Ulrich, 

1998). Nesse sentido, a gestão das competências orienta-se para a consecução de 

resultados e potencialização dos recursos organizacionais (Neves et al., 2017). 

 

No âmbito individual do debate sobre competências nas organizações, as discussões 

sobre competências gerenciais ganharam destaque na literatura. Nesse prisma, 

discutem-se as competências gerenciais como fator essencial da dinâmica 

organizacional (Alles, 2002; Boyatziz, 1982; Gramigna, 2002; Le Boterf, 2003; 

Leboyer, 1997; Quinn, Faerman, Thompson & McGrath, 2003; Zarifian, 2001). 

Portanto, o desenvolvimento de competências gerenciais nas empresas faz com que 

as práticas organizacionais sejam orientadas para uma gestão efetiva tendo como 

referência a estratégia competitiva da empresa (Ruas et al., 2005). 

 

O objetivo geral desta dissertação foi analisar as competências gerenciais que 

subsidiam as práticas de gestão de conhecimento no Centro Universitário Santo 

Agostinho (UNIFSA). Assim, serão tratados aspectos inerentes ao enfoque das 

competências gerenciais. 
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2.3.1 Competências gerenciais e o modelo de Quinn et al. (2003) 
 

 

Para Ruas et al. (2005), não há como negar que a identificação dos papéis gerenciais 

e o desenvolvimento das competências gerenciais são prioridades para a 

sobrevivência imediata e futura das instituições de ensino superior, condizente com 

as exigências de um mercado cada vez mais competitivo. 

 

Freitas e Odelius (2018) enfatizam que, a partir da obra intitulada “The Competent 

manager: a Model for Effective Performance”, publicada na década de 1980 e de 

autoria de Richard Boyatzis, o termo “competências gerenciais” ganhou notoriedade. 

Na referida obra, o termo é empregado para designar um conjunto de competências 

relacionadas ao perfil ideal de gestor, organizadas em seis dimensões. Brito, Paiva e 

Leone (2012 como citado em Freitas & Odelius, 2018, p. 37) apresentam essas 

competências, a saber: orientação eficiente; produtividade; diagnóstico e uso de 

conceitos; preocupação com impactos (dimensão metas e gestão pela ação); 

autoconfiança; uso de apresentações orais; pensamento lógico; conceitualização 

(dimensão liderança); uso de poder socializado; otimismo; gestão de grupo; 

autoavaliação e senso crítico (dimensão recursos humanos); desenvolvimento de 

outras pessoas; uso de poder unilateral; espontaneidade (dimensão direção dos 

subordinados); autocontrole; objetividade perceptual; adaptabilidade; preocupação 

com relacionamentos próximos (dimensão foco em outros clusters); memória; e 

conhecimento especializado (dimensão conhecimento especializado). 

 
Fleury e Fleury (2001) alertam que as competências devem representar uma fonte de 

valor para o indivíduo e para a organização. Em relação às competências gerenciais, 

essa afirmativa ganha relevância, pois os gestores atuam na articulação entre os 

níveis estratégico e operacional, com foco na produção de resultados efetivos. Como 

já enfatizado, a competência gerencial é uma categoria de competência individual que 

se revela determinante para que os gestores “coloquem as propostas e projetos 

organizacionais e funcionais em ação” (Ruas, 2005, p. 48). Destaca-se, ainda, que as 

competências gerenciais têm impacto nas competências organizacionais (Ruas, 

2001). A Figura 7 mostra as dimensões organizacionais da competência. 
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Dimensões 
organizacionais da 

competência 
Noções Abrangência 

Essenciais 

São as competências que 
diferenciam a empresa perante 
concorrentes e clientes e constituem 
a razão de sua sobrevivência. 

Devem estar presentes em todas 
as áreas, grupos e pessoas da 
organização, embora em níveis 
diferenciados 

Funcionais 

São as competências específicas a 

cada uma das áreas vitais da 
empresa (vender, produzir, conceber, 
por exemplo). 

Estão presentes entre os grupos e 
pessoas de cada área 

Individuais 
São as competências individuais e 
compreendem as competências 
gerenciais. 

Apesar da dimensão individual, 
podem exercer importante 
influência no desenvolvimento das 
competências dos grupos ou até 
mesmo da organização. 
É o caso das competências 

gerenciais. 

Figura 7 
Dimensões organizacionais da competência 
Fonte: Ruas, R. L. (2001). Desenvolvimento de competências gerenciais e contribuição da 
aprendizagem organizacional. M. T. L. Fleury, & M. M. Oliveira Jr. (Orgs.) Gestão estratégica do 
conhecimento. (p. 248). São Paulo: Atlas. 

 

Ruas (2000 como citado em Ruas et al., 2005) defende que a competência gerencial 

é a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades 

e formas de atuar a fim de atingir/superar desempenhos configurados na missão da 

empresa e da área. Envolve também definições relacionadas a liderança, aptidões, 

formação acadêmica e profissional, mobilização e combinação de recursos, conexão 

entre situações e aprendizado (Brito, Paiva & Leone, 2012 como citado em Freitas e 

Odelius, 2018). 

 
Diversos autores citados por Ruas et al. (2005), como Le Boterf (1994; 1999), Zarifian 

(1995), Leboyer (1996), Treblay e Sire (1999) e Fleury e Fleury (2000), convergem em 

alguns pontos, como no sentido de que a noção de competência gerencial só se torna 

efetiva a partir de ações que mobilizam capacidades e das responsabilidades ou 

desempenho esperados para aquela ação. Sua construção abrange um processo 

marcado por vários fatores, conforme explicam Godoy e D’Amélio (2012). Le Boterf 

(2003) reporta que, de forma geral, o desenvolvimento de competências envolve 

aspectos relacionados à pessoa (sua biografia, socialização), sua formação 

educacional e sua experiência profissional. Ruas et al. (2005) aduzem que o 

desenvolvimento de competências gerenciais possibilita que as habilidades 
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organizacionais sejam conduzidas para uma gestão mais efetiva e compatível com a 

estratégia competitiva da empresa. 

 
Entre diversas alternativas, o modelo proposto por Quinn et al. (2003) abarca 24 

competências gerenciais intrínsecas a oito papéis gerenciais: diretor, produtor, 

monitor, coordenador, facilitador, mentor, inovador e negociador. O enfoque baseia- 

se no confronto entre modelos considerados antagônicos, a saber: Modelo das 

Relações Humanas x Modelos de Metas Racionais e Modelos de Sistemas Abertos x 

Modelo de Processos Internos. Cada um deles está relacionado a premissas e valores 

específicos. Trata-se de uma abordagem amplamente utilizada em estudos sobre o 

tema (Picchiai, 2008). 

 
. Modelo de Metas Racionais - tem como critérios de eficácia organizacional 

a produtividade e o lucro. Considera que as decisões são ocasionadas por 

ponderações quanto ao lucro e ao retorno econômico. 

. Modelo de Processos Internos - conhecido como modelo da “burocracia 

profissional”, é complementar ao das metas racionais, tendo como premissa a 

convicção de que a rotinização promove estabilidade. Os critérios balizadores 

são eficácia, estabilidade e continuidade. Engloba processos como a definição 

de responsabilidades, mensuração, documentação e manutenção de registros. 

. Modelo de Relações Humanas - começou a prosperar com os avanços 

tecnológicos pós-Segunda Guerra e representou uma alternativa a partir do 

momento em que os modelos vigentes não mais atendiam às demandas 

daquele contexto. A função do gerente, neste modelo, é assumir papel de 

mentor empático e de facilitador mediador em processos. 

. Modelo de Sistemas Abertos - caracteriza-se pela necessidade de que a 

organização tem de competir em um ambiente instável e marcado por 

concorrência. Os critérios de referência são: eficácia organizacional, 

adaptabilidade e ambiente externo. Esse modelo tem como premissas a 

adaptação e a inovação contínuas. O risco é elevado e por isso as decisões 

são tomadas com rapidez. Deseja-se que o gerente seja um inovador criativo e 

um negociador provido de astúcia política. 

 
A Figura 8 mostra as competências e papéis dos líderes no quadro de valores 
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competitivos, conforme Quinn et al. (2003). 

 

Figura 8 
As competências e papéis dos líderes no quadro de valores competitivos 
Fonte: Quinn, R. E., Faerman, S. R., Thompson, M. P., & McGrath, M. (2003). 
Competências gerenciais: princípios e aplicações. (p. 14). Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Quinn et al. (2003) reconhecem a relevância da interligação entre os quatro modelos 

e admitem que, quando trabalhados isoladamente, não conseguem proporcionar a 

plena eficácia. Tendo em vista que algumas estratégias são eficazes em um contexto 

e não são em outro, o melhor seria o desempenho real em todos os quatro modelos 

simultaneamente. Os autores enfatizam que, para o alcance dos objetivos, é 

necessário: a) apreciar vantagens e desvantagens de cada modelo; b) adquirir e 

utilizar as competências vinculadas a cada modelo; e c) integrar de forma dinâmica as 

competências de cada modelo conforme a situação gerencial encontrada (Oliveira, 

2018). 

 

Faz-se necessário destacar os oito papéis que podem ser desempenhados pelos 

gerentes abarcando as três competências de cada papel inerentes a eles. A Figura 9 

apresenta os papéis e suas respectivas: 
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Papel Competências 

Inovador 

1. Convívio com a mudança. 
2. Pensamento criativo. 
3. Gerenciamento da mudança. 

 

Negociador 
1. Constituição e manutenção de uma base de poder. 
2. Negociação de acordos e compromissos.  
3. Apresentação de ideais. 

Produtor 
1. Produtividade do trabalho. 
2. Fomento de um ambiente de trabalho produtivo. 
3. Gerenciamento do tempo e do estresse. 

Diretor 
1. Desenvolvimento e comunicação de uma visão. 
2. Estabelecimento de metas e objetivos. 
3. Planejamento e organização. 

Coordenador 
1. Gerenciamento de projetos. 
2. Planejamento do trabalho. 

3. Gerenciamento multidisciplinar.  

Monitor
 

1. Monitoramento do desempenho individual 
2. Gerenciamento do desempenho e processos coletivos 
3. Análise de informações com pensamento crítico, e ser, por  
    isso, reconhecido. 

Facilitador 
1. Constituição de equipes. 
2. Uso de um processo decisório participativo. 
3. Gerenciamento de conflitos. 

Mentor 
1. Compreensão de si próprio e dos outros. 
2. Comunicação eficaz. 
3. Desenvolvimento dos empregados. 

Figura 9 
Oito papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave 
Fonte: Quinn, R. E., Faerman, S. R., Thompson, M. P., & McGrath, M. (2003). 
Competências gerenciais: princípios e aplicações. (p. 25). Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Os autores percebem essas competências como fundamentais para o 

desenvolvimento de todos os papéis, vez que complementam aquelas com as 

quais fazem fronteira e, concomitantemente, contrastam com as quais se opõem. 

 

O modelo de Quinn et al. (2003) sugere que o desenvolvimento de competências é 

essencial para potencializar a gestão organizacional sempre que os gerentes 

envidam esforços para que a organização possa se preparar para processos de 

adaptação, mudança e crescimento. Conforme mencionado anteriormente, deve-se 

levar em conta que os papéis gerenciais dispostos no modelo de Quinn et al. (2003) 

não são excludentes. 

 

Mintzberg (2001 como citado em Ruas et al., 2005) descreve as atividades dos 
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gerentes observando diversos papéis apresentados na Figura 10. 

 

Categorias dos papéis 
gerenciais 

Conceitos 

Interpessoal/Chefe nominal Papel da função 

Interpessoal/Líder Contrata, treina, motiva e disciplina funcionários 

Interpessoal/Ligação 

Faz contrato com fontes externas de fornecimento de informações. 
Essas fontes são indivíduos ou grupos fora da unidade do gerente e 
podem ser internas ou externas. Recebe e coleta informações de 
organizações e instituições externas. São atividades que 
desempenha quando recebe ou procura obter informações que lhe 
permitem entender o que se passa em sua organização e no 
ambiente 

Informacional/Monitor  

Informacional/Disseminador 
Atua como canal para transmitir informações aos membros 
da organização. Gerente responsável pela circulação interna 
de informações. 

Informacional/Porta-voz Representa a organização diante de pessoas de fora. 

Decisorial/Empreendedor 
Inicia e supervisiona novos projetos que melhorarão o 
desempenho da organização. 

Decisorial/Controlador de 
disturbios 

Toma medidas corretivas em resposta a problemas imprevistos, 
crises ou conflitos. 

Alocador de recursos 

Responsável por distribuir os RHs (recursos humanos), físicos e 
monetários. Compreende três elementos essenciais: administrar o 
próprio tempo, programar o trabalho alheio e autorizar decisões 
tomadas por terceiros. 

Decisorial/Negociador 
Opera como negociador quando discute e barganha com 
outros grupos para obter vantagens para sua unidade   

Figura 10 
Papéis gerenciais de Mintzberg 
Fonte: Ruas, R. L., Antonello C. S., & Boff. L. H. (2005). Os novos horizontes da gestão: 
aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman. 
 

Os apontamentos anteriores sinalizam que, no exercício de suas funções, o gerente 

desempenha vários papéis simultâneos. Isso se deve à complexidade inerente ao 

cenário organizacional e às demandas que surgem no cotidiano do trabalho. A 

categorização desses papéis difere entre os autores, sendo as várias possibilidades 

indicativos da complexidade inerente ao trabalho gerencial. 

 

2.3.2 Competências gerenciais de coordenadores e diretores de IES 

 

No tocante ao professor do ensino superior e os diversos papéis que ele representa 

(docente, pesquisador e gestor), infere-se que, em cada contexto específico, podem 

manifestar-se competências muito diferentes, vez que não há a probabilidade de que 

uma única competência seja adequada à atuação em todos os cenários possíveis em 

que esse sujeito se encontra. Entretanto, frente à aprendizagem do aluno, os 

resultados de pesquisa e extensão e o alcance da eficiência e eficácia na gestão 
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organizacional, ele deverá buscar competências profissionais diversificadas e 

mutuamente dependentes em cada papel, entre elas as competências gerenciais 

(Barbosa et al., 2016a; 2016b). Essas competências são idealizadas sob uma ótica 

flexível, dinâmica e adaptável, de acordo com as diferentes especificidades 

organizacionais (Ruas et al., 2005). 

 
O professor-gestor é o professor que entra em cena como coordenador de curso e 

passa a assumir a posição também de gerente, o qual possui papéis e funções 

peculiares ao mundo acadêmico (Barbosa et al., 2016a; 2016b). O professor que se 

torna administrador, nesse contexto de competências gerenciais, tem uma 

aprendizagem que se diz “autodirecionada”, pois “envolve aprendizagem no trabalho 

e aprendizagem através de experiência, como ouvir colegas e outras pessoas, fazer 

leituras selecionadas e trocar ideias com pessoas de outra instituição” (Ruas et al., 

2005, p. 121). Por isso, fala-se que as competências gerenciais “são as competências 

ligadas à maturidade profissional” capazes de conduzir o profissional envolvido em 

um novo patamar na carreira, caracterizando-se como um diferencial curricular 

(Gracioso, 2009, p.40). 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, o coordenador-gestor desempenha papel de 

grande importância, pois é reconhecido como o responsável pela gestão 

administrativa e acadêmica do curso (Lei n. 9.394, 1996). As competências gerenciais 

são primordiais nesse processo de gerência do curso, exatamente para enfrentar os 

desafios constantes que o mercado, cheio de incertezas, impõe a esses indivíduos, 

de “grande relevância para a efetivação de um ensino superior de qualidade” (Ruas, 

2005, p. 119), sendo que a LDB os ampara quando realça essa necessidade de 

capacitação para tal enfrentamento (ABMES, 2002). Como responsável pelo curso, o 

coordenador-gestor proporciona, diuturnamente, o seu desenvolvimento qualitativo, 

especialmente no que diz respeito à implementação de políticas de inovações que 

visam ao crescimento da instituição. 

 

Para Botelho et al. (2018, p. 192), os coordenadores de curso gerenciam o fluxo de 

conhecimento, pois “são catalisadores das organizações”, “agentes promotores do 

conhecimento e da aprendizagem”. Suas funções englobam a gerência imediata de 

cursos de graduação, promovendo atividades voltadas para o conhecimento, como a 
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utilização de repositório deste (atas, memorandos, reuniões), atividades voltadas para 

a disseminação e tomada de decisões (reuniões de Colegiado e de Núcleo Docente 

Estruturante, entre outras) e utilização de ferramentas de informação e comunicação 

(e-mails, memorandos, ofícios, etc.). 

 

Em se tratando de competências gerenciais, Ruas et al. (2005) apregoam que não há 

como não ressaltar os papéis gerenciais e o desenvolvimento dessas competências 

como sendo uma das prioridades no processo de sobrevivência e viabilidade futura 

de uma organização. Nas instituições de ensino superior, os professores gestores 

exercem papéis complexos e diferentes, atendendo às demandas de inúmeros atores, 

como os discentes, docentes, sociedade, membro de colegiados, administrativo, entre 

outros (2004, citado em Barbosa et al., 2016a; 2016b). 

Sobre a importância do papel gerencial, Ruas et al. (2005) e Barbosa et al. (2016a; 

2016b) explicam que as competências gerenciais exercem influência sobre a atuação 

de equipes e resultados gerados no cenário organizacional, logo, são essenciais. Ao 

tratar da figura do coordenador, fala-se, portanto, do professor-gestor, que não deixa 

de ser, antes de tudo, um professor de carreira, mas que acumula capacidades 

específicas de um gerente. Nesse sentido, possui uma multiplicidade de funções e 

papéis que devem refletir um perfil de um gestor de oportunidades, contrapondo-se 

ao de gestor de recursos, autoritário, burocrata, com atitudes retrógradas (Oliveira, 

2018). 

 
Salienta-se também a sua importante capacidade de se relacionar bem em todos os 

níveis, seja com os dirigentes, professores, alunos e funcionários e, ainda, o dever de 

trabalhar com a ética, em atendimento aos indicadores do Ministério da Educação 

(MEC) a partir das avaliações elaboradas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP). Deve-se registrar que, na ótica do Ministério da 

Educação, em seu manual geral de avaliação das condições de ensino, o coordenador 

de curso é considerado parte integrante do processo avaliativo da IES, por ser o 

profissional responsável pela parte pedagógica do curso e também pela parte 

gerencial (Ministério da Educação, 2002), mantendo-se sempre alinhado com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da respectiva IES. 

 

Segundo o Manual de Avaliação do MEC, os coordenadores são conceituados pelo 
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seu desempenho na administração do respectivo curso, como: participação efetiva em 

órgãos colegiados da IES; participação em órgãos em colegiado do curso (ou 

equivalente); apoio didático-pedagógico aos docentes; titulação; experiência 

profissional acadêmica; experiência profissional não acadêmica e administrativa; e 

efetiva dedicação à administração e condução do curso (Ministério da Educação. 

2002). Com a publicação desse manual a função de coordenador de curso passou a 

ser mais transparente, chamando a atenção da comunidade acadêmica como um 

todo. 

 

Esse professor-gestor, como gerente, deve ser competitivo e, ao mesmo tempo, 

cooperativo, além de individualista e trabalhar em equipe, seguir as regras e também 

ser flexível, perseverante e ativo (Leite, 2009). Quinn et al. (2003) advertem que, para 

um gerente obter bom desempenho é interessante desenvolver múltiplos papéis que, 

às vezes, se revelam contraditórios. 

 

Em relação aos diretores (pró-reitores e reitor), espera-se que atuem nos diferentes 

níveis organizacionais de uma instituição e estejam alinhados com a missão 

institucional. Assim, torna-se fundamental que eles possam buscar o desenvolvimento 

de suas competências de forma ampla. Contudo, é necessário atentar para a 

percepção de Ruas et al. (2005), quando afirmam que as competências que formam 

o perfil de um líder executivo são tão numerosas que apenas um “superprofissional” 

seria capaz de desenvolvê-las eficazmente (Ruas et al., 2005). Pode-se verificar, 

quanto ao diretor, similaridade com o estrategista, descrito por Dalton (1993 como 

citado em Dutra, 2012), que assume diversas funções, tais como: ser responsável 

pela direção estratégica de empresa ou negócio; exercitar poder formal e informal para 

influenciar decisões dentro e fora da organização; obter recursos; aprovar projetos e 

trabalhos; representar a empresa perante todos os níveis dentro da organização e 

perante pessoas e instituições externas. 

 

Segundo Finger (1997), espera-se que o gestor universitário desempenhe os papéis 

de educador, líder educacional, representante da universidade perante o público em 

geral, coordenador-geral das atividades e líder administrativo. Define também 

algumas funções do diretor como líder administrativo, entre outras: a) fazer cumprir as 
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decisões tomadas pelos órgãos colegiados superiores da universidade; b) incentivar 

a pesquisa e tentar conseguir meios para sua realização; c) manter um staff operante 

e bem articulado; d) promover constante reflexão sobre os problemas acadêmicos e 

os meios de realização da universidade; e) criar um sistema de comunicação eficiente; 

f) estabelecer um processo em que todos os escalões da universidade tenham 

condições de contribuir e participar; g) estabelecer e incentivar as atividades culturais 

da universidade; h) criar facilidades para o aperfeiçoamento do corpo docente da 

universidade; i) estabelecer os objetivos específicos da universidade; e j) estabelecer 

um quadro geral de referência em que ele tome somente as decisões mais 

importantes. 

 

Diante das atuais incertezas do momento, entende-se a importância de se ter um 

gestor universitário crítico, mas, ao mesmo tempo, proativo e inovador, com 

qualificação profissional e dedicação, ou seja, com competências gerenciais que 

possibilitem uma gestão eficaz. Considera-se importante também, que o gestor/diretor 

promova a formação de um time de trabalho com atitudes e valores institucionais, 

engajado nas atividades da organização e sempre voltado para o alcance dos 

resultados. Dessa forma, o líder pode incentivar o desenvolvimento dos membros da 

sua equipe a investirem em si mesmos, independentemente dos recursos 

organizacionais, arquitetando o crescimento deles a partir da aquisição de novas 

competências (Colombo & Rodrigues, 2011). 

 

Le Boterf (2003) conceitua profissional como aquele que sabe administrar uma 

situação complexa. Essa complexidade tem a ver com o fato de a situação exigir níveis 

diferentes de articulação do repertório de determinada pessoa. Ele acredita que as 

pessoas se desenvolvem em determinadas situações que lidam com atribuições e 

responsabilidades de mais complexidade. No entendimento de Carvalho (1997), o 

gestor universitário deve alcançar resultados com as pessoas. Para isso, a formação 

de times de trabalho é essencial e, a partir da coordenação desses times, todas as 

atitudes na instituição são reforçadas para o seu desenvolvimento. Portanto, o papel 

exercido pelo gestor universitário é essencial para distinguir a instituição em relação 

à concorrência, em um cenário caracterizado por constantes inovações. 

 

Com base na fundamentação teórica apresentada neste capítulo, tornaram-se 
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evidentes a importância e a complexidade inerentes ao debate sobre competências 

gerenciais no âmbito das IES privadas. Trata-se de uma abordagem constituída de 

múltiplos enfoques teóricos que revelam riqueza de conteúdo, mas também aspectos 

contraditórios. Os diversos pontos de vista, porém, acabam por se complementar, 

contribuindo para que a discussão se torne mais robusta e instigante. 

 

Na sequência, o próximo capítulo descreve os procedimentos metodológicos 

adotados na pesquisa. 
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3 Procedimentos metodológicos 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados no processo 

investigativo que teve por objetivo analisar as competências gerenciais que 

influenciam as práticas de gestão de conhecimento no Centro Universitário Santo 

Agostinho (UNIFSA) em Teresina-PI. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Realizou-se pesquisa descritiva que contempla observação, registro, análise e 

correlação entre fatos ou fenômenos, sem manipulação das variáveis (Cervo & 

Bervian, 2002). Empregou-se o método denominado estudo de caso (Yin, 2005), por 

analisar as competências gerenciais que influenciam as práticas de gestão de 

conhecimento no UNIFSA. A pesquisa envolveu análise de dados qualitativos e 

quantitativos. 

 

3.2 Unidade de análise e sujeitos de pesquisa 

 

O UNIFSA tem como missão promover a formação de profissionais competentes nas 

suas áreas de atuação, valorizando as inovações científicas e tecnológicas a partir de 

uma qualificação com base humanística que os habilite, como cidadãos conscientes 

e éticos, a desempenhar o papel de críticos, construtores e transformadores da 

sociedade, respaldada na qualificação dos docentes em uma proposta pedagógica de 

excelência e na infraestrutura de qualidade. 

 

A unidade de análise foi o Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), localizado 

em Teresina, no estado do Piauí. Essa instituição de ensino superior é de natureza 

privada e tem como mantenedora a Associação Teresinense de Ensino S/C Ltda. 

Trata-se de uma IES que está no mercado educacional há aproximadamente 23 anos, 

iniciando sua trajetória em 1998. Atualmente, se enquadra como uma das melhores 

instituições de Ensino Superior do Nordeste e uma das maiores do estado do Piauí, 

se revelando por ser a única instituição genuinamente piauiense. 

 

 



57  

 

Em sua trajetória, a instituição tem se destacado no contexto regional. Em 2009, 2011 

e 2013 obteve o primeiro lugar entre as instituições particulares no Índice Geral de 

Cursos (IGC), indicador de qualidade de instituições de educação superior do 

Ministério da Educação e, nos últimos três anos, tem se destacado na avaliação do 

Ranking Universitário Folha (RUF), organizado pelo jornal Folha de São Paulo como 

a melhor instituição particular de ensino superior no Piauí.  

 

Atualmente, oferece 19 cursos de graduação na modalidade presencial, 28 cursos de 

graduação na modalidade EAD e 45 cursos de pós-graduação latu-sensu e strictu-

sensu, alguns destes em parceria com outras IES. O corpo discente é constituído de, 

aproximadamente, 6.000 alunos e, o corpo docente, por 200 professores, sem falar 

nos técnicos administrativos 

 

Os sujeitos da pesquisa foram profissionais que atuam como gestores do UNIFSA. 

Foram inquiridos, no total, 23 indivíduos, sendo três diretores e 20 coordenadores. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Os dados primários foram obtidos com a realização de entrevista semiestruturada e 

aplicação de questionário. A obtenção de dados secundários envolveu a análise das 

seguintes fontes: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Regimento Interno 

(RI) e site institucional. 

 

O questionário, disponível no Apêndice A, foi confeccionado e aplicado por meio da 

plataforma Google Docs e contemplou uma carta de apresentação aos profissionais 

participantes da pesquisa. 

 

A estrutura do questionário foi constituída dos seguintes blocos: a) dados 

demográficos; b) gestão do conhecimento; e c) competências gerenciais e meios 

empregados para seu desenvolvimento. 

 

O primeiro bloco contemplou as seguintes variáveis: cargo, tempo de atuação, sexo, 

idade, estado civil, formação. Os coordenadores foram inquiridos, ainda, acerca do 
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tempo de experiência, modalidade e nível do(s) curso(s) e denominação do(s) 

curso(s). O segundo bloco envolveu questões sobre gestão do conhecimento. Para 

possibilitar a indicação da frequência com que as práticas de gestão do conhecimento 

têm sido adotadas no UNIFSA, o instrumento disponibilizou 15 questões e uma escala 

contendo quatro alternativas: a) não ocorre; b) ocorre raramente; c) ocorre 

frequentemente; d) sempre ocorre.  

Para apurar as ferramentas tecnológicas da gestão do conhecimento aplicadas pela 

IES, foi apresentado um conjunto de possibilidades formado por 13 opções. 

Finalmente, para determinar a frequência com que elementos facilitadores do 

compartilhamento do conhecimento são adotados, utilizou-se a seguinte escala para 

avaliar 36 questões: a) não ocorre; b) ocorre raramente; c) ocorre frequentemente; d) 

sempre ocorre. 

 

O terceiro bloco abordou as competências gerenciais e os meios empregados para 

seu desenvolvimento. Com base em 24 competências gerenciais, derivadas da 

abordagem de Quinn et al. (2003), os respondentes puderam indicar o grau de 

importância e o nível de domínio sobre cada uma delas, utilizando uma escala de 

cinco pontos: (1) nulo; (2) baixo; (3) médio; (4) alto; (5) muito alto. Esse bloco 

questionou os respondentes acerca dos modelos de gestão e meios empregados para 

o desenvolvimento de competências gerenciais. 

 

No que se refere à aplicação do instrumento, realizou-se pré-teste com três 

profissionais, com o intuito de fazer adequações no formato e no conteúdo das 

questões. A versão eletrônica favoreceu o acesso aos respondentes e imprimiu 

velocidade ao processo de coleta. Foram enviados 23 questionários e todos eles 

foram devidamente respondidos, possibilitando o alcance de 100% dos sujeitos de 

pesquisa. 

 

Com a finalidade de aprofundar a análise do objeto de estudo, foram realizadas seis 

entrevistas semiestruturadas (Apêndice B) com três diretores e três coordenadores de 

curso. Em relação aos diretores, foram entrevistados: a reitora, o diretor de ensino e 

o diretor administrativo. Os sujeitos de pesquisa foram selecionados tendo em vista a 

necessidade de obter uma leitura consistente sobre o objetivo de estudo a partir da 
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contribuição de profissionais experientes e que conhecem a instituição em 

profundidade. Os diretores foram abordados pela ampla visão estratégica que detêm 

acerca do UNIFSA. No caso dos coordenadores de curso, empregou-se o critério de 

tempo de atuação na IES almejando-se selecionar aqueles sujeitos com mais 

experiência no cenário institucional. Richardson (1999) qualifica a entrevista como 

uma técnica que permite o diálogo e o desenvolvimento de estreita relação entre 

as pessoas. Os entrevistados receberam a carta de apresentação e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, disponível no Apêndice B. 

 

Realizou-se entrevista semiestruturada com base no roteiro (Apêndice B), que 

contemplou os seguintes blocos de questões: Bloco 01- Caracterização do 

entrevistado; Bloco 02- Caracterização da instituição; Bloco 03- Gestão do 

conhecimento; e Bloco 04- Competências gerenciais e meios utilizados. As entrevistas 

tiveram duração média de 43 minutos e foram realizadas pela Plataforma Blackboard, 

disponibilizada pela própria IES. O conteúdo das entrevistas foi gravado e, 

posteriormente, transcrito para análise. Dados secundários foram obtidos por meio da 

análise do PDI e do site institucional. 

 

Deve-se considerar, no tratamento dos dados, que, na pesquisa, foram obtidos dados 

de natureza quantitativa e qualitativa. Collins e Hussey (2005) preconizam que esses 

dados podem ser analisados de forma complementar, imprimindo consistência ao 

estudo. 

 

Os dados qualitativos foram tratados por análise de conteúdo. Em conformidade com 

as orientações de Bardin (2011), a análise envolveu: pré-análise, exploração do 

material e interpretação. Empregou-se a análise categorial, que consistiu no 

desmembramento do texto nas seguintes categorias temáticas: a) descrição da IES; 

b) gestão do conhecimento; e c) competências gerenciais e seu desenvolvimento. 

 

A análise de dados quantitativos foi realizada com base em estatística descritiva: 

determinação de média, mediana e desvio-padrão. Para a análise utilizou-se o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Para melhor compreensão dos métodos de pesquisa utilizados, foi elaborada uma 
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síntese da metodologia (Figura 11), informando as técnicas utilizadas para cada 

objetivo específico. 

 

Objetivos Autores 
Técnica de coleta de 

dados 
Técnica de análise 

dos dados 

Descrever o Centro 
Universitário Santo 

Agostinho – UNIFSA. 

Barbosa et al. (2016a; 
2016b), Barbosa et al. 

(2017), Carneiro 
(2010), Colombo e 
Rodrigues (2011), 

Martin (2010), 
Mendonça et al. 

(2012) e 
Oliveira (2018). 

Entrevista e análise 
de documentos 

Análise de conteúdo 

Caracterizar as 
práticas de gestão do 

conhecimento 
adotadas no UNIFSA. 

Davenport e Prusak 
(1998), Drucker 
(2008), Fisher e 

Takahashi (2009). 
Misha & Bhaskar 

(2011), Neves et al., 
(2017), Nonaka e 
Takeuchi (1997), 

Ruas et al. (2005), 
Senge (2006), Sveiby 

(1998) e Teixeira 
(2017). 

 

Questionário e 
entrevista 

Análise de conteúdo e 
estatística descritiva 

Identificar as 
competências 
gerenciais e os 

meios utilizados para 
seu desenvolvimento 

na UNIFSA. 

Barbosa (2007), 
Boyatzis (1982), 
Fleury e 
Fleury (2001), Le 
Boterf (2003), 
Mintzberg (2005), 
Ruas et al. (2005), 
Quinn et al. (2003) e 
Zarifian (2001). 

Questionário e 
entrevista 

Análise de conteúdo, 
estatística descritiva 

Figura 11 
Síntese da metodologia 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

O próximo capítulo apresenta a análise de dados e as considerações sobre os 

resultados obtidos na pesquisa. 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

 

Este capítulo contempla os resultados da pesquisa cujo objetivo geral foi analisar as 

competências gerenciais que subsidiam as práticas de gestão de conhecimento no 

Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), em Teresina-PI. Inicialmente, 

apresenta o perfil dos sujeitos de pesquisa. 

 

Os resultados obtidos são expostos em sintonia com os objetivos específicos da 

pesquisa. Em primeiro lugar, tem-se a descrição do Centro Universitário Santo 

Agostinho (UNIFSA). Na sequência, a caracterização das práticas de gestão do 

conhecimento adotadas pela IES. Finalmente, segue-se a identificação das 

competências gerenciais e dos meios utilizados para seu desenvolvimento. 

 

4.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

A pesquisa realizada caracteriza-se como estudo de caso descritivo e envolveu 23 

sujeitos de pesquisa que foram inquiridos por meio da aplicação de questionário 

eletrônico e realização de entrevistas. 

 

A seguir, tem-se a caracterização do perfil dos respondentes com base nas seguintes 

variáveis: tempo de atuação, sexo, faixa etária, estado civil, nível de formação, tempo 

de experiência no cargo e modalidade de curso (Figura 12). 

 



62  

 

 

Figura 12 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o tempo de 
atuação no UNIFSA 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 12 indica que a maioria dos respondentes (65,22%) atua no UNIFSA há mais 

de nove anos. Pode-se observar que uma parcela equivalente a 82,61% do total de 

respondentes atua na IES há, no mínimo, 7,1 anos. 

 

A Figura 13 ilustra dados sobre o sexo dos respondentes. 

 

 

Figura 13 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o sexo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 13 mostra que os respondentes do sexo feminino são maioria (56,52%) em 

relação a 43,38% do sexo masculino. 
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A Figura 14 se refere à faixa etária do respondente. 

 

Figura 14 
Distribuição dos respondentes, de acordo com a faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 14 revela que a maioria dos respondentes está na faixa etária de 41 a 45 

anos e que uma parcela equivalente a 65,22% tem entre 41 e 50 anos de idade. 

Portanto, significativa parcela dos respondentes é constituída por pessoas de meia-

idade, denotando experiência de vida. 

 

A Figura 15 oferece informações sobre o estado civil dos respondentes. 

 

Figura 15 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o estado civil 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme apresenta a Figura 15, a maioria dos respondentes (69,57%) é constituída 

de indivíduos casados. 

 

A Figura 16 indica o nível de formação dos respondentes. 

 

 
Figura 16 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o nível de 
formação 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 16 revela que, de forma geral, os respondentes concluíram cursos de pós-

graduação stricto sensu (91,30%). Pode-se observar que a maioria (56,52%) concluiu 

cursos de mestrado e que uma parcela equivalente a 34,78% tem formação em nível 

de doutoramento. Esse elevado nível de qualificação por parte dos respondentes é 

coerente com a natureza da instituição pesquisada e, em certa medida, expressa os 

estímulos concedidos pelo UNIFSA no aprimoramento de seus profissionais. Em 

seguida, a Figura 17 relata o tempo de experiência dos respondentes no atual cargo. 

 

Figura 17 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o tempo de 
experiência no cargo 
Fonte: Dados da pesquisa 



65  

 

A Figura 17 evidencia que uma parcela correspondente a 65% dos respondentes tem, 

no mínimo, 3,1 anos de experiência no cargo. Parcela da ordem de 40% tem mais de 

nove anos de experiência. Deve-se destacar que essa questão foi respondida por 20 

coordenadores de cursos de graduação. Pode-se notar que apenas 10% do total de 

respondentes têm menos de um ano de experiência. Portanto, os respondentes são, 

na maioria, profissionais com elevada experiência no cargo e que conhecem os 

desafios inerentes ao contexto institucional. 

 

Na sequência, a Figura 18 indica a modalidade de curso em que atua o respondente. 

 

Figura 18 
Distribuição dos respondentes, de acordo com a modalidade 
de curso em que atua 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados dispostos na Figura 18 sinalizam que 90% dos respondentes atuam em 

cursos presenciais. Os demais se dividem em: 5% em cursos da modalidade 

semipresencial e 5% em cursos de ensino a distância. Deve-se destacar que essa 

questão foi respondida por 20 coordenadores de cursos de graduação. 

 

A pesquisa apurou que os coordenadores atuam nos seguintes cursos de graduação: 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Contábeis, Educação 

Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de produção, Engenharia Elétrica, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, e 

Tecnologia em Estética e Cosmética. 

 

No processo investigativo foram inquiridos seis sujeitos de pesquisa por meio de 
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entrevistas realizadas com base em roteiro semiestruturado, descrito no capítulo 

sobre procedimentos metodológicos. 

 

A seguir, as Figuras 19 e 20 apresentam, respectivamente, as características dos 

perfis de diretores e coordenadores entrevistados. 

 
 Entrevistado - E1 Entrevistado - E2 Entrevistado – E3 

Cargo Reitor Diretor Diretor 

Tempo de atuação na 
IES 

Acima de 9 anos Acima de 9 anos Acima de 9 anos 

Sexo Feminino Feminino Masculino 

Faixa etária Acima de 55 anos 36 a 40 anos 36 a 40 anos 

Estado civil Viúvo Casado Separado/Divorciado 

Formação Especialização/MBA* Mestrado Doutorado 

Figura 19 
Perfil dos entrevistados: diretores 
Nota: * Master Business Administration 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Entrevistado – E4 Entrevistado – E5 Entrevistado – E6 

Cargo Coordenador Coordenador Coordenador 

Tempo de atuação na 
IES 

Acima de 9 anos Acima de 9 anos Acima de 9 anos 

Sexo Feminino Feminino Masculino 

Faixa etária Acima de 55 anos 36 a 40 anos 46 a 50 anos 

Estado civil Casado Casado Casado 

Formação Doutorado Doutorado Mestrado 

Figura 20 
Distribuição dos respondentes, de acordo com o perfil dos entrevistados: 
coordenadores 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
As Figuras 19 e 20 revelam que os entrevistados são profissionais com mais de nove 

anos de atuação no UNIFSA. Em relação à idade, todos eles têm mais de 36 anos, 

sendo que quatro têm idade superior a 46 anos. Trata-se de um público maduro e com 

larga experiência na IES. Ressalta-se que, em relação aos entrevistados, três têm 

formação em nível de doutoramento, dois em nível de mestrado e um deles em nível 

de especialização. 

 

4.2 O Centro Universitário Santo Agostinho 

 

Trata-se de uma instituição privada de ensino superior que foi credenciada no 

Ministério da Educação como faculdade, nos termos das Portarias 561, publicada no 

DOU de 29/06/1998, e 1.629, Diário Oficial da União (DOU) de 03/06/2002 e 
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credenciada como centro universitário, nos termos da Portaria 1.499, publicada no 

DOU em 29/11/2017. 

 
O Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) está situado no município de 

Teresina, estado do Piauí, mantido pela Associação Teresinense de Ensino S/C Ltda., 

pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, situado na Av. Valter Alencar no. 

665, Bairro São Pedro, zona sul de Teresina. Iniciou suas atividades no ano de 1998 

com apenas dois cursos: Psicologia e Ciências Contábeis e 160 discentes. Agora, 

com 21 anos de existência, já conta com 17 cursos presencias de graduação, 12 EAD 

e 32 de pós-graduação latu-sensu e strictu-sensu, em parceria com outras IES. São 

quase 6.000 discentes e 200 docentes, com 78% destes distribuídos entre mestres e 

doutores. 

 
A fala da reitora do UNIFSA é esclarecedora: 

 
O Centro Universitário Santo Agostinho começou em 5 de outubro de 1998, em 
Teresina (PI), como Faculdade Santo Agostinho (FSA). Voltado para a 
formação de sujeitos críticos e conscientes da importância de sua ação na 
sociedade, o UNIFSA iniciou suas atividades no Campus São João. Em 1998, 
a instituição lançou o seu primeiro vestibular para os cursos de Psicologia – 
Formação de Psicólogo – e de Ciências Econômicas, no qual foram oferecidas 
160 vagas, disputadas por 548 candidatos. Hoje com 17 cursos em diversas 
áreas do conhecimento, implantado o ensino a distância (EAD), contamos com 
mais de 5.500 alunos. Durante sua trajetória essa IES investiu e intensificou 
esforços junto à comunidade acadêmica, aprimorando mecanismos e 
instrumentos a fim de consolidar sua atuação, buscando integrar as ações de 
ensino de graduação e pós-graduação com a iniciação científica e extensão - 
finalidades maiores de uma instituição de ensino preocupada com a formação 
global do ser humano. Em novembro de 2017, com a Portaria nº 1.499, de 28 
de novembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 29 de novembro 
de 2017, com o ato de credenciamento de Centro Universitário Santo Agostinho 
– UNIFSA – por transformação da Faculdade Santo Agostinho, conforme 
previsto na Portaria Normativa nº 1, de 
3 de janeiro de 2017, que estabelece os prazos de validade para atos 
regulatórios de credenciamento e recredenciamento das instituições de 
educação superior. Esse é o resultado de muito trabalho ao longo desses anos 
(E1- Reitora). 

 
O UNIFSA configura-se como uma instituição de ensino superior que vem se 

mantendo de forma pujante no mercado educacional. Tem sido considerada uma das 

melhores instituições de ensino superior do Nordeste e uma das maiores do Piauí. 

A IES atende, com excelência, a três fundamentos: o ensino, a extensão e a pesquisa. 
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Envida esforços para ofertar ensino de excelência e atender às determinações da 

legislação vigente e do MEC. A instituição tem dotação orçamentária para 

investimentos permanentes no corpo docente e discente, além da infraestrutura. Esse 

aspecto é determinante, na medida em que as IES’s devem se adequar para 

acompanhar as transformações no cenário educacional (Barbosa et al., 2016a; 2016b; 

Barbosa et al., 2017). 

 

Os entrevistados destacaram diversos aspectos relevantes do UNIFSA no município 

de Teresina. Os entrevistados E2 e E6 afirmaram: 

 

(A IES tem) atuação significativa, medida através do reconhecimento dos 
serviços prestados à comunidade da grande Teresina e de seu entorno (E2- 
Diretor). 
 
A IES atua de forma inovadora, ofertando cursos com projetos pedagógicos 
atualizados e sintonizados com as diretrizes curriculares (6- Coordenador). 

 

Os relatos destacados a seguir são esclarecedores. 

 

UNIFSA é uma IES genuinamente teresinense, com credibilidade na área do 
ensino superior. A IES já recebeu muitos prêmios pelos serviços educacionais 
prestados [...]. Recebeu prêmio por ser uma empresa que investe na 
acessibilidade; prêmio Marca Inesquecível, recebeu certificado de Amiga do 
Bairro São Pedro (E1- Reitora). 
 

Uma instituição que atende à cidade de Teresina como um todo, com 
predomínio na zona sul, centro e zona norte. Tem foco nas cidades no interior 
do estado. No entanto, temos alunos do estado do Maranhão, principalmente 
na cidade de Timon e algumas cidades do entorno de 300 Km (E3- Diretor). 
 
O UNIFSA é uma instituição reconhecida no estado do Piauí [em Teresina] e 
cidades vizinhas, atuando de forma excelente, sempre bem avaliada pelo MEC. 
(A IES) é organizada, com critérios bem definidos e com um projeto político 
pedagógico bem elaborado […]. Eu avalio positivamente e tenho muito orgulho 
de trabalhar nesse IES (E4- Coordenador). 
 
A IES vem desempenhando um papel de destaque no contexto da cidade de 
Teresina e em todo o estado, formando profissionais de qualidade que estão 
desbravando com muita intensidade espaços no mercado de trabalho. Sendo 
assim, é notório o impacto positivo das ações da IES no que se refere à 
formação acadêmica de qualidade que repercute em ações dos egressos no 
mercado de trabalho (5- Coordenador). 
 

O UNIFSA tem sido reconhecido e prestigiado no município de Teresina e região. A 
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instituição tem ofertado diversos serviços cuja qualidade tem sido percebida 

externamente. Além disso, a IES acolhe alunos de diversos municípios e regiões do 

estado. Segundo a reitora, o UNIFSA oferta os seguintes cursos: Psicologia – 

Formação de Psicólogo; Ciências Contábeis; Administração; Direito; Enfermagem; 

Fisioterapia; Nutrição; Engenharia de Produção; Farmácia; Educação Física – 

Bacharelado; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Arquitetura e Urbanismo; 

Odontologia; Estética e Cosmética. 

 

A Associação Teresinense de Ensino S/C. Ltda, mantenedora do UNIFSA, dispõe da 

seguinte infraestrutura para o funcionamento de seus cursos: 

 

a) Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) – Sede localizada na Av. 

Valter Alencar no. 665, Bairro São Pedro, com registro sob n° 14.478, área 

construída - terreno e pavimento superior - de 9.217,29 m² (área de piso) 

edificada em um terreno de 6.300 m². 

b) Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) – Anexo I, Serviço Integrado 

de Saúde – Carolina Freitas Lira e Farmácia Escola, localizado na Av. Barão 

de Gurguria n° 2.690, Bairro São Pedro, com registro sob n° 9.559, prédio 

com área construída de 2.728,92 m², compreendendo o térreo, primeiro e 

segundo pavimentos, edificada em um terreno com área total de 2.790 m². 

c) Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) – Anexo II, localizado na Av. 

Valter Alencar n° 855, Bairro São Pedro, com registro sob o n° 22899, prédio 

com térreo e cinco pavimentos, área total construída de 6.300 m². 

 

Na sua estrutura conta com salas de aula com capacidade para receber 40 a 100 

alunos, todas compatíveis com as condições de acesso dos portadores de 

necessidades especiais; dois laboratórios com espaço físico adequado para o número 

de usuários, atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica e 

ventilação e comodidades necessárias para a excelência do funcionamento, sem 

contar com os inúmeros laboratórios que atendem a todos os cursos da instituição, 

conforme as exigências do MEC. 

 

Existem também gabinetes de trabalho para professores em tempo integral, gabinetes 
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de docentes (duplos e triplos) próprios para as atividades de planejamento pedagógico 

e prática de monitoria e salas destinadas aos coordenadores de curso com 

computadores e acesso à internet ilimitado. Destaca-se as duas grandes bibliotecas 

que estão instaladas na Sede e Anexo II, possuindo extenso acervo bibliográfico que 

contém várias áreas do conhecimento, com softwares com recursos suficientes para 

assegurar a perfeita administração do acervo, inclusive empréstimos e periódicos. 

Além de contar com biblioteca virtual disponibilizada para todos os alunos, com obras 

de referência da bibliografia básica e complementar de todos os cursos, digital e-

books, periódicos eletrônicos da Business Source Complete (EBSCO), 

apresentações, artigos, entre outros. Possui, ainda, dois auditórios, com espaço físico 

adequado para o número de usuários existentes na IES, equipamentos audiovisuais 

(computador, kit multimídia, caixa amplificadora de som e data show) e mobiliários 

próprios, sistema de comunicação em rede, tudo adequado para as suas finalidades. 

 

O UNIFSA possui infraestrutura especializada para atender a pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida, dispondo de uma sala de atendimento especializado dotada 

de materiais didáticos, recursos pedagógicos e equipamentos que dispõem de 

tecnologias assistivas de forma a permitir a aprendizagem e comunicação dos 

estudantes com necessidades especiais. Para os estudantes com deficiência visual é 

disponibilizada uma lista de equipamentos que vão viabilizar os seus estudos. 

 

Almejando a buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura, o UNIFSA 

estabelece diretrizes para as suas instalações gerais, como a otimização dos espaços 

físicos, evitando a ociosidade; adequação às exigências legais pertinentes ao meio 

ambiente e referentes à acessibilidade, determinadas na Lei Federal n° 10.098 de 

19/12/2000 e no Decreto n° 5.296/2004; manutenção preventiva e corretiva dos 

elementos construtivos, conforme planejamento prévio; atendimento especial aos 

espaços comuns ou coletivos, com o objetivo de estimular o convívio na comunidade 

acadêmica. Vale dizer que toda a estrutura está distribuída em obediência às normas 

do Corpo de Bombeiros referentes à prevenção de acidentes. 

 

Existem também instalações destinadas aos núcleos de formação profissional, são 

eles: 
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a) Núcleo de Pratica Jurídica – é um laboratório voltado para a formação 

profissional dos discentes do curso de bacharelado em Direito, com 

atividades das disciplinas de Prática de Serviços Jurídicos da Assistência 

Jurídica Gratuita em prol da comunidade menos favorecida de Teresina, do 

bairro São Pedro, com a instalação de um Juizado Especial Cível por meio 

de Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e a instituição e 

convênio com a Defensoria Pública, beneficiando mais ainda a comunidade. 

CONFERIR SE É ISSO MESMO 

b) FSA Júnior – é uma organização criada para propiciar aos discentes a 

chance de sua iniciação profissional por meio da prestação de serviços de 

consultoria. A partir das ideias discutidas em sala de aula, eles ampliam o 

aprendizado e o entendimento sobre o exercício da profissão. Os discentes 

dos diversos cursos podem optar também por uma área de pesquisa para 

serem orientados e desenvolverem projetos de pesquisa e artigos científicos. 

A FSA Júnior potencializa suas ações de ensino, iniciação científica e 

extensão no seu espaço de formação profissional, onde os docentes têm a 

oportunidade de participar das ações de intervenções sociais voltadas para 

a comunidade da região. Além das atividades profissionais, também realiza 

ações de responsabilidade social com projetos e ações sociais em 

comunidades em situação precárias. Faz também parcerias com empresas 

para a realização de consultorias e assessorias, com o intuito de contribuir 

na construção de uma rede colaborativa de aprendizagem no 

desenvolvimento de soluções de problemas. 

Serviço Escola de Psicologia (SEP) – trata-se de um espaço socioeducativo 

destinado ao desenvolvimento do estágio curricular obrigatório do curso de 

Psicologia, de maneira que responda às exigências para a formação do 

psicólogo, com atendimento à comunidade, agregando-se a política de 

responsabilidade social existente no Centro Universitário. 

c) Serviço Escola Integrado de Saúde Carolina Freitas Lira – é tido como 

instrumento e meio para o desenvolvimento de atividades teórico-práticas 

relacionadas ao estágio curricular obrigatório dos cursos de Enfermagem, 

Educação Física - bacharelado -, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e 

Odontologia, bem como para as ações de intervenção social ligadas às 
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práticas de extensão por meio de serviços prestados à comunidade do Bairro 

São Pedro. 

d) Serviço Escola de Farmácia (SEF) - a Farmácia-Escola é um ambiente de 

ensino em que os estudantes do curso de Farmácia vivenciam situações de 

aprendizagem que permitem a relação teoria e prática, com atendimento à 

comunidade. 

 

Conforme explicou a reitora, o Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) dispõe 

de ampla infraestrutura física e acadêmica para o funcionamento de seus cursos de 

graduação, tecnólogos e pós-graduação. Ainda sobre a infraestrutura, o entrevistado 

E5 afirmou: “a IES possui uma infraestrutura adequada às necessidades acadêmicas 

e administrativas que permite um ensino de qualidade” (E5 – Coordenador). Nesse 

diapasão, o entrevistado E4 explicou: 

 

A infraestrutura da IES é adequada às condições sugeridas pelo Ministério da 

Educação, com salas amplas e confortáveis, laboratórios equipados, bibliotecas com 

acervo rico em bibliográficas básicas e complementares, bem como salas de estudos. 

Toda a estrutura é adaptada para atender a todos os tipos de deficiência física. Ela 

tem o Prédio Anexo I - funciona o serviço integrado de saúde Carolina Freitas Lira e 

Farmácia-Escola; Prédio Anexo II estruturado com biblioteca, salas de aula, 

laboratórios de informática, laboratórios de práticas específicas, auditórios, prédio-

sede estruturado com biblioteca, salas de aula, laboratórios de informática, 

laboratórios de práticas específicas, auditórios e todos os serviços administrativos (E4 

– Coordenador) 

 

A estrutura organizacional é composta de Reitoria, Pró-Reitoria Administrativo- 

Financeira, Pró-Reitoria de Ensino, Secretaria Acadêmica, Coordenação 

Administrativo-Financeira, Núcleo de Apoio Pedagógico (NUAPE), Núcleo de 

Iniciação à Pesquisa (NIP), Núcleo de Educação à Distância (NEAD), Coordenações 

de Cursos de Graduação, Coordenação de Pós-Graduação, Comitê de Ética e 

Pesquisa, Coordenação de Estágios, Coordenação de Extensão, Ouvidoria, 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 
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Assim, no longo de sua trajetória vem mantendo o compromisso com as demandas 

sociais, ampliando também o diálogo com as comunidades interna e externa, 

colaborando com o desenvolvimento econômico e aceitando o desafio constante de 

se adequar aos novos estágios de inclusão social e respeito às diversidades 

existentes no meio organizacional (PDI 2017-2021, p. 31) 

 

No sítio da instituição (https://unifsa.com.br/site/institucional/missao/), foram 

identificados os seguintes elementos que compõem a abordagem estratégica da 

instituição: 

 

Missão: promover a formação de profissionais competentes nas suas áreas de 

atuação, valorizando as inovações científicas e tecnológicas a partir de uma 

qualificação com base humanística que os habilite, como cidadãos conscientes 

e éticos, a desempenhar o papel de críticos, construtores e transformadores da 

sociedade. 

Visão: ser reconhecida como instituição inovadora, referenciada pelo seu 

projeto didático-pedagógico, suas práticas administrativas, com foco na 

qualidade de prestação de serviços como forma de agregar valores. 

Valores: ética, pluralismo, participação, compromisso, compromisso com a 

paz, flexibilização e interdisciplinaridade. 

 

Trata-se de uma IES preparada para ofertar serviços de qualidade em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Atenta às mudanças do mundo contemporâneo, a 

instituição cresceu sem abrir mão de seus valores. Na relação com a sociedade, atua 

como articuladora do desenvolvimento regional e, numa perspectiva mais ampla, 

busca formar pessoas que façam a diferença. 

 

O UNIFSA estabeleceu sua visão de futuro a partir de uma análise do contexto social. 

Consideraram-se as transformações advindas do processo de globalização, que 

exigem soluções rápidas e eficazes para os problemas que surgem no ambiente 

organizacional (Barbosa et al. 2016a; 2016b; Barbosa et al., 2017). 

Consequentemente, a IES procura fomentar a integração dos diversos níveis 

institucionais e dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo com foco no 
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trabalho coletivo. 

 

A construção do conhecimento no UNIFSA pode ser entendida como processo 

estratégico para a gestão organizacional. Nessa direção, a IES procura estimular o 

aprendizado, a disseminação do conhecimento, o compartilhamento de informações 

e a abertura para inovação. Essa concepção está em sintonia com o posicionamento 

de diversos autores (Ruas & Antonello , 2003; Davenport & Prusak, 1998; Nonaka e 

Takeush, 1997), que consideraram as seguintes funções da gestão do conhecimento: 

aquisição, criação, refinamento, implementação e disseminação de conhecimento. 

 

Em relação ao modelo de gestão adotado pela IES, os entrevistados mencionaram 

diversos aspectos que merecem atenção, a saber: 

Gestão participativa com o envolvimento de toda a comunidade acadêmica (E1- 
Reitora). 
 
Um modelo de gestão compartilhada […] cada profissional colabora e sua 
sugestão é sempre bem-vinda (E2- Diretor). 
 
(O modelo sugere) liderança compartilhada, baseada em planos de ação 

elaborados pelos coordenadores de cada setor. Esse planejamento ocorre 
semestralmente e […] tem como base fundamental as diretrizes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI (E3- Diretor). 
 

Gestão participativa voltada para o interesse da coletividade, parceira dos 
discentes, docentes e político-administrativo. Uma gestão que se preocupa 
continuamente com a qualidade do ensino e busca em seus funcionários o 
diálogo permanente (E4- Coordenador). 
 
Gestão participativa com órgãos colegiados nos níveis estratégico e tático (E6- 
Coordenador). 

 

Sobre a questão, o entrevistado E5 explicou: 

As ações de gestão adotadas pela IES incluem: zelo pela qualidade do ensino; 
um trabalho extremamente organizado e alinhado para a manutenção das 
ações; uma gestão que preza pelo diálogo e resoluções dos problemas […]; 
uma gestão humanista […], uma gestão que investe na formação continuada 
dos professores, em programas de extensão, em pesquisa e infraestrutura […]. 
A IES também agrega como ação da gestão a excelente parceria com 
empresas conveniadas que possibilitam a prática profissional (E5- 
Coordenador). 

 

Apurou-se que o UNIFSA adota um modelo de gestão articulado e que reflete certa 
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flexibilidade na medida em que abre espaços para compartilhamento de informações 

entre os membros, estabelecimento de parcerias e adoção de uma ótica humanitária. 

A associação entre planejamento e flexibilidade organizacional é considerada 

fundamental para o estabelecimento de uma dinâmica favorável à gestão do 

conhecimento (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeush, 1997). 

 

Nos últimos anos, a instituição vem colhendo os resultados de seu investimento em 

qualidade. Nos anos de 2009, 2011 e 2013, por exemplo, o UNIFSA ficou em primeiro 

lugar entre as instituições particulares no Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de 

qualidade de instituições de educação superior do Ministério da Educação. Nos 

últimos três anos, destacou-se na avaliação do Ranking Universitário Folha (RUF), 

organizado pelo jornal Folha de São Paulo, como a melhor instituição particular de 

ensino superior no Piauí. Outro reconhecimento da qualidade da instituição é o prêmio 

Marcas Inesquecíveis, conquistado cinco vezes consecutivas em 2007, 2009, 2011, 

2013, 2015 e 2018, na categoria “melhor instituição de ensino superior”. 

 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de EaD, o UNIFSA utiliza a 

chamada plataforma blackboard. Essa plataforma de acesso e funcionamento integral 

via web garante ao aluno facilidade de acesso a qualquer dia, hora e local. A 

blackboard também oferece flexibilidade na organização dos estudos, contendo 

excelentes ferramentas de ensino, colaboração e avaliação, além do uso de unidades 

de aprendizagens do Catálogo da SAGAH e Biblioteca Virtual. Para se manter fiel à 

sua missão, desenvolve um sistema de monitoramento dos egressos nos cursos, 

como forma de analisar o perfil de formação que a instituição oferece e verificar se os 

resultados obtidos refletem a expressão das ações educativas, o conhecimento 

teórico-prático e definição de competências e habilidades necessárias ao bom 

desempenho de profissional formado pela instituição, mantendo um contato 

constante. 

 

Em relação às ações de mais impacto desenvolvidas pela IES, os entrevistados 

mencionaram: 

 
Implantação do ensino remoto para atender à demanda da COVID-19, manter 
viva a motivação de docentes e discentes, garantir o ensino de qualidade no 
momento de crise (E1- Reitora). 
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A chegada do coronavírus foi bastante impactante para o ensino, os desafios 
das aulas remotas foram vencidos com a união de toda a equipe do UNIFSA 
(E4- Coordenador). 
 
Implementar soluções tecnológicas e metodológicas que permitissem continuar 
ofertando as aulas e demais atividades acadêmicas com a mesma qualidade, 
face às restrições impostas pela pandemia da COVID19 (E6- Coordenador): 
 

O trabalho excelente diante da crise sanitária que vivenciamos. A IES 
proporcionou apoio integral no que diz respeito ao trabalho remoto dos 
professores, bem como apoio aos alunos para vivenciarem os estudos na 
modalidade online. A IES investiu de forma intensa na qualidade tecnológica 
por meio de acesso à plataforma digital. Os maiores desafios foram a 
interrupção das aulas presenciais para a modalidade remota devido às 
resistências e adaptações e à necessidade de diálogo individual que 
professores, coordenadores, gestores e pessoal administrativo tiveram que 
realizar para auxiliar todos os alunos (E5- Coordenador). 
 
Certamente, nesse ano de 2020, a ação de maior impacto foi a migração do 
[regime] presencial para o remoto. Tivemos menos de uma semana para fazer 
a migração de 1.231 disciplinas para a plataforma Blackboard, treinar professor 
em tempo real […], os colaboradores ainda se adaptando à situação de home 
office. O impacto foi a aceleração tecnológica da instituição (E2- Diretor). 
 
Os desafios da instituição anteriormente eram expandir os cursos, trabalhar 
mais a comunidade, fortalecer a extensão e os eventos de pesquisa. Eles 
realmente mudaram para um desafio de sobrevivência, que foi o enfrentamento 
da pandemia, levando o ensino de uma forma diferente para o aluno (E3- 
Diretor). 

 
Os trechos dos relatos mostram que as ações de mais impacto percebidas pelos 

entrevistados referem-se à pandemia da COVID-19. Certamente, esse fator alterou 

radicalmente a dinâmica funcional das organizações, afetando diretamente as formas 

de comunicação e interação entre os indivíduos. A necessidade de isolamento social 

e de obediência às recomendações de órgãos competentes estimulou o home office 

e a aplicação de tecnologias de informação e comunicação. 

 

Os entrevistados foram questionados acerca das expectativas da IES em relação ao 

futuro. A reitora explicou que o UNIFSA pretende “continuar investindo na educação, 

ampliar os atendimentos à comunidade, crescer mais como instituição parceira 

voltada para os benefícios comuns, aumentar o número de cursos de graduação e 

pós-graduação, investir mais em pesquisa” (E1- Reitora). 

 
Os diretores afirmaram: 
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Fortalecer o ensino presencial, aumentar a pesquisa e o ensino a distância e a 
pós-graduação (E3- Diretor). 
 
Ser reconhecida como instituição inovadora, referenciada pelo seu projeto 
didático-pedagógico, com foco na qualidade de prestação de serviços como 
forma de agregar valor (E4- Diretor). 
 
[…] ampliar o número de cursos de graduação, pós-graduação e cursos 
tecnológicos (E5- Diretor). 
 
As perspectivas da IES para o futuro são: manter a qualidade do ensino 
ministrado. Acho que a situação que vivemos não é pontual, nós vamos 
continuar tendo virtualidade muito presente, o avanço tecnológico não 
retrocede. (A IES) tem a presencialidade como base, teremos cursos 
presenciais e vamos continuar tendo. Mas para o futuro há perspectiva de 
coexistência entre o presencial e o virtual. Se aproveitarmos o melhor dos dois 
mundos a perspectiva é a melhor possível, pois iremos conseguir atingir mais 
alunos e utilizar a tecnologia com a qualidade que a gente já oferece (E2- 
Diretor). 

 
Pode-se notar que, apesar dos desafios inerentes ao contexto de pandemia, os 

entrevistados consideram que o UNIFSA tem uma visão positiva em relação ao futuro. 

Nesse sentido, pretende expandir os cursos e se consolidar como uma instituição 

inovadora, vislumbrando a conjugação das modalidades presencial e virtual de ensino. 

A preocupação com a manutenção da qualidade nos serviços prestados tornou-se 

evidente nos relatos dos pesquisados e, de fato, tem sido reconhecida como um 

aspecto decisivo para a sobrevivência das IES (Barbosa et al., 2016a; 2016b). 

 
No que se refere à capacidade de adaptação por parte da IES, os entrevistados se 
posicionaram de forma favorável, como mostram os fragmentos a seguir: 
 

Estamos prontos para qualquer desafio (E1- Reitora). 
 
Sim, por conta da gestão compartilhada e da boa comunicação interna com os 
líderes e liderados (E3- Diretor). 
 
Sim! Os desafios surgem, no entanto, o que se observa é que a IES vem se 
consolidando de forma madura e atenta às inovações (E5- Coordenador). 
 
Sim. Exemplo disso foram as diversas medidas planejadas e implantadas para 
continuar as atividades acadêmicas sem prejuízos para os discentes (E6- 
Coordenador). 

 
Essa capacidade de adaptação sinalizada pelos entrevistados representa um fator 

essencial à competitividade. Em face das abruptas transformações no cenário 
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educacional, há necessidade de flexibilidade organizacional para que a instituição 

possa acompanhar e se adaptar às mudanças em curso (Barbosa et al., 2016a; 2016b; 

Barbosa et al., 2017). 

 

4.3 Gestão do conhecimento no UNIFSA: possibilidades e limites 

 

A gestão do conhecimento representa um enfoque essencial para as organizações na 

Sociedade do Conhecimento. Diversos autores, na década de 1990, já percebiam que 

se tratava de uma tecnologia gerencial capaz de potencializar a geração de valor para 

a organização (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1997). 

 
Na pesquisa realizada, os entrevistados foram indagados acerca da 

importância da gestão do conhecimento para o UNIFSA. Os fragmentos de 

relatos destacados mostram a percepção dos sujeitos: 

 
(A gestão do conhecimento é) ampla e desafiadora! A gestão do conhecimento 
é nossa motivação para continuamos a ser o Centro Universitário Santo 
Agostinho (E1- Reitora). 
 
O conhecimento é a melhor alternativa para vencer obstáculos. No caso da IES, 
somos bem preparados, treinados, informados sobre tudo o que acontece (E4- 
Coordenador). 
 
[O conhecimento] é a base para a formação e para o desenvolvimento dos 
discentes, docentes e técnicos da instituição (E6- Coordenador). 

 
Os entrevistados E2 e E3 explicaram: 
 

Para uma instituição que trata de educação e tem por objetivo formar pessoas, 
fazer a gestão do conhecimento é essencial. Tem que trabalhar as habilidades, 
as competências, […] como a instituição vai se qualificar e atualizar para atingir 
a missão institucional (E2- Diretor). 
 
A gestão da instituição é baseada na gestão de conhecimento através da 
gestão compartilhada, da comunicação, da informação, da inovação, da 
desburocratização dos setores, do uso das tecnologias, do dinamismo da 
instituição focando na rapidez das soluções de problemas. A Gestão, a Reitoria, 
a Pró-Reitoria estão próximos dos liderados e dos alunos, fazendo com que o 
conhecimento seja disseminado pela proximidade (E3- Diretor). 

 
Os resultados obtidos demonstram que a produção e gestão de conhecimento têm 

sido essenciais no UNIFSA. Pelo visto, o conhecimento representa um elemento 
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determinante para a tomada de decisões e construção da ambiência institucional. 

Esses aspectos têm sido amplamente discutidos na literatura (Ruas & Antonello , 

2003, Neves et al., 2017). 

 
Embora o enfoque da gestão do conhecimento tenha sido considerado relevante no 

UNIFSA, interessa compreender em que medida as práticas institucionais revelam 

aderência ao conceito. Nesse sentido, os entrevistados foram questionados acerca da 

adoção de práticas relacionadas à gestão do conhecimento por parte da IES. Os 

trechos a seguir revelam a percepção dos sujeitos pesquisados: 

 
Sim, (a IES promove a gestão do conhecimento por meio de) investimento em 
docentes, infraestrutura e recursos tecnológicos (E1- Reitora). 
 
Sim, (por meio de) treinamentos, encontros com coordenadores, encontros 
pedagógicos, reuniões sistemáticas com docentes, discentes e técnico- 
administrativos (E4- Coordenador). 
 
Várias ações são evidenciadas: formação continuada dos gestores, a prática 
de uma pedagogia alinhada ao mundo pós-moderno, excelente tecnologia, uma 
relação humana com alunos e colaboradores, ações e práticas inovadoras e 
investimento com a formação dos professores (E5- Coordenador). 
 
Sim, (por meio de) programas de formação continuada para docentes e 
técnicos administrativos (E6- Coordenador). 
 

A instituição trabalha investindo e incentivando as pessoas para que se 
atualizem. Exemplos: o programa de formação continuada de colaborador 
[técnico-administrativo] e de professores. Há incentivo para os alunos 
participarem de eventos, programas de iniciação científica, programa de 
extensão (E2- Diretor). 
 
[A IES] adota cursos de formação continuada, realiza reuniões através de 
plataformas virtuais, utiliza rede social interna, grupos de tecnologias, novas 
plataformas e salas de inovação para gestão (E3- Diretor). 

 

Pode-se perceber que o UNIFSA realiza ações de diversas naturezas que, na visão 

dos entrevistados, relacionam-se ao enfoque da gestão do conhecimento. Essas 

ações envolvem diversos níveis da estrutura organizacional e diversos públicos. A 

articulação e integração entre os diversos níveis da estrutura têm sido conceituadas 

há tempos como fatores essenciais para a construção de uma dinâmica favorável à 

gestão do conhecimento (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1997; 

Senge, 1998). 



80  

 

O questionário utilizado na pesquisa mencionou as seguintes práticas de gestão do 

conhecimento passíveis de serem adotadas por determinada instituição: comunidade 

de prática, mentoring, coaching, banco de competências, melhores práticas, 

benchmarking, lições aprendidas, narrativas, educação corporativa, café do 

conhecimento, assistência de colegas, revisão pós-ação, comunicação institucional, 

espaços colaborativos físicos e espaços colaborativos virtuais. 

 

As tabelas 1 e 2 são relativas as práticas de gestão de conhecimento mapeadas por 

Maronato (2018) e foram utilizadas no presente estudo na aplicação do questionário. 

Dessa forma, a Tabela 1 mostra a frequência de adoção dessas práticas na visão dos 

pesquisados. 

 

Tabela 1 
Práticas de gestão do conhecimento: geral 
 1 - 

não ocorre 
2 - 

raramente 
3 - 

frequentemente 
4- 

sempre 

Educação corporativa 0 (0,00%) 3 (13,054%) 9 (39,13%) 11 (47,83%) 

Comunicação institucional 3 (13,04%) 4 (17,39%) 9 (39,13%) 7 (30,43%) 

Espaços colaborativos físicos 8 (34,78%) 5 (21,74%) 5 (21,74%) 5 (2,74%) 

Lições aprendidas 4 (17,39%) 3 (13,04%) 7 (30,43%) 9 (39,13%) 

Melhores práticas 0 (0,00%) 3 (13,04%) 8 (34,78%) 12 (52,17%) 

Narrativas 1 (4,35%) 5 (21,74%) 6 (26,09%) 11 (47,83%) 

Comunidade de prática 1 (4,35%) 1 (4,35%) 8 (34,78%) 13 (56,52%) 

Benchmarking 1 (4,35%) 2 (,8,70%) 7 (30,43%) 13 (56,52%) 

Espaços colaborativos virtuais 0 (0,00%) 1 (4,35%) 3 (13,04%) 19 (82,61%) 

Assistência de colegas 4 (17,39%) 9 (39,13%) 3 (13,04%) 7 (30,43%) 

Revisão pós-ação 2 (8,70%) 2 (8,70%) 10 (43,48%) 9 (39,13%) 

Banco de competências 1 (4,35%) 5 (21,74%) 8 (34,78%) 9 (39,13%) 

Mentoring 0 (0,00%) 0 (0,00%) 6 (26,09%) 17 (73,91%) 

Café do conhecimento 0 (0,00%) 2 (8,70%) 8 (34,78%) 13 (56,52%) 

Coaching 0 (0,00%) 6 (26,09%) 8 (34,78%) 9 (39,13%) 

Fonte: Dados da pesquisa.     

 

A Tabela 1 revela aspectos interessantes. Pode-se notar que a maioria dos 

respondentes indicou que as seguintes práticas têm sido adotadas “sempre” no 

UNIFSA: espaços colaborativos virtuais (82,61%), mentoring (73,91%), comunidade 

de prática (56,52%), benchmarking (56,52%), café do conhecimento (56,52%), 

melhores práticas (52,17%). 
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A maioria dos respondentes sinalizou que as seguintes práticas têm sido adotadas 

“frequentemente” no UNIFSA: educação corporativa (86,96%), revisão pós-ação 

(82,61%), narrativas (73,91%), banco de competências (73,91%), coaching (73,91%), 

comunicação institucional (69,57%) e lições aprendidas (69,56%). Também, a maioria 

dos respondentes sinalizou que as seguintes práticas “nunca ocorrem” ou “ocorrem 

raramente” no UNIFSA: espaços colaborativos físicos (56,52%) e assistência de 

colegas (56,52%). 

 
A Tabela 2 evidencia a visão dos diretores sobre as práticas relacionadas à gestão 
do conhecimento adotadas no UNIFSA. 
 

Tabela 2 
Práticas de gestão do conhecimento: diretores 

 1 - 
não ocorre 

2 - 
raramente 

3 - 
frequentemente 

4- 
sempre 

Educação corporativa 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

Comunicação institucional 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 

Espaços colaborativos físicos 0 (0,00%) 2 (66,67%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 

Lições aprendidas 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Melhores práticas 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

Narrativas 0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

Comunidade de prática 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Benchmarking 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Espaços colaborativos virtuais 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Assistência de colegas 0 (0,00%) 2 (66,67%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 

Revisão pós-ação 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

Banco de Competências 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

Mentoring 0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 3 (100,0%) 

Café do conhecimento 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Coaching 0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

Fonte: dados da pesquisa.     

 

Em relação à visão dos diretores, pode-se notar que a maioria relatou que as 

seguintes práticas têm sido adotadas “sempre” no UNIFSA: lições aprendidas 

(66,67%), narrativas (66,67%), comunidade de prática (66,67%), benchmarking 

(66,67%), espaços colaborativos virtuais (66,67%) e café do conhecimento (66,67%). 

 

A Tabela 2 revela que todos eles (três) consideraram que as seguintes práticas 

relacionadas à gestão do conhecimento têm sido empregadas “frequentemente” ou 

“sempre” no UNIFSA: educação corporativa, melhores práticas, revisão pós-ação, 
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banco de competências, coaching, mentoring. Para os diretores, as seguintes práticas 

têm sido adotadas “raramente”: comunicação institucional (66,67%), espaços 

colaborativos físicos (66,67%) e assistência de colegas (66, 67%). Ao se comparar o 

resultado geral (23 respondentes) com o dos diretores, verifica-se que houve 

concordância em relação às práticas que “sempre” são adotadas no UNIFSA. O 

resultado geral, porém, acusou as seguintes práticas: mentoring (73,91%) e melhores 

práticas (52,17%). Já os diretores citaram também: lições aprendidas (66,67%) e 

narrativas (66,67%). Essas divergências podem ser compreendidas em função da 

visão inerente ao cargo do respondente. Nesse sentido, deve-se considerar que 

coordenadores têm atribuições distintas em relação a diretores, embora ambos 

exerçam papel gerencial. 

 

Na pesquisa, os respondentes foram inquiridos acerca das ferramentas tecnológicas 

adotadas pelo UNIFSA. Para tanto, como ponto de partidas, foram identificadas as 

seguintes alternativas disponíveis na literatura: e-mail, portal corporativo, mensagens 

instantâneas (Microsoft Service Network - MSN, Whatsapp, outros), sistemas de áudio 

e videoconferência, intranet, extranet (rede de computadores que permite acesso 

externo controlado), repositório de documentos, fóruns de discussão, gestão 

eletrônica de documentos, repositórios de lições aprendidas e melhores práticas, 

groupware (softwares de colaboração), Wiki (ferramenta Web/estilo enciclopédia: 

exemplo Wikipédia), sistemas de workflow (sistematização dos processos realizados).  

A Figura 21 mostra os resultados obtidos. 
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Figura 21 
Ferramentas tecnológicas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Figura 21 destacaram-se: email (13,33%), portal corporativo (12,73%), mensagens 

instantâneas - MSN, Whatsapp, outros - (12,12%), sistemas de áudio e 

videoconferência (10,91%) e intranet (10,30%). No total, uma parcela de respondentes 

equivalente a 59,39% indicou essas ferramentas tecnológicas. Verifica-se que elas 

estão, geralmente, presentes nas organizações e têm sido amplamente utilizadas para 

comunicação e transmissão de informações. No caso do UNIFSA, não tem sido 

diferente. Essas ferramentas dão suporte à dinâmica funcional da instituição, 

conforme descreveram os respondentes. Quanto aos diretores, além das ferramentas 

mencionadas, foram indicadas por todos eles as seguintes alternativas: extranet (rede 

de computadores que permite acesso externo controlado), fóruns de discussão, 

repositório de documentos e gestão eletrônica de documentos. 

 

Os resultados atestam que, no UNIFSA, faz-se uso de amplo conjunto de ferramentas 

tecnológicas. Esse aspecto denota alinhamento com a ênfase da gestão do 

conhecimento e sinaliza o movimento de adaptação da IES às inovações no campo 

tecnológico. 
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Sobre as ferramentas tecnológicas adotadas pelo UNIFSA para dar suporte à gestão 

do conhecimento, os entrevistados referiram diversos aspectos, como evidenciam os 

fragmentos a seguir: 

 

Sistemas correspondentes às necessidades dos cursos; equipamento, 
laboratórios de qualidade. internet de ponta; salas de inovação tecnológica (E1- 
Reitora). 
 
Trabalhamos com a plataforma blackboard, utilizamos as redes sociais, o site, 
o Collaborate (E2- Diretor). 
 
Plataformas de tecnologias como blackboard, biblioteca virtual, revistas 
eletrônicas (E3- Diretor). 
 
Investimento em tecnologia, ambientes virtuais de qualidade, sala de inovação 
e práticas simuladas (E4- Coordenador). 
 
Cursos online, plataforma tecnológica própria e de qualidade, laboratórios e 
bibliotecas virtuais (E5- Coordenador), 
 
Plataforma blackboard, biblioteca virtual, catálogo SAGAH  (E6- Coordenador). 

 

As ferramentas tecnológicas utilizadas pelo UNIFSA para sustentar as práticas de 

gestão do conhecimento são de naturezas distintas e estão incorporadas à 

infraestrutura de recursos institucionais. Os recursos empregados favorecem a 

dinâmica de gestão e o fluxo de informações e conhecimentos entre os diversos 

públicos (docente, técnico-administrativo e dicente) e, conforme diversos autores 

clássicos (Davenport & Prusak, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1997; Senge, 1998), 

representa um aspecto essencial. 

 

Como elementos facilitadores utilizados para o compartilhamento do conhecimento no 

UNIFSA, os entrevistados citaram diversas alternativas: 

 

Internet e sistemas próprios integrados (E1- Reitora) 
 
Trabalho colaborativo através das reuniões que passaram a ser semanais; e- 
mails; gestão de conteúdo; gestão de projetos colaborativos; uso da internet; 
uso de GED (Gestão Eletrônica de Documentos) (E2- Diretor). 
 
Trabalho virtual colaborativo; rede social corporativa; mensagens (SMS, e- 
mails); Wikis; educação corporativa virtual; pesquisa textual; gestão de 
conteúdo; gestão de projetos colaborativos; internet/intranet; GED (Gestão 
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Eletrônica de Documentos) (E3- Diretor). 
 
Site do UNIFSA, email, plataforma blackboard, sistema de gestão acadêmica, 
financeira e patrimonial (E4- Coordenador). 
 
O diálogo permanente dos gestores com os coordenadores e corpo 
administrativo. Ações e ideias que solucionam os problemas e desafios que 
surgem, investimento na formação em todo o ambiente educacional (E5- 
Coordenador). 

 
A Tabela 3 refere-se aos facilitadores de gestão do conhecimento utilizados na 

UNIFSA, na perspectiva dos respondentes (23). 

 
Tabela 3 
Facilitadores de gestão do conhecimento: geral 

 
1 - 

não ocorre 
2 - 

raramente 
3 - 

frequentemente 
4- 

sempre 

O relacionamento entre os colegas de trabalho 
é de confiança. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 7 (30,43) 16 (69,57%) 

Há confiança na qualidade das informações e 
conhecimento compartilhado entre os 
integrantes da instituição. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 10 (43,48%) 13 (56,52%) 

Os integrantes da instituição costumam 
creditar a informação e o conhecimento que 
recebem as devidas fontes. 

0 (0,00%) 3 (13,04%) 6 (26,09%) 14 (60,87%) 

O compartilhamento de informações e 
conhecimento gera como contrapartida a 
reciprocidade em momentos oportunos. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 9 (39,13%) 14 (60,87%) 

A organização promove o compartilhamento 
do conhecimento em seu ambiente interno. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 10 (43,48%) 13 (56,52%) 

Os colaboradores contribuem, disseminam e 
compartilham ativamente o conhecimento na 
organização. 

0 (0,00%) 1 (4,35%) 10 (43,48%) 12 (52,17%) 

O compartilhamento do conhecimento, a troca 
de experiências e know-how acontece 
naturalmente entre os colaboradores. 

0 (0,00%) 2 (8,70%) 10 (43,48%) 11 (47,83%) 

A organização incentiva o registro formal da 
participação em seminários, congressos e 
cursos para acesso de outros colaboradores. 

0 (0,00%) 1 (4,35%) 4 (17,39%) 18 (78,26%) 

Existe incentivo da organização para a busca 
de conhecimento nos diversos setores e 
membros da organização. 

0 (0,00%) 1 (4,35%) 5 (21,74) 17 (73,91%) 

O acesso às pessoas detentoras de um 
conhecimento específico independente do 
nível hierárquico. 

0 (0,00%) 4 (17,39%) 3 (13,04%) 16 (69,57%) 

As ideias são manifestadas livremente na 
organização. 

0 (0,00%) 1 (4,35%) 8 (8,70%) 14 (60,87%) 

Há incentivo e apoio ao compartilhamento de 
conhecimento na organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 5 (21,74%) 18 (78,26%) 

Os gestores encorajam a prática do 
compartilhamento de conhecimento na 
organização, participando de forma ativa do 
processo. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 5 (21,74%) 18 (78,26%) 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 3 
Facilitadores de gestão do conhecimento: geral 

 
1 - 

não ocorre 
2 - 

raramente 
3 - 

frequentemente 
4- 

sempre 

O conhecimento individual influencia 
positivamente a imagem do colaborador na 
organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 5 (21,74%) 18 (78,26%) 

As ferramentas tecnológicas auxiliam no 
compartilhamento do conhecimento da 
organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 5 (21,74%) 18 (78,26%) 

Os repositórios de conhecimento disponíveis 
proporcionam efetividade no compartilhamento 
do conhecimento. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 

A troca de informação e conhecimento ocorre 
pela interação face a face entre os membros 
da organização 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

As discussões de grupo de trabalho são 
realizadas de forma presencial. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

As discussões de grupo de trabalho são 
realizadas de forma virtual/remota. 

0 (0,00%) 
 

0 (0,00%) 

 

2 (66,67%) 

 

1 (33,33%) 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 3 sinaliza que a maioria dos respondentes fez alusão aos seguintes 

facilitadores da gestão do conhecimento que têm sido adotados “sempre” no UNIFSA: 

o relacionamento entre os colegas de trabalho é de confiança (69,57%); o 

relacionamento entre os colegas de trabalho é de confiança (56,52%); os integrantes 

da instituição costumam creditar a informação e o conhecimento que recebem às suas 

devidas fontes (60,87%); o compartilhamento de informações e conhecimento gera 

como contrapartida a reciprocidade em momentos oportunos (60,87%); a organização 

promove o compartilhamento do conhecimento em seu ambiente interno (56,52%); os 

colaboradores contribuem, disseminam e compartilham ativamente o conhecimento 

na organização (52,17%); a organização incentiva o registro formal da participação 

em seminários, congressos e cursos para acesso de outros colaboradores (78,26%); 

existe incentivo da organização para a busca de conhecimento nos diversos setores 

e membros da organização (73,91%); o acesso às pessoas detentoras de um 

conhecimento específico independe do nível hierárquico (69,57%); as ideias são 

manifestadas livremente na organização (60,87%); há incentivo e apoio ao 

compartilhamento de conhecimento na organização (78,26%); os gestores encorajam 

a prática do compartilhamento de conhecimento na organização, participando de 

forma ativa do processo (78,26%); o conhecimento individual influencia positivamente 

a imagem do colaborador na organização (78,26%); as ferramentas tecnológicas 

auxiliam no compartilhamento  do conhecimento da organização (78,26%); a troca de 
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informação e conhecimento ocorre pela interação face a face entre os membros da 

organização (56,52%); e a troca de informação e conhecimento ocorre pela interação 

face a face entre os membros da organização (52,17%). 

 

A maioria dos respondentes sinalizou que as seguintes práticas têm sido adotadas 

“frequentemente” ou “sempre” no UNIFSA: o compartilhamento do conhecimento, a 

troca de experiências e know-how acontecem naturalmente entre os colaboradores 

(91,30%), as discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma presencial 

(91,30%), as discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma virtual/remota 

(91,30%) e os repositórios de conhecimento disponíveis proporcionam efetividade no 

compartilhamento do conhecimento organizacional (86,96%). 

 

A Tabela 4 demonstra os facilitadores de gestão do conhecimento presentes no 

contexto do UNIFSA, na ótica dos diretores. 

 
Tabela 4 
Facilitadores da gestão do conhecimento: diretores 

 
1 - 

não ocorre 
2 - 

raramente 
3 - 

frequentemente 
4- 

sempre 

O relacionamento entre os colegas de trabalho 
é de confiança. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 3 (100,00%) 

Há confiança na qualidade das informações e 
conhecimento compartilhado entre os 
integrantes da instituição. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

Os integrantes da instituição costumam 
creditar a informação e o conhecimento que 
recebem às devidas fontes. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

O compartilhamento de informações e 
conhecimento gera como contrapartida a 
reciprocidade em momentos oportunos 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

A organização promove o compartilhamento 
do conhecimento em seu ambiente interno. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Os colaboradores contribuem, disseminam e 
compartilham ativamente o conhecimento na 
organização. 

0 (0,00%) 
 

1 (33,33%) 

 
0 (0,00%) 

 
2 (66,67%) 

O compartilhamento do conhecimento, a troca 
de experiência e know how acontecem 
naturalmente entre os colaboradores. 

0 (0,00%) 
 

1 (33,33%) 

 
2 (66,67%) 

 
0 (0,00%) 

A organização incentiva o registro formal da 
participação em seminários e cursos para 
acesso de outros colaboradores.  

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Existe incentivo da organização para a busca 
de conhecimento nos diversos setores e 
membros da organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 4 
Facilitadores da gestão do conhecimento: diretores 

 
1 - 

não ocorre 
2 - 

raramente 
3 - 

frequentemente 
4- 

sempre 

O acesso às pessoas detentoras de um 
conhecimento específico independe do nível 
hierárquico. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

As ideias são manifestadas livremente na 
organização. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 

Há incentivo e apoio ao compartilhamento de 
conhecimento na organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Os gestores encorajam a prática do 
compartilhamento de conhecimento na 
organização, participando de forma ativa do 
processo. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

O conhecimento individual influencia 
positivamente a imagem do colaborador na 
organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

As ferramentas tecnológicas auxiliam no 
compartilhamento do conhecimento da 
organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

Os repositórios de conhecimento disponíveis 
proporcionam efetividade no 
compartilhamento do conhecimento 
organizacional 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 

A troca de informação e conhecimento ocorre 
pela interação face a face entre os membros 
da organização. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

A troca de informação e conhecimento ocorre 
pela interação face a face entre os membros 
da organização. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 

As discussões de grupo de trabalho são 
realizadas de forma presencial. 

0 (0,00%) 1 (33,33%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 

As discussões de grupo de trabalho são 
realizadas de forma virtual/remota. 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (66,67%) 1 (33,33%) 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 4 sinaliza que a maioria dos diretores citou os seguintes facilitadores da 

gestão do conhecimento que têm sido adotados “sempre” no UNIFSA: o 

relacionamento entre os colegas de trabalho é de confiança (100%); os integrantes da 

instituição costumam creditar a informação e o conhecimento que recebem às suas 

devidas fontes (66,67%); os colaboradores contribuem, disseminam e compartilham 

ativamente o conhecimento na organização (66,67%); o acesso às pessoas 

detentoras de um conhecimento específico independe do nível hierárquico (66,67%); 

há incentivo e apoio ao compartilhamento de conhecimento na organização (66,67%); 

os gestores encorajam a prática do compartilhamento de conhecimento na 

organização, participando de forma ativa do processo (66,67%); o conhecimento 

individual influencia positivamente a imagem do colaborador na organização 



89  

 

(66,67%); as ferramentas tecnológicas auxiliam no compartilhamento  do 

conhecimento da organização (66,67%); a troca de informação e conhecimento ocorre 

pela interação face a face entre os membros da organização (66,67%); a troca de 

informação e conhecimento ocorre pela interação face a face entre os membros da 

organização (66,67%); as discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma 

presencial (66,67%); e as discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma 

virtual/remota (66,67%). 

 

Pode-se notar que, de forma geral, os facilitadores da gestão do conhecimento têm 

sido amplamente incentivados pela UNIFSA. Deve-se levar em conta que eles são 

essenciais, na medida em que potencializam e dinamizam a produção, 

armazenamento e disseminação de conhecimentos na organização (Davenport & 

Prusak, 1998; Nonaka & Takeuchi, 1997; Senge, 1998). Contudo, a Tabela 4 indica 

que há espaços de melhoria, já que um dos diretores considerou que os seguintes 

facilitadores ocorrem “raramente”: os integrantes da instituição costumam creditar a 

informação e o conhecimento que recebem às suas devidas fontes; os colaboradores 

contribuem, disseminam e compartilham ativamente o conhecimento na organização; 

o compartilhamento do conhecimento, a troca de experiências e know-how acontecem 

naturalmente entre os colaboradores; o acesso às pessoas detentoras de um 

conhecimento específico independe do nível hierárquico; as ideias são manifestadas 

livremente na organização; os repositórios de conhecimento disponíveis proporcionam 

efetividade no compartilhamento do conhecimento organizacional; a troca de 

informação e conhecimento ocorre pela interação face a face entre os membros da 

organização; as discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma presencial. 

Em se tratando da visão de um dos dirigentes institucionais, esses aspectos merecem 

atenção. 

 

Sobre a adoção de possíveis diretrizes relacionadas à cultura digital e às novas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), os entrevistados mencionaram: 

 

Investimento permanente em novas tecnologias para atender às inovações das 
aulas, Web e wi-fi, uso de datashow, salas de inovações (E4- Coordenador). 
 
Investimento amplo na cultura digital por meio de treinamentos, cursos que 
possibilitam o acesso às modalidades tecnológicas tanto dos docentes, quanto 
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dos discentes. [A IES] possui uma excelente plataforma digital acessível a 
todos (E5- Coordenador). 
 
Nas matrizes curriculares dos cursos ofertados constam disciplinas que 
possibilitam o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à 
TIC, além de promover ações de capacitação continuada para professores e 
equipe técnico-administrativa (E6- Coordenador). 
 
O coordenador do setor de Tecnologia da Informação e os técnicos dos 
laboratórios de informática avaliam a adequação dos equipamentos em número 
e modelo para atender às exigências dos cursos. Em caso de identificação de 
deficiências, a instituição atualiza os equipamentos disponíveis para que possa 
garantir o número e o modelo das máquinas às exigências dos cursos, às 
necessidades das disciplinas e às solicitações de professores e estudantes, 
além da aquisição de novas versões de sistemas operacionais, visando à 
melhoria do ensino das disciplinas do currículo. A atualização dos 
equipamentos é feita de forma sistemática, se necessário, por meio de upgrade. 
A atualização consiste na troca de um ou mais componentes do computador 
por componentes de melhor desempenho. A utilização da internet é gratuita e 
ilimitada para professores e estudantes do Centro Universitário Santo 
Agostinho - UNIFSA (E1- Reitora). 
 
Houve a migração para os 20% via moodle e depois para a blackboard. A 
criação do Núcleo de Mediação Tecnológica e do Núcleo de Educação a 
Distância. Temos várias ações incentivando a utilização das novas tecnologias 
tanto dentro da sala de aula com tecnologias ativas e inovadoras, como no 
próprio ambiente organizacional (E2- Diretor). 

 
Os dados sinalizam que o UNIFSA tem envidado esforços de natureza estratégica 

para fomentar a cultura digital e o uso de novas TICs. Por meio de investimentos, a 

IES se aparelha para viabilizar a aprendizagem e gestão de conhecimento. Dessa 

forma, o UNIFSA procura ampliar o estoque de conhecimento identificado e 

disponibilizado para ser aplicado em sua estrutura, em prol da criação de novos 

conhecimentos. Autores como Neves et al., (2017) e Sveiby (1998), entendem que 

ações dessa natureza são essenciais para fomentar o desenvolvimento do potencial 

humano e viabilizar sua aplicação para a geração de resultados. 

 
Os entrevistados também foram questionados acerca dos recursos tecnológicos 

utilizados pela IES e se eles atendem às expectativas institucionais. As respostas 

foram as seguintes: 

 
Sim, eles atendem e são: equipamentos de informática, multimídias, 
equipamento de gravação, plataforma digital (E1- Reitora). 
 
Software de controle acadêmico, software de controle financeiro, ambientes 



91  

 

virtuais de aprendizagem, GEDs, central de relacionamento, sites e mídias 
sociais, avaliação institucional. Atendem, mas estamos sempre buscando 
novos recursos (E2- Diretor). 
 
Sim. Todas as salas têm sistema de som, datashow, projetores, bem como nos 
laboratórios específicos e gerais. Os alunos acessam toda a “vida acadêmica” 
no sistema online (E4- Coordenador). 
 
Plataforma digital própria (blackboad), internet, laboratórios de informática, 
biblioteca virtual e sistema acadêmico online (E5- Coordenador). 
 
Laboratórios, equipamentos e sistemas informatizados tanto para docentes, 
discentes e corpo técnico-administrativo (E6- Coordenador). 
 
Software de controle acadêmico, ambientes virtuais de aprendizagem, GEDs, 
central de relacionamento, sites e mídias sociais, avaliação institucional. 
Atendem, mas é preciso sempre estar aberto a novas tecnologias, novas 
atualizações, por causa do dinamismo no mundo da tecnologia e comunicação. 
O importante é a instituição estar […] sempre à procura de novas tecnologias, 
mídias sociais e ferramentas (E3- Diretor). 

 
Sobre os procedimentos e mecanismos empregados pela IES para estimular a 

construção de novos conhecimentos, os entrevistados explicaram: 

 
Eventos científicos, Empresa Júnior, atuação de consultores, extensões nas 
comunidades por intermédio das clínicas-escola, tribunais virtuais, práticas 
simuladas (E3- Diretor). 
 
Extensão, Semana Científica, monitoria, eventos e cursos diversos (E4- 
Coordenador). 
 
A IES investe constantemente em cursos de formação continuada, encontros 
pedagógicos e diálogos permanentes (E5- Coordenador). 
 
Implementação e incentivo à participação em programas de iniciação à 
pesquisa, como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC), Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) e 
Faculdade Santo Agostinho (FSA) Jr. (E6- Coordenador). 
 
Mais do que em qualquer outro momento, este é um tempo que exige que as 
instituições de ensino ampliem o seu entendimento sobre esse novo cenário, 
de modo que possa atender às diferentes demandas do novo paradigma da 
educação, contribuindo ativamente para a construção de novos conhecimentos 
capazes de resolver novos problemas. Toda essa dinâmica implica um 
repensar contínuo de suas políticas organizacionais e diretrizes acadêmico-
pedagógicas, de forma a adequar suas propostas de ensino a esse novo 
ambiente. Condições estratégicas de funcionamento do plano de atividades 
acadêmicas referentes ao ensino, iniciação à pesquisa e extensão são os 
procedimentos e mecanismos utilizados (E1- Reitora). 
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O incentivo às pessoas para se qualificarem. Cada um no seu setor. Eu estou 
mais na parte de ensino, o que fiz muito foi compartilhar muito conteúdo e 
cursos, possibilidades para qualificação para a equipe que trabalha comigo. 
Além dos programas de iniciação científica e monitoria (E2- Diretor). 

 
Em relação aos procedimentos e mecanismos empregados pela IES para 
armazenar conhecimentos, os entrevistados fizeram os seguintes 
apontamentos:  
 
Ensino e aprendizagem com práticas extensiva e de pesquisa que desenvolve 
o conhecimento, bem como a Semana Científica e demais eventos realizados 
pelos cursos e pela IES (E1- Reitora). 
 
Gestão Eletrônica de Documentos, Software internos de controle 
acadêmico/financeiro, servidores em nuvem, utilização de servidores e 
plataformas de backup virtual (E2- Diretor). 
 
Através de arquivos digitais (E4- Coordenador). 
 
A sistemática adotada para armazenar conhecimentos diz respeito à 
organização dos documentos institucionais elaborados com base em reuniões 
colegiadas que decidem, estudam, resolvem impasses, compartilham 
conhecimentos e inovações para favorecerem o excelente resultado das 
práticas exercidas (E5- Coordenador). 
 
Elaboração e publicação de artigos científicos (E6- Coordenador). 

 
Foram obtidas as seguintes declarações sobre os procedimentos e mecanismos 

utilizados para disseminar conhecimento no contexto institucional: 

 
Produzir o conhecimento nos diversos campos do saber, contribuindo para o 
exercício pleno da cidadania, preparando profissionais competentes e capazes 
de contribuir para a transformação da sociedade (E1- Reitora). 
 
Encontros pedagógicos (semestral), semana científica (anual), jornadas de 
cada cursos (anual) (E2- Diretor). 
 
Revistas eletrônicas, congressos virtuais, bibliotecas virtuais (E3- Diretor). 
 
Divulgação no site, nas redes sociais e no sistema acadêmico (E4- 
Coordenador). 
 
Eventos acadêmicos e reuniões sistemáticas (E5- Coordenador). 
 
Eventos científicos como a Semana da Pesquisa Científica, Semana da 
Administração, entre outros (E6- Coordenador). 

 
De forma geral, os apontamentos anteriores revelam que os entrevistados se 

manifestaram de forma positiva em relação aos esforços envidados pelo UNIFSA com 
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o foco em: cultura digital, uso de novas TICs e procedimentos e mecanismos 

empregados para estimular, armazenar e disseminar novos conhecimentos. Conforme 

mencionado, autores como Neves et al. (2017) e Sveiby (1998), destacaram a 

relevância desses aspectos e da articulação dos processos necessários para dar 

suporte às práticas orientadas para a gestão do conhecimento. 

 
Quando inquiridos acerca dos desafios relacionados à gestão do conhecimento 

nessa IES, os entrevistados citaram: 

 
Desafio é a dinâmica (acelerada) do conhecimento. O desafio é acompanhar e 
atualizar o conhecimento em tempo real (E2- Diretor). 
 
Acompanhar as mudanças dentro do contexto educacional nacional e 
governamental. A IES deve sempre ficar em alerta e atenta às novas exigências 
(E5- Coordenador). 
 
Consolidação das práticas de gestão estratégica complementadas pela 
atualização da gestão organizacional e da infraestrutura; em apoio às 
atividades principais de ensino, iniciação científica e extensão. […] programas 
e ações para o aprimoramento pessoal dos docentes e técnico- administrativos 
(E1- Reitora). 

 

Constatou-se que os desafios envolvem a dificuldade de acompanhar as rápidas 

transformações no cenário educacional. Do ponto de vista estratégico, a reitora 

mencionou a necessidade de prover a necessária articulação entre a abordagem 

estratégica, a gestão dos recursos e processos disponíveis na instituição. O 

aprimoramento do corpo docente e técnico-administrativo também foi mencionado. Os 

desafios apontados denotam a preocupação da IES no que se refere ao 

acompanhamento das mudanças no cenário externo e que afetam o contexto 

educacional. Isso pode ser percebido no atual contexto de pandemia vivenciado por 

todos, em que a IES teve que se reinventar e se desdobrar diante de questões nunca 

ocorridas e inimagináveis de acontecer, sendo necessário uma adaptação rápida e 

ágil em que a transformação digital aconteceu de forma acelerada. No caso do 

UNIFSA, uma das diretoras afirma que tiveram de fazer a migração de 1.231 

disciplinas para a plataforma balckboard em menos de uma semana. 

 

A atenção por parte da instituição é fundamental na medida em que a dinâmica 

organizacional tem sido drasticamente afetada pelas transformações em curso 



94  

 

(Barbosa et al., 2016; 2016b; Barbosa et al., 2017). 

 

4.4 Competências gerenciais no UNIFSA 

 

Esta seção discorre sobre o terceiro objetivo específico da dissertação, que foi 

identificar as competências gerenciais e os meios utilizados para seu desenvolvimento 

no UNIFSA. Para tanto, utilizou-se como referência o modelo adotado por Quinn et al. 

(2003). Deve-se esclarecer que, apesar de se tratar de um modelo amplamente 

utilizado, o interesse por ele tem se renovado diante da necessidade de os gestores 

analisarem sua atuação frente aos desafios que emergem no atual panorama. Dessa 

forma, diversos são os estudos produzidos na contemporaneidade e que adotam o 

referido modelo como referência. 

 

Na sequência, a Tabela 5 traz a classificação das competências gerenciais requeridas 

no UNIFSA e que subsidiam as práticas de gestão de conhecimento e aprendizagem 

organizacional na referida instituição. A classificação das competências foi feita com 

base no grau de importância atribuído pelos respondentes. 

 

Tabela 5 
Grau de importância: geral 

 N Média Dp Md 

Ter comunicação eficaz. Mentor Relações Humanas 23 4,78 0,42 5,00 

Analisar informações com pensamento 
crítico. 

Monitor Processos Internos 22 4,77 0,42 5,0 

Desenvolver e aplicar pensamento 
criativo. 

Inovador Sistemas Abertos 23 4,74 0,54 5,00 

Conviver com a mudança. Inovador Sistemas Abertos 23 4,70 0,56 5,00 

Estimular o desenvolvimento dos 
empregados. 

Mentor Relações Humanas 23 4,70 0,56 5,00 

Saber estabelecer metas, planos e 
objetivos. 

Diretor Metas Racionais 23 4,70 0,47 5,00 

Incentivar a construção de equipes de 
trabalho 

Facilitador Relações Humanas 23 4,70 0,56 5,00 

Saber desenvolver e comunicar uma 
visão aos empregados 

Diretor Metas Racionais 23 4,65 0,49 5,00 

Administrar conflitos Facilitador Relações Humanas 23 4,65 0,49 5,00 

Promover a tomada participativa de 
decisões 

Facilitador Relações Humanas 23 4,65 0,57 5,00 

Saber atuar na negociação de acordos 
e compromissos. 

Negociador Sistemas Abertos 23 4,65 0,57 5,00 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 5 
Grau de importância: geral 

 N Média Dp Md 

Estimular ambiente de trabalho 
produtivo. 

Produtor Metas racionais 23 4,61 0,50 5,00 

Saber apresentar e defender ideias 
perante os outros. 

Negociador Sistemas Abertos 23 4,57 0,66 5,00 

Ter compreensão de si mesmo e dos 
outros. 

Mentor Relações Humanas 23 4,57 0,66 5,00 

Atuar no planejamento do próprio 
trabalho. 

Coordenador Processos internos 23 4,57 0,66 5,00 

Realizar o próprio trabalho de forma 
produtiva e com desempenho. 

Produtor Metas Racionais 23 4,52 0,67 5,00 

Atuar no planejamento e organização 
das atividades da instituição. 

Diretor Sistemas Abertos 23 4,50 0,67 5,00 

Atuar no gerenciamento dos processos 
de mudança. 

Inovador Metas Racionais 22 4,50 0,60 5,00 

Gerenciar o desempenho dos 
processos essenciais da instituição. 

Monitor Processos Internos 23 4,48 0,67 5,00 

Atuar no gerenciamento de processos. Coordenador Processos Internos 23 4,43 0,73 5,00 

Fazer gerenciamento multidisciplinar 
das áreas e das diversas funções. 

Coordenador Processos Internos 23 4,35 0,78 5,00 

Construir e manter base de poder na 
instituição. 

Negociador Sistemas Abertos 23 4,26 0,86 5,00 

Monitorar o próprio desempenho e 
administrar a sobrecarga de 
informações. 

Monitor Processos Internos 23 4,17 0,83 4,00 

Fazer o gerenciamento do tempo e 
estresse. 

Produtor Metas Racionais 23 4,00 0,80 4,00 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base na Tabela 5, detecta-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. 

(2003), pois todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. A 

avaliação positiva pode ser constatada pelos valores elevados das médias (máximo 

= 4,78; mínimo = 4,00) e medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Deve-se destacar que 

100% (23) das competências obtiveram médias e medianas entre 4,0 e 5,0. 

 

Como critério de identificação das competências que se destacaram, foram 

selecionadas as quatro médias mais elevadas. As competências com médias iguais 

também foram consideradas. Conforme a mostra a Tabela 5, no grupo das 

competências com médias mais elevadas sobressaíram-se pela frequência os 

seguintes modelos, papéis e competências: 

 

a) Modelo de relações humanas, com os papéis de mentor (ter comunicação 
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eficaz, estimular o desenvolvimento dos empregados) e facilitador (incentivar 

a construção de equipes de trabalho); 

b) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e 

aplicar pensamento criativo, conviver com a mudança); 

c) modelo de processos internos, com o papel de monitor (analisar 

informações com pensamento crítico); 

d) modelo de metas racionais, com o papel de diretor (saber estabelecer 

metas, planos e objetivos). 

 

Os resultados obtidos no UNIFSA demonstraram que os gestores devem manifestar 

diferentes competências relacionadas no modelo de Quinn et al. (2003). Diversos 

autores, como Boyatzis (1982) e Mintzberg (2005), já discutiam, há tempos, as 

múltiplas demandas que o âmbito organizacional impõe aos gestores. 

 

A Tabela 6 registra a classificação das competências gerenciais requeridas no 

UNIFSA e que subsidiam as práticas de gestão de conhecimento e aprendizagem 

organizacional na referida instituição. A classificação das competências foi realizada 

com base no grau de importância atribuído pelos diretores. 

 

Tabela 6 
Grau de importância: diretores 

 N Média Dp Md 

Incentivar a construção de equipes de 
trabalho. 

Facilitador Relações Humanas 3 5,00 0,00 5,00 

Promover a tomada participativa de 
decisões. 

Facilitador Relações Humanas 3 5,00 0,00 5,00 

Construir e manter uma base de poder 
na instituição. 

Negociador Sistemas Abertos 3 5,00 0,00 5,00 

Estimular ambiente de trabalho 
produtivo. 

Produtor Metas Racionais 
3 4,67 0,58 5,00 

Saber estabelecer metas, planos e 
objetivos. 

Diretor Metas Racionais 
3 4,67 0,58 5,00 

Fazer gerenciamento multidisciplinar 
das áreas e das diversas funções. 

Coordenador Processos Internos 
3 4,67 0,58 5,00 

Administrar conflitos. Facilitador Relações Humanas 3 4,67 0,58 5,00 

Ter comunicação eficaz. Mentor Relações Humanas 3 4,67 0,58 5,00 

Ter compreensão de si e dos outros. Mentor Relações Humanas 3 4,67 0,58 5,00 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 
Grau de importância: diretores 

 N Média Dp Md 

Estimular o desenvolvimento dos 
empregados. 

Mentor Relações Humanas 
3 4,67 0,58 5,00 

Atuar no gerenciamento dos processos 
de mudança. 

Inovador Sistemas Abertos 
3 4,67 0,58 5,00 

Conviver com a mudança. Inovador Sistemas Abertos 3 4,67 0,58 5,00 

Analisar informações com pensamento 
crítico. 

Monitor Processos Internos 3 4,33 0,58 4,00 

Desenvolver e aplicar pensamento 
criativo. 

Inovador Sistemas Abertos 3 4,33 0,58 4,00 

Saber atuar na negociação de acordos 
e compromissos 

Negociador Sistemas Abertos 3 4,33 0,58 4,00 

Atuar no planejamento e organização 
das atividades da instituição. 

Diretor Metas Racionais 3 4,33 1,15 5,00 

Atuar no gerenciamento de processos. Coordenador Processos Internos 3 4,33 1,15 5,00 

Atuar no planejamento do próprio 
trabalho. 

Coordenador Processos Internos 3 4,33 1,15 5,00 

Gerenciar o desempenho dos 
processos essenciais da instituição. 

Monitor Processos Internos 3 4,33 1,15 5,00 

Saber apresentar e defender ideias 
perante os outros. 

Negociador Sistemas Abertos 3 4,00 1,15 5,00 

Saber desenvolver e comunicar uma 
visão aos empregados. 

Diretor Metas Racionais 3 4,00 0,00 4,00 

Fazer o gerenciamento do tempo e 
estresse. 

Produtor Metas Racionais 3 3,67 0,58 4,00 

Realizar o próprio trabalho de forma 
produtiva e com desempenho. 

Produtor Metas Racionais 3 3,67 0,58 4,00 

Monitorar o próprio desempenho e 
administrar a sobrecarga de 
informações. 

Monitor Processos Internos 3 3,67 1,15 3,00 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 6 detectou-se a aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003), uma 

vez que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. A avaliação 

positiva pode ser constatada pelos valores elevados das médias (máximo = 5,00; 

mínimo = 3,67) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3). Salienta-se que 87,50% (21) 

das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e que nesse intervalo encontram-

se as quatro medias com valores mais elevados. Isso significa que elas englobam 

quase todas as competências propostas no modelo adotado. 

 

É preciso atentar para o fato de que os diretores atuam em nível estratégico e 

assumem atribuições que extrapolam o ambiente interno da instituição. Portanto, 

demandam competências diversas que dizem respeito a papéis e modelos de 
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referência distintos. A complexidade do ambiente laboral deve ser levada em conta na 

medida em que as competências requeridas estão intimamente relacionadas ao 

trabalho (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001). 

 

A classificação geral das competências com base no nível de domínio por parte dos 

respondentes encontra-se na Tabela 7. As competências gerenciais foram 

classificadas por ordem decrescente com base no valor da média. 

 

Tabela 7 
Competências por nível de domínio: geral 

 N Média Dp Md 

Desenvolver e aplicar pensamento 
criativo 

Inovador Sistemas Abertos 21 4,71 0,46 5,00 

Analisar informações com pensamento 
crítico. 

Monitor Processos Internos 21 4,67 0,58 5,00 

Estimular o desenvolvimento dos 
empregados 

Mentor Relações Humanas 21 4,57 0,60 5,00 

Ter comunicação eficaz Mentor Relações Humanas 21 4,52 0,51 5,00 

Incentivar a construção de equipes de 
trabalho 

Facilitador Relações Humanas 21 4,52 0,68 5,00 

Saber atuar na negociação de acordos 
e compromissos 

Negociador Sistemas Abertos 21 4,48 0,75 5,00 

Realizar o próprio trabalho, de forma 
produtiva e com desempenho. 

Produtor Metas Racionais 21 4,48 0,60 5,00 

Conviver com a mudança. Inovador Sistemas Abertos 21 4,43 0,68 5,00 

Saber apresentar e defender ideias 
perante a outros. 

Negociador Sistemas Abertos 21 4,43 0,60 4,00 

Ter compreensão de si e dos outros. Mentor Relações Humanas 21 4,38 0,59 4,00 

Atuar no planejamento e organização 
das atividades da instituição 

Diretor Metas Racionais 21 4,38 0,59 4,00 

Atuar nos processos de mudança Mentor Sistemas Abertos 21 4,38 0,67 4,00 

Atuar no planejamento do próprio 
trabalho. 

Coordenador Processos Internos 21 4,38 0,67 4,00 

Saber estabelecer metas, planos e 
objetivos. 

Diretor Metas Racionais 21 4,33 0,58 4,00 

Atuar no gerenciamento de processos. Coordenador Processos Internos 21 4,33 0,58 4,00 

Administrar conflitos. Facilitador Relações Humanas 21 4,33 0,66 4,00 

Saber desenvolver e comunicar uma 
visão aos empregados 

Diretor Metas Racionais 21 4,33 0,66 4,00 

Estimular ambiente de trabalho 
produtivo. 

Produtor Metas Racionais 21 4,33 0,73 4,00 

Promover a tomada participativa de 
decisões. 

Facilitador Relações Humanas 21 4,33 0,58 4,00 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 7 
Competências por nível de domínio: geral 

 N Média Dp Md 

Monitorar o próprio desempenho e 
administrar a sobrecarga de 
informações. 

Monitor Processos Internos 21 4,19 0,68 4,00 

Construir e manter uma base de poder 
na instituição. 

Negociador Sistemas Abertos 20 4,15 0,75 4,00 

Fazer gerenciamento multidisciplinar 
das áreas e das diversas funções 

Coordenador Processos Internos 21 4,14 0,57 4,00 

Gerenciar o desempenho dos 
processos essenciais da instituição. 

Monitor Processos Internos 21 4,10 0,83 4,00 

Fazer gerenciamento do tempo e 
estresse 

Produtor Metas Racionais 21 3,81 0,81 4,00 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se que, de forma geral, na Tabela 7, os respondentes manifestaram elevado 

domínio das competências gerenciais vinculadas ao modelo de Quinn et al. (2003). 

Isso pode ser comprovado pelos valores das médias (máximo = 4,71;mínimo = 3,81) 

e medianas (máximo = 5; mínimo = 4). Sublinha-se que 95,83% (23) das competências 

obtiveram médias entre 4,0 e 5,0. 

 

Como critério de identificação das competências que se destacaram, foram 

selecionadas as quatro médias mais elevadas. As competências com médias iguais 

também foram consideradas. 

 

a) Modelo de relações humanas, com os papéis de mentor (estimular o 

desenvolvimento dos empregados, ter comunicação eficaz) e facilitador 

(desenvolver e aplicar pensamento criativo); 

b) modelo de sistemas abertos, com o papel de inovador (desenvolver e 

aplicar pensamento criativo); 

c) modelo de processos internos, com o papel de monitor (analisar 

informações com pensamento crítico). 

 

Nesse grupo, não foram identificadas competências vinculadas ao modelo de metas 

racionais aludido por Quinn et al. (2003). As competências descritas, de fato, 

favorecem a dinâmica de gestão de conhecimento sempre que procuram: envolver os 

empregados, estimular a comunicação, aplicar pensamento crítico para a tomada de 
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decisões e analisar as informações de forma crítica. Autores como Ruas et al. (2005) 

e Retour et al. (2011) rressaltaram a relevância dessas ações na construção de 

competências coletivas. Dessa forma, a dinâmica adotada pela IES estimula a 

aquisição de conhecimentos, habilidade e atitudes, favorecendo as práticas de gestão. 

 

A Tabela 8 mostra a classificação geral das competências com base no nível de 

domínio na ótica dos diretores. 

 

Tabela 8 
Competências por domínio: diretores 

 N Média Dp Md 

Incentivar a construção de equipes de 
trabalho. 

Facilitador Relações Humanas 3 5,00 0,00 5,00 

Promover a tomada participativa de 
decisões. 

Facilitador 
Relações Humanas 3 

5,00 0,00 5,00 

Ter comunicação eficaz. Mentor Relações Humanas 3 5,00 0,00 5,00 

Estimular o desenvolvimento dos 
empregados. 

Mentor 
Relações Humanas 3 

5,00 0,00 5,00 

Atuar no gerenciamento de processos 
de mudança. 

Inovador Sistemas Abertos 
3 

5,00 0,00 5,00 

Conviver com a mudança. Inovador Sistemas Abertos 3 5,00 0,00 5,00 

Saber atuar na negociação de acordos 
e compromissos. 

Negociador 
Sistemas Abertos 3 

5,00 0,00 5,00 

Construir e manter uma base de poder 
na instituição. 

Negociador 
Sistemas Abertos 2 

5,00 0,00 5,00 

Administrar conflitos. Facilitador Relações Humanas 3 4,67 0,58 5,00 

Ter compreensão de si e dos outros. Mentor Relações Humanas 3 4,67 0,58 5,00 

Desenvolver e aplicar pensamento 
criativo. 

Inovador 
Sistemas Abertos 3 4,67 0,58 5,00 

Saber apresentar e defender ideias 
perante os outros. 

Inovador 
Sistemas Abertos 3 4,67 0,58 5,00 

Estimular ambiente de trabalho 
produtivo. 

Produtor Metas Racionais 
3 

4.33 1,15 5,00 

Realizar o próprio trabalho de forma 
produtiva e com desempenho. 

Produtor 
Metas Racionais 3 

4.33 1,15 5,00 

Atuar no planejamento e organização 
das atividades da instituição. Saber 
desenvolver e comunicar uma visão 
aos empregados. 

Diretor 

Metas Racionais 3 

4.33 1,15 5,00 

Saber estabelecer metas, planos e 
objetivos. 

Diretor 
Metas Racionais 3 

4.33 1,15 5,00 

Atuar no gerenciamento de processos. Diretor Metas Racionais 3 4.33 1,15 5,00 

Fazer gerenciamento multidisciplinar 
das áreas e das diversas funções. 

Coordenador Processos Internos 
3 

4.33 1,15 5,00 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8 
Competências por domínio: diretores 
Gerenciar o desempenho dos 
processos essenciais da instituição. 

Mentor Processos Internos 
3 

4.33 1,15 5,00 

Atuar no planejamento do próprio 
trabalho 

Coordenador Processos Internos 
3 

4,00 1,00 4,00 

Analisar informações com pensamento 
crítico. 

Monitor Processos Internos 
3 

4,00 1,00 4,00 

Monitorar o próprio desempenho e a 
administrar a sobrecarga de 
informações. 

Monitor Processos Internos 

3 

4,00 1,00 4,00 

Fazer o gerenciamento do tempo e 
estresse. 

Produtor Metas Racionais 
3 

3,67 1,15 3,00 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A aderência ao modelo proposto por Quinn et al. (2003) pode ser vista na Tabela 17, 

já que todas as competências foram bem avaliadas pelos respondentes. A avaliação 

positiva pode ser comprovada pelos valores elevados das médias (máximo = 5,00; 

mínimo = 3,67) e medianas (máximo = 5; mínimo = 3). Destaca-se que 95,83% (23) 

das competências obtiveram médias entre 4,0 e 5,0 e que nesse intervalo encontram-

se as quatro médias com valores mais elevados. Da mesma forma que ocorreu em 

relação ao grau de importância, isso significa que essas médias abrangem quase 

todas as competências propostas no modelo adotado. 

 

Com o intuito de identificar competências além daquelas indicadas no modelo de 

Quinn et al. (2003), solicitou-se aos respondentes que mencionassem alternativas. 

Foram obtidas as seguintes: compreender as rotinas dos setores institucionais; 

controlar e sistematizar informações; saber atuar na integração de equipe; empatia, 

respeito, agir com senso de humanidade. Entre essas competências, deve-se 

destacar “controlar e sistematizar informações” em face da necessidade de manipular 

e utilizar significativas massas de dados para produzir conhecimento capaz de gerar 

soluções e valor para a instituição. 

 

Sobre as competências gerenciais requeridas no UNIFSA, os entrevistados 

pontuaram: 

Competências gerenciais devem ser somadas ao conhecimento técnico, são 
requeridas também habilidades ligadas ao comportamento, postura profissional 
e relacionamento interpessoal, trabalhar em equipe, ser flexível e ter controle 
emocional e se inovador (E1- Reitora). 
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Todos os gestores devem assumir posturas colaborativas, trabalhar com ética, 
ter sintonia de equipe, profissionalismo, proatividade, inspirar pessoas, ter 
empatia com as situações e com o próximo (E2- Diretor). 
 
Estar aberto a novas lideranças, buscar inovação, trabalhar em equipe, 
trabalhar de forma proativa e dinâmica, procurar novas tecnologias e 
inovações, sempre mantendo a comunicação e humanização (E3- Diretor). 
Planejamento e organização, engajamento, equilíbrio emocional, aberto a 
mudanças, empatia e comunicação (E4- Coordenador). 
 
Iniciativa, proatividade, trabalho em equipe, planejamento e inovação (E6- 
Coordenador). 
 
O trabalho em equipe, capacidade de inovar, estar aberto e flexível às 
mudanças exigidas, capacidade de planejamento, ter boas ideias, liderar de 
forma democrática e acessível, ter capacidade empática para ouvir alunos, 
professores e toda comunidade acadêmica, realizar capacitação e e investir na 
formação continuada (E5- Coordenador). 
 

 

Quando indagados acerca das competências gerenciais que influenciam diretamente 

a gestão do conhecimento na instituição, os entrevistados declararam: 

Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, saber planejar, executar e 
liderar todos os processos (E1- Reitora). 
 
Planejamento e organização e comunicação (E4- Coordenador). 
 
Proatividade, solucionar conflitos, trabalhar em equipe, ter postura inovadora, 
ser propositivo e trazer ideias inovadoras diante de um cenário tão atual e 
dinâmico; saber determinar metas, saber se organizar, ter espírito de liderança, 
ter inteligência emocional para lidar com o novo, com o diferente, com o 
adverso, com o que não se espera (E2- Diretor). 

 

Os entrevistados relataram amplo conjunto de competências. Elas têm naturezas 

diferentes, contudo, algumas estão intimamente relacionadas ao modelo de Quinn et 

al. (2003). Le Boterf (2003) e Zarifian (2001) já alertavam acerca da emergência de 

novas demandas por competências à proporção que o ambiente institucional sofre 

alterações. No caso dos gestores, vasto repertório de competências técnicas, 

humanas e conceituais é necessário para sustentar a atividade gerencial. 

 

Sobre a articulação ente competências gerenciais e a gestão do conhecimento, os 

respondentes explicaram: 
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As competências gerenciais e a gestão do conhecimento devem andar lado a 
lado para que os objetivos, metas e missão sejam atendidos (E1- Reitora). 
 
Os dois processos se articulam de forma harmônica e isso ocorre devido à 
estabilidade e à maturidade da gestão, que se consolida com anos de 
experiência no trabalho desenvolvido (E5- Coordenador). 

 

Tal associação se dá no UNIFSA, por meio de uma abordagem estratégica por parte 

dos dirigentes, que devem prover ambiência favorável e dotada dos recursos 

necessários. 

 

A Tabela 9 expõe a classificação dos modelos sugeridos por Quinn et al. (2003), na 

ótica dos respondentes. 

 

Tabela 9 
Modelos gerenciais: geral 

  N Média Dp 

Relações Humanas 23 4,57 0,662 5,00 

Metas Racionais 23 4,52 0,665 5,00 

Processos Internos 23 4,26 0,810 4,00 

Sistemas Abertos 23 4,26 0,810 4,00 

Nota: Dp: desvio-padrão; md: mediana 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se notar que, conforme indica a Tabela 9, as médias são elevadas e muito 

próximas, sinalizando que os quatro papéis são relevantes no UNIFSA. Contudo, o 

modelo de relações humanos se sobressaiu em relação aos demais. 

 

Na Tabela 10 acompanha-se a classificação dos modelos mencionados por Quinn et 

al. (2003), na ótica dos diretores. 

 

Tabela 10 
Modelos gerenciais 

  N Média Dp Md 

Metas Racionais  3 4,67 0,58 5,00 

Relações Humanas  3 4,33 0,58 4,00 

Sistemas Abertos  3 4,33 0,58 4,00 

Processos Internos  3 3,67 1,15 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os quatro modelos também foram avaliados de forma positiva pelos diretores. O 
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modelo de metas racionais se destacou pela média mais elevada. O modelo de 

processos internos obteve a menor média. Pode-se inferir que, no exercício de suas 

funções, os diretores priorizam o estabelecimento de metas e o alcance de objetivos. 

Torna-se compreensível, portanto, a posição privilegiada do modelo de metas 

racionais. Novamente, deve-se ressaltar que os quatro modelos têm sido requeridos 

no UNIFSA, acentuando a complexidade inerente à atividade gerencial com foco nos 

processos de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. 

 

Os entrevistados foram indagados acerca do papel da instituição e dos próprios 

gestores no processo de desenvolvimento de competências gerenciais e foram 

obtidas as seguintes respostas: 

 

Instituição está preparada para superar os desafios com planejamento e ações; 
e os gestores estão alinhados para desenvolver ações e fazer a gestão de 
pessoas (E1- Reitora). 
 
Articular as ações para garantir o ensino de qualidade e atendimento à 
comunidade acadêmica (E4- Coordenador). 
 
Manter um diálogo permanente e esforços no sentido de executarem o que for 
melhor para um ensino de qualidade (E5- Coordenador). 
 
Esses atores são os responsáveis pela elaboração e implantação das 
estratégias de desenvolvimento das competências (E6- Coordenador). 
 

Percebe-se que os respondentes compreendem os papéis inerentes aos atores e 

sinalizam que a instituição e seus gestores devem atuar de forma articulada. Dessa 

forma, as competências gerenciais devem resultar de um processo fundamentado nas 

demandas do contexto organizacional e na manutenção da qualidade. 

 
Em relação aos meios utilizados para o desenvolvimento de competências gerenciais, 

os respondentes citaram diversas alternativas, entre elas: cursos e palestras foram 

indicados por 82,61% dos respondentes; eventos, congressos e seminários por 

78,26%; e experiência profissional por 78,26% do total de respondentes. Também 

foram citados outros meios, a saber: pesquisas, cooperação entre pares e formação 

contínua. Os diretores mencionaram as seguintes alternativas: experiência 

profissional (100%); eventos, congressos e seminários (66,67%); e cursos e palestras 

(66,67%). 
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Pode-se observar que os meios empregados para o desenvolvimento de 

competências são tradicionais e não sinalizam alternativas inovadoras. Verificou-se 

que o UNIFSA promove ações para a capacitação de gestores, conforme atestam os 

fragmentos destacados a seguir: 

 
Temos um programa de capacitação docente que envolve docentes e técnico- 
administrativos (E1- Reitora). 
 
A IES incentiva a busca de conhecimento e, também, oferece cursos (E2- 
Diretor). 
 
Para os gestores são cursos conforme a necessidade do setor (E3- Diretor). 
 
Temos um plano de capacitação e formação continuada (E4- Coordenador). 
 
Os respondentes relataram sobre os desafios relacionados ao desenvolvimento 

de competências gerenciais: 

 
Desenvolver competências individuais, estimular o aprendizado constante, 
elaborar adequado planejamento, liderar de forma que atenda a todos as 
demandas (E1- Reitora). 
 
Administrar o tempo, administrar o ser gestora e de ser mãe. Administrar o 
tempo e as prioridades, priorizar a qualificação (E2- Diretor). 
 
Quebra de paradigmas para mudança de postura de cada pessoa envolvida no 
processo [...] (E3- Diretor). 
 
Alinhar a missão, a visão, os valores, a estratégia da instituição, os desafios de 
ensinar e aprender (E4- Coordenador). 
 
Os desafios existem quando encontramos pessoas que possuem resistências 
às inovações ou quando não assimilam as orientações para mantermos um 
trabalho de qualidade (E5- Coordenador). 
 
Manter-se antenado e sintonizado com as exigências do mercado, 
desenvolvendo estratégias e metodologias que promovam essas competências 
(E6- Coordenador). 
 

Os entrevistados mencionaram desafios bastante distintos que se referem ora à 

capacitação, ora ao processo de ensino-aprendizagem. De qualquer forma, tornou- se 

evidente a necessidade de acompanhar as mudanças no cenário interno e externo à 

instituição. Além disso, a busca de inovações parece ser uma constante. 

 
Pode-se considerar que, no que se refere à articulação entre competências gerenciais 
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e a gestão do conhecimento, diversos autores (Ruas & Antonello , 2003; Neves et al., 

2017; Retour et al., 2011; Ruas et al., 2005; Sveiby, 1998) concordam que a gestão 

do conhecimento deve fazer parte da estratégia operacional e que por meio da 

aprendizagem organizacional as competências são construídas nas organizações. 

Portanto, esses processos estão intimamente relacionados. No caso dos gestores do 

UNIFSA, a demanda por múltiplas competências referidas no modelo proposto por 

Quinn et al. (2003) sinaliza a complexidade das atividades por eles desempenhadas 

e sugere certa flexibilidade na medida em que exercem diversos papéis na 

organização. Dessa forma, o desenvolvimento de competências para sustentar a 

gestão do conhecimento envolve flexibilidade e iniciativa para identificar, alocar e 

aplicar os recursos necessários em sintonia com as diretrizes institucionais. 
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5 Considerações finais 

 

Esta dissertação partiu da seguinte questão: “como as competências gerenciais 

influenciam as práticas de gestão do conhecimento em uma instituição de ensino 

superior privada?” Para responder à questão, realizou-se pesquisa descritiva pelo 

método denominado estudo de caso. Os sujeitos de pesquisa foram 23 gestores, 

incluindo diretores e coordenadores do UNIFSA. A coleta de dados envolveu a 

realização de entrevistas semiestruturadas e a aplicação de questionário eletrônico 

pelo Google Docs. Dados secundários foram obtidos em fontes documentais 

disponíveis em meio impresso e eletrônico. 

 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar as competências gerenciais que influenciam 

as práticas de gestão de conhecimento no Centro Universitário Santo Agostinho 

(UNIFSA) em Teresina-PI. Acredita-se que esse objetivo foi alcançado mediante a 

realização da pesquisa com base nos procedimentos metodológicos descritos. 

 

Para operacionalização da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: descrever o Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA); caracterizar 

as práticas de gestão do conhecimento adotadas no UNIFSA; e identificar as 

competências gerenciais e os meios utilizados para seu desenvolvimento na UNIFSA. 

Os resultados obtidos no processo investigativo serão apresentados com base nesses 

objetivos. 

 

Primeiro objetivo específico: descrever o Centro Universitário Santo Agostinho 

(UNIFSA) - a IES construiu forte reputação no contexto regional no longo de sua 

trajetória. O destaque da instituição no cenário nacional tem sido divulgado em 

veículos de publicidade de amplo impacto. A IES ocupa posição privilegiada no 

ranking das melhores instituições privadas. Esse posicionamento atesta a qualidade 

dos serviços prestados pelo UNIFSA. A pesquisa demonstrou que, além de 

infraestrutura robusta, a instituição tem visão favorável em relação ao futuro e nutre 

expectativas relacionadas à ampliação de cursos, aprimoramento das práticas de 

gestão e do processo de ensino-aprendizagem. Outro aspecto a ser destacado são 

os transtornos ocasionados pela pandemia da COVID-19. Nessa direção, verificou- se 

que o UNIFSA tem superado os desafios por meio de uma postura proativa e 
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sintonizada com as demandas inerentes ao home office, ensino a distância e ao 

ensino remoto. Se adaptando ao novo contexto, o Centro vem aprendendo a trabalhar 

de forma diferente, utilizando-se de novas formas de atuação, com uma capacidade 

organizacional crucial.  

 

Sustentada em uma potente base de recursos tecnológicos, a instituição continua 

prestando serviços de elevada qualidade e realizando articulações com os diversos 

atores do cenário educacional. Dessa maneira, percebe-se a gestão do conhecimento 

com uma grande forca para contribuir num momento tão crítico, de inúmeros desafios 

a todo instante, por isso a importância de se renovar a capacidade de aprender, 

buscando respostas com soluções inovadoras. A figura dos coordenadores que, 

utilizando se das ferramentas de gestão, estão trabalhando com bastante sintonia, 

seja junto aos gestores como também dos próprios alunos, atendendo prontamente 

às demandas que surgem. Mais um exemplo importante acontece nas disciplinas 

praticas, em que os professores responsáveis estão se reinventando habitualmente, 

procurando soluções alternativas para atender a ementa do curso sem gerar prejuízo 

ao aluno. 

 

Segundo objetivo específico: caracterizar as práticas de gestão do conhecimento 

adotadas no UNIFSA - os dados obtidos foram esclarecedores. Verificou-se que a 

instituição adota amplo conjunto de práticas de gestão do conhecimento. Deve-se 

considerar que essas práticas são ajustadas ao contexto institucional e que, 

inevitavelmente, diferem em certa medida daquelas inerentes ao mundo corporativo. 

De toda forma, essas práticas são essenciais para sustentar o fluxo de produção, 

armazenamento e disseminação de conhecimento na IES. 

 

Em relação às ferramentas de tecnologia, informação e comunicação que possibilitam 

a execução de atividades colaborativas e servem de repositórios de informações para 

o compartilhamento de conhecimentos organizacionais, o UNIFSA tem utilizado amplo 

conjunto delas. Nesse sentido, têm sido utilizadas com mais frequência as seguintes 

alternativas: e-mail, portal corporativo, mensagens instantâneas (MSM, Whatsapp, 

outros), sistemas de áudio e videoconferência, intranet, extranet (rede de 

computadores que permite acesso externo controlado), repositório de documentos, 

fóruns de discussão, gestão eletrônica de documentos. No auge da Quarta Revolução 
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Industrial, deve-se reconhecer que essas ferramentas extrapolam os limites 

organizacionais e têm sido aplicadas intensamente no cenário social. No que se refere 

à gestão do conhecimento, elas proporcionam ambiência favorável à interação e ao 

tráfego de informações. Diante da pandemia, ganham relevância ao mediarem todo o 

fluxo de comunicação interna e externa em nível institucional. 

 

De forma geral, os elementos facilitadores da gestão do conhecimento que impactam 

positiva e significativamente o compartilhamento de informações e conhecimentos têm 

sido amplamente incentivados pelo UNIFSA. Deve-se levar em conta que eles são 

essenciais, pois potencializam e dinamizam a produção, armazenamento e 

disseminação de conhecimentos na organização. Contudo, houve espaços para 

aprimoramento, sobretudo em função de um dos diretores ter sinalizado que alguns 

facilitadores têm ocorrido raramente no âmbito institucional. Embora seja um 

apontamento caracterizado como isolado, deve-se reforçar que se trata da percepção 

de um dos dirigentes. 

 

Os resultados sinalizaram que o UNIFSA tem realizado investimentos e envidado 

esforços de natureza estratégica para estimular a cultura digital, o uso de novas TICs, 

o armazenamento e a disseminação de novos conhecimentos. Contudo, A IES tem 

enfrentado diversos obstáculos. Na atualidade surgiram impasses derivados da 

pandemia, todavia, a necessidade de acompanhar as rápidas mudanças nos campos 

educacional e social configura um constante desafio e, nesse contexto, o UNIFSA tem 

buscado soluções inovadoras na resolução das questões nunca enfrentadas, sem 

esquecer da sustentabilidade da IES, especialmente na redução de custos diante de 

tempos difíceis e, ainda, do que estar por vir. Vale Ressaltar, que foi necessária uma 

adaptação ágil e acelerada, com tomadas de decisões cada vez mais difíceis. 

 

Terceiro objetivo específico: identificar as competências gerenciais e os meios 

utilizados para seu desenvolvimento na UNIFSA - os resultados obtidos na pesquisa 

revelaram que têm sido requeridas dos gestores diferentes competências 

relacionadas no modelo de Quinn et al. (2003). Consequentemente, os gestores 

desempenham diversos papéis relacionados a distintos modelos de referência. 

Tornou-se evidente que no UNIFSA a atuação gerencial é revestida de complexidade 

e marcada pela emergência de ocorrências inesperadas, embora haja planejamento 
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estruturado. Ressalta-se que as competências relacionadas no modelo de Quinn et 

al. (2003) foram avaliadas de forma positiva, sugerindo aderência ao enfoque dos 

referidos autores. Os meios empregados para o desenvolvimento de competências, 

porém, envolvem alternativas tradicionais que não expressam caráter inovador. 

 

Um aspecto relevante relaciona-se à articulação entre competências gerenciais e 

gestão do conhecimento. No UNIFSA essa ligação se dá por meio de uma dinâmica 

de interação entre os diversos níveis da estrutura organizacional e os esforços de 

capacitação dos diversos profissionais (gestores, docentes e técnico- administrativos). 

A pesquisa mostrou que essa articulação requer abordagem estratégica por parte dos 

dirigentes, que devem prover ambiência favorável e dotada dos recursos necessários. 

 

O estudo sinalizou que a articulação entre competências gerenciais e gestão do 

conhecimento requer, para além dos aparatos técnicos, a dimensão humana e 

relacional. Nessa direção, a sensibilidade dos gestores para estabelecer relações 

consistentes com os diversos atores institucionais representa um fator determinante, 

na medida em que as práticas relacionadas à gestão do conhecimento também 

envolvem subjetividade. 

 

Embora o UNIFSA tenha um esforço consistente para implementar as práticas de 

gestão do conhecimento, isso é perceptível pela estrutura e dinâmicas de trabalho. 

Trata se de um processo que não tem fim, em que a IES tem de se atualizar 

constantemente, e ainda assim, há muita coisa para se fazer. Grande parte das 

instituições não trabalha a gestão do conhecimento, não tem sequer vocação para a 

temática. Por exemplo, nas IES’s públicas existem as próprias amarras do sistema 

que a impossibilitam de trabalhar a gestão do conhecimento, entretanto, as privadas 

não priorizam esta temática, o que não quer dizer que não produzem conhecimento, 

diferentemente de gestão. Pode-se perceber a gestão do conhecimento de uma forma 

mais intensa no mundo corporativo empresarial, porém, a pandemia tem obrigado a 

todas as empresas e organizações a se adaptarem ao novo contexto para 

sobreviverem. Faz-se necessário que se reinventem constantemente diante da 

situação atual, ressaltada pela incerteza do mercado e ambiente em geral, tendo que 

aprenderem a trabalhar de forma diferente. Daí a grande contribuição da gestão do 

conhecimento, podendo auxiliar nas inúmeras formas de atuação. 
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Como limitação do estudo, menciona-se a impossibilidade de entrevistar todos os 

gestores em face das restrições impostas pela pandemia, que resultou em medidas 

de isolamento social e home office. Nesse sentido, sugere-se a realização de futuros 

que envolvam maior número de entrevistados. 

 

5.1 Recomendações gerenciais 

 

Mediante a relevância da articulação entre competências gerenciais e gestão do 

conhecimento no contexto do UNIFSA, recomenda-se a elaboração de um programa 

de capacitação gerencial específico para fomentar o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de sustentar as práticas de gestão do 

conhecimento. Dessa forma, por meio de uma abordagem estratégica é possível 

mapear forças e limitações do ambiente institucional que podem ser alteradas para 

potencializar a geração de valor para a IES por meio da associação entre 

competências gerenciais e práticas de gestão do conhecimento. Outro aspecto 

relevante é a possibilidade de identificar fragilidades vinculadas ao uso das 

ferramentas e recursos tecnológicos nesse processo. A partir de um diagnóstico é 

possível formular um plano de desenvolvimento individual para estimular o 

aprimoramento e o desenvolvimento das competências gerenciais necessárias. 
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Apêndice A  
 

Carta de Apresentação - Questionário 
 
Caro (a) docente, 
 
Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração/MPA da Fundação Pedro 
Leopoldo e estou realizando uma pesquisa acadêmica que procura “analisar as 
competências gerenciais que subsidiam as práticas de gestão de conhecimento nesta 
IES.”, sob a orientação do Prof. Dr. Reginaldo de Jesus Carvalho Lima. 
 
Faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para tanto, gostaria de contar com a 
sua colaboração no preenchimento deste questionário cujo tempo de resposta é de 
aproximadamente 15 minutos. 
 
Esclareço que não haverá identificação do respondente, garantindo confidencialidade, 
privacidade e anonimato, não correndo riscos de que opiniões e ideias possam ser 
utilizadas contra você. Esclareço também que em qualquer fase da pesquisa você 
pode se recusar a participar ou retirar-se, sem que isso lhe traga alguma penalização. 
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem por objetivo informar e 
esclarecer sobre a pesquisa e sua participação. Você concorda? 
 
(   ) Sim ( ) Não 
 

Agradeço sua contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos no e- mail: 
indiramlira@yahoo.com.br 
 
Indira Maria de Melo Lira Pereira da Silva Mestrado Profissional em Administração 
Fundação Pedro Leopoldo 

 
 

Muito obrigada! 

mailto:indiramlira@yahoo.com.br
mailto:indiramlira@yahoo.com.br
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BLOCO 01: CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

Esta parte deve ser preenchida marcando com um X a opção que corresponde à 

sua resposta. 

 

1. Cargo: 

(   ) Gestor de área ( ) Coordenador de Curso 

 

2. Tempo de atuação nesta Instituição: 

(   ) menos de 01 ano (   ) de 01 a 03 anos ( ) de 3,1 a 05 anos 

(   ) de 5,1 a 07 anos ( ) de 7,1 a 09 anos ( ) acima de 09 anos 

 

3. Sexo: 

(   ) Feminino                           (   ) Masculino                          (   ) Prefiro não 

declarar 

 

4. Idade: 

(   ) até 25 anos (   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 

 

(   ) 36 a 40 anos 

 

(   ) 41 a 45 anos 

 

(   ) 46 a 50 anos 

 

(   ) 51 a 55 anos 

( ) acima de 55 anos 

 

5. Estado civil: 

(   ) Solteiro (a) (   ) Casado (a) (  ) Viúvo (a) 

( ) Separado (a)/ Divorciado (a) ( ) Outros 

 

6. Formação: 

(   ) Graduação  (...) Especialização / MBA (...) Mestrado  (...) Doutorado (...) Outro: 

    _________ 
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CASO SEJA COORDENADOR DE CURSO, responda às seguintes 

questões: 

 

7. Tempo de experiência como coordenador nesta instituição: 

(   ) menos de 01 ano (   ) de 01 a 03 anos ( ) de 3,1 a 05 anos 

(   ) de 5,1 a 07 anos ( ) de 7,1 a 09 anos ( ) acima de 09 anos 

 
8. Em qual(is) modalidade(s) de cursos você atua/ já atuou como coordenador? 

(Marque uma ou mais opções). 

(   ) Presencial (  ) Semipresencial ( ) EAD 
 
 
9. Você atua como coordenador de curso em que nível? 

(...) Graduação (...) Especialização / MBA (...) Mestrado (...) Doutorado (...) Outro: 

    

  

10. Em qual (is) curso(s) você atua como coordenador, nesta IES? 
 
 



 

 

BLOCO 02 – GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

P ráticas de Gestão do Conhecimento 
 

Assinale as assertivas considerando a seguinte frequência de ocorrências: 
(1)- Não ocorre (2) - Ocorre raramente (3) - Ocorre frequentemente (4) - Sempre ocorre 

 

1. Comunidade de Prática 
São grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de 

um interesse comum, que permitem a colaboração de pessoas internas 

e externas à organização e facilitam a transferência e/ou o 

compartilhamento das melhores práticas e acesso aos especialistas. 

 

 

2. Mentoring 
É um especialista que modela as competências do indivíduo ou do 

grupo, observando e analisando o desempenho, com retroalimentação 

das atividades. 

 

 

3. Coaching 
É um especialista que modela as competências do indivíduo ou do grupo, 

porém não participa ativamente da execução das atividades. Exerce a 

função de orientação, apoio, diálogo e acompanhamento do 

indivíduo ou do grupo. 

 

 

4. Banco de competências 

É o repositório de informações sobre a localização de conhecimentos 

na organização, inclui fontes de consulta, pessoas e/ou equipes que 

detém um conhecimento específico. 

 

 

5. Melhores práticas 

É a identificação e difusão de procedimentos para execução de 

atividades ou soluções para resolução de um problema. São 

documentadas em bancos de dados manuais ou diretrizes da 

organização. 

 

 

6. Benchmarking 

É a busca sistemática das melhores referências externas para 

comparação dos processos, produtos e serviços desenvolvidos pela 

organização. 

 

 

 

1
2
4
 



 

 

 

7. Lições aprendidas 
É o registro formal dos processos, produtos e serviços organizacionais. 

 

8. Narrativas 
São as técnicas que descrevem, relatam, expõem, comunicam e/ou 
interpretam mudanças organizacionais. 

 

9. Educação corporativa 
São processos de educação continuada para atualização pessoal e 
profissional dos colaboradores da organização. 

 

10. Café do conhecimento 
É uma técnica de discussão em grupo para reflexão e 

compartilhamento de pensamentos e insights de maneira descontraída 
e amistosa. 

 

11. Assistência de colegas 
É uma técnica conhecidas como “aprender antes de fazer”, que busca o 
conhecimento em um colega ou especialista para a execução de 
determinada atividade. 

 

 

12. Revisão pós-ação 
É uma técnica que avalia e capta lições aprendidas no final do processo 
ou do projeto. 

 

 
13. Comunicação institucional 
É a comunicação que permite a reunião das partes distintas da 
organização para alinhar as atividades organizacionais (exemplos de 
estratégias para comunicação institucional: reuniões, seminários e 
workshops). 

 

 

14. Espaços colaborativos físicos 
É o espaço físico destinado à promoção da interação social para 
reflexão e discussão face a face. 

 

1
2
5
 



 

 

15. Espaços colaborativos virtuais 
São espaços virtuais destinados à promoção do trabalho conjunto que 
permitem o compartilhamento e edição de documentos. 
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F erramentas tecnológicas para gestão do conhecimento 

 

As ferramentas de tecnologia, informação e comunicação possibilitam a execução de atividades 

colaborativas e servem de repositórios de informações para o compartilhamento de conhecimentos 

organizacionais. 

 
16. Assinale todas as ferramentas disponibilizadas pela organização. 

 
Portal 

corporativ

o Intranet 

Extranet (rede de computadores que permite acesso externo controlado). 

E-mail 

Fóruns de discussão 

Mensagens instantâneas (MSM, Whatsapp, 

outros). Repositório de documentos 

Repositórios de lições aprendidas e melhores 

práticas Gestão eletrônica de documentos 

Sistemas de áudio e vídeo conferência 

Wiki (ferramenta Web / estilo enciclopédia: exemplo 

Wikipédia) Sistemas de workflow (sistematização dos 

processos realizados) Groupware (softwares de 

colaboração) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

E lementos facilitadores para o compartilhamento do conhecimento 

Elementos da gestão do conhecimento que impactam positiva e significativamente o compartilhamento de informações e conhecimentos. 

 
Assinale as assertivas considerando a seguinte frequência de ocorrências: 
(1)- Não ocorre (2) - Ocorre raramente (3) - Ocorre frequentemente (4) - Sempre ocorre 

 

17. O relacionamento entre os colegas de trabalho é de confiança. 
 

 
18. Há confiança na qualidade das informações e conhecimento 
compartilhado entre os integrantes da instituição. 

 

 
19. Os integrantes da instituição costumam creditar a informação e o 
conhecimento que recebem às suas devidas fontes. 

 

 
20. O compartilhamento de informações e conhecimento gera como 
contrapartida a reciprocidade em momentos oportunos. 

 

 
21. A organização promove o compartilhamento do conhecimento em 
seu ambiente interno. 

 

22. Os colaboradores contribuem, disseminam e compartilham 
ativamente o conhecimento na organização. 

 

23. O compartilhamento do conhecimento, a troca de experiências e 

know-how acontecem naturalmente entre os colaboradores.  

 

1
2
8
 



 
 

 

24. A organização incentiva o registro formal da participação em 
seminários, congressos e cursos para acesso de outros 
colaboradores. 

 

 
 

25. Existe incentivo da organização para a busca de conhecimento 
nos diversos setores e membros da organização. 

 

26. O acesso às pessoas detentoras de um conhecimento específico 
independe do nível hierárquico. 

 

27. As ideias são manifestadas livremente na organização.  

28. Há incentivo e apoio ao compartilhamento de conhecimento na 
organização. 

 

29. Os gestores encorajam a prática do compartilhamento de 
conhecimento na organização, participando de forma ativa do 
processo. 

 

30. O conhecimento individual influencia positivamente a imagem do 
colaborador na organização. 

 

31. As ferramentas tecnológicas auxiliam no compartilhamento do 
conhecimento da organização. 

 

32. Os repositórios de conhecimento disponíveis proporcionam 
efetividade no compartilhamento do conhecimento organizacional. 

 

1
2
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33. A troca de informação e conhecimento ocorre pela interação face 
a face entre os membros da organização. 

 

 
34. A troca de informações e conhecimento ocorre por meio de 
documentos, instruções, manuais e/ou procedimentos escritos. 

 

35. As discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma 
presencial. 

 

36. As discussões de grupo de trabalho são realizadas de forma 
virtual/remota. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
3
0
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BLOCO 03 - COMPETÊNCIAS GERENCIAIS E MEIOS EMPREGADOS 

 
Considerando que as competências gerenciais podem favorecer as práticas de gestão do 

conhecimento nesta instituição, indique a importância de cada competência e o quanto você domina 

cada uma delas. 

Utilize a seguinte escala: 1- Nulo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto 
 

 Grau de 
IMPORTÂNCIA 

Nível de 
DOMÍNIO 

 COMPETÊNCIA GERENCIAL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Estimular um ambiente de trabalho produtivo.           

2 Fazer o gerenciamento do tempo e estresse.           

3 
Realizar o próprio trabalho de forma produtiva e com 
desempenho. 

          

4 
Atuar no planejamento e organização das atividades 
da instituição. 

          

5 
Saber desenvolver e comunicar uma visão aos 
empregados. 

          

6 Saber estabelecer metas, planos e objetivos.           

7 Atuar no gerenciamento de processos.           

8 Atuar no planejamento do próprio trabalho.           

9 
Fazer gerenciamento multidisciplinar das áreas e das 
diversas funções. 

          

10 
Gerenciar o desempenho dos processos essenciais 
da instituição. 

          

11 Analisar informações com pensamento crítico.           

12 
Monitorar o próprio desempenho e administrar a 
sobrecarga de informações. 

          

13 Administrar conflitos.           

14 Incentivar a construção de equipes de trabalho.           

15 Promover a tomada participativa de decisões.           

16 Ter comunicação eficaz.           

17 Ter compreensão de si mesmo e dos outros.           

18 Estimular o desenvolvimento dos empregados.           

19 Atuar no gerenciamento dos processos de mudança.           

20 Conviver com a mudança.           

21 Desenvolver e aplicar pensamento criativo.           

22 
Saber apresentar e defender ideias perante os 
outros. 

          

23 
Saber atuar na negociação de acordos e 
compromissos. 

          

24 Construir e manter uma base de poder na instituição.           
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02. Caso queira, cite outras competências gerenciais capazes de favorecer as práticas de gestão de 
conhecimento e que são requeridas nesta IES:  _ 

 
3. Considerando o contexto desta Instituição, marque o grau de importância das seguintes abordagens 

no seu trabalho como gestor: 

 Grau de 
Importância 

Abordagem 1 2 3 4 5 

Foco em metas racionais e resultados efetivos para a instituição.      

Foco em relações humanas e pessoas.      

Foco em sistemas abertos, mudanças e inovações.      

Foco em processos internos, planejamento e rotinas.      

 

4. Marque os meios que você utiliza para desenvolver competências gerenciais nesta IES: 
 

 Cursos e palestras 

 Eventos, congressos, seminários 
 Experiência profissional 

 Outro(s). Qual(is): 

 
Muito obrigada! 



133 
 

 

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: roteiro, entrevista 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pesquisa sobre Competências Gerenciais e práticas de Gestão do Conhecimento 

 
 

 
Eu,  , aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa intitulada “Competências gerenciais e gestão do 

conhecimento: estudo no Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA/PI”. Esta pesquisa visa à 

elaboração de dissertação para o curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo, da mestranda Indira Maria de Melo Lira Pereira da Silva, orientada pelo Prof. Dr. Reginaldo 

de Jesus Carvalho Lima. O objetivo é analisar as competências gerenciais que subsidiam as práticas 

de gestão de conhecimento nesta IES. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a 

identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, assim, minha 

confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias 

possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que posso me recusar a participar ou 

retirar-me sem necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso 

me traga alguma punição. Após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 
Teresina,  de  de    

 

 

 

 

Assinatura do Entrevistado 

Assinatura do Pesquisador 

Mestranda: Indira Maria de Melo Lira P. da Silva - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(indiramlira@yahoo.com.br) 

Orientador: Reginaldo de Jesus Carvalho Lima - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(reginaldo.lima@fpl.edu.br). 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 

BLOCO 01: Caracterização do Entrevistado 
 
 
1.Cargo: 

(   ) Gestor de área ( ) Coordenador de Curso 

2.Tempo de atuação nesta instituição: 

 
 
3 Sexo: 

(  ) Feminino (   ) Masculino ( ) Prefiro não declarar 
 
 

4. Idade: 

(   ) até 25 anos 

(   ) 26 a 30 anos 

(   ) 31 a 35 anos 
 

(   ) 36 a 40 anos 

 

(   ) 41 a 45 anos 
 

(   ) 46 a 50 anos 
 

(   ) 51 a 55 anos 

( ) acima de 55 anos 

 
 

5. Estado civil: 

(   ) Solteiro (a) (   ) Casado (a) (  ) Viúvo (a) 

( ) Separado (a)/ Divorciado (a) ( ) Outros 

 
6. Formação: 

( ) Graduação ( ) Especialização / MBA ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) 

Outro:      

( ) menos de 01 ano ( ) de 01 a 03 anos ( ) de 3,1 a 05 anos 

( ) de 5,1 a 07 anos ( ) de 7,1 a 09 anos ( ) acima de 09 anos 
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CASO SEJA COORDENADOR DE CURSO, responda às seguintes 

questões: 

 
1. Tempo de experiência como coordenador nesta instituição: 

 
( ) menos de 01 ano ( ) de 01 a 03 anos ( ) de 3,1 a 05 anos 

( ) de 5,1 a 07 anos ( ) de 7,1 a 09 anos ( ) acima de 09 anos 

 
 

2. Em qual(is) modalidade(s) de cursos você atua/ já atuou como coordenador? 

(Marque uma ou mais opções). 

(   ) Presencial (  ) Semipresencial ( ) EAD 
 
 

3. Você atua como coordenador de curso em que nível? 

( ) Graduação ( ) Especialização / MBA  ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) 

Outro:        

 

4. Em qual (is) curso(s) você atua como coordenador, nesta IES? 
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BLOCO 02 – Caracterização da instituição 

 
1- Descreva a origem da instituição. 

2- Qual é a missão e quais são os princípios que orientam a IES? 

3- Quais são os cursos ofertados pela IES? 

3- Qual o número de alunos matriculados na IES?  

4- 5- Descreva a infraestrutura institucional. 

6- Como você avalia a atuação da IES em Teresina? 

7- Como você define o modelo de adotado pela gestão da IES? 

8- Durante este ano, quais as ações de maior impacto desenvolvidas pela IES? 

Quais os maiores desafios? 

9- Quais são as perspectivas da IES para o futuro? 

10-  Você considera que a IES se adapta rapidamente às mudanças? 
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BLOCO 03 – Gestão do Conhecimento 
 
 

11- Qual a importância da gestão do conhecimento para a IES? 

12-A instituição adota práticas relacionadas à gestão do conhecimento? Em caso 

afirmativo, quais? 

13- Quais são as ferramentas tecnológicas adotadas pela IES para sustentar a 

gestão do conhecimento? 

14- Quais são os elementos facilitadores utilizados para o compartilhamento do 

conhecimento na IES? 

15-A IES adota diretrizes relacionadas à cultura digital e às novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs)? Comente 

16- Quais são os recursos tecnológicos utilizados pela IES? Eles atendem às 

expectativas institucionais? 

17- Descreva os procedimentos/mecanismos empregados pela IES para estimular 

a construção de novos conhecimentos. 

18- Descreva os procedimentos/mecanismos empregados pela IES para 

armazenar conhecimentos. 

19- Descreva os procedimentos/mecanismos empregados pela IES para 

disseminar conhecimento no contexto institucional. 

20- Quais são os desafios relacionados à gestão do conhecimento nesta 

instituição? Comente. 
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BLOCO 04– Competências Gerenciais 
 
 
Nesta pesquisa, admite-se que as competências gerenciais podem sustentar as 

práticas e iniciativas relacionadas à gestão do conhecimento. 

 
21- Quais são as competências gerenciais requeridas nesta IES? 

22- Quais são as competências gerenciais que influenciam diretamente a gestão 

do conhecimento nesta IES? 

19. Na sua visão, como se articulam as competências gerenciais e a gestão do 

conhecimento nesta IES? 

20. Considerando que o desenvolvimento de competências gerenciais envolve 

esforços da instituição e dos próprios gestores, qual é o papel de cada um 

desses atores? 

21. Como você procura desenvolver as competências gerenciais requeridas? 

21.A IES oferece alguma ação de capacitação (treinamentos, cursos, etc.) para os 

gestores (diretores e coordenadores)? Em caso afirmativo, com que 

frequência? 

22. Quais são os desafios relacionados ao desenvolvimento de competências 

gerenciais? 

23. Considerando sua atuação como gestor nesta IES, indique o grau de 

importância das seguintes abordagens: 

Utilize a seguinte escala: 1- Nulo 2- Baixo 3- Médio 4- Alto 5- Muito Alto 
 

 
 Grau de 

Importância 
Abordagem 1 2 3 4 5 

Foco em metas racionais e resultados efetivos para a instituição.      

Foco em relações humanas e pessoas.      

Foco em sistemas abertos, mudanças e inovações.      

Foco em processos internos, planejamento e rotinas.      

 

24. Caso julgue necessário, comente algum aspecto relevante que não tenha sido 

abordado. 

 
 

Muito obrigada! 


