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RESUMO 

 

 

 

No presente estudo, buscou-se apresentar a gestão do conhecimento como forma 
de racionalização administrativa no Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx). Com 
a finalidade de analisar o atual processo de gestão do conhecimento em um BAvEx 
concluindo acerca de sua validade para a geração, armazenamento e transmissão 
de conhecimentos operacionais. Para tanto foi necessário inicialmente explicar 
gestão do conhecimento, seguindo de uma avaliação do estágio atual em que se 
encontra a gestão do conhecimento no BAvEx. Houve por bem também identificar as 
práticas de gestão do conhecimento e os fatores que influenciam na retenção do 
conhecimento. A pesquisa apresenta experiências exitosas nas Forças de Defesa da 
Irlanda, Exército dos E.U.A., Aviação do Exército Francês, Marinha do Brasil e Força 
Aérea Brasileira. Além de pesquisa documental e bibliográfica, o autor se valeu de 
sua experiência em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais, realizadas pelo 
BAvEx, como piloto e integrante da Seção de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SIPAA). Procurou-se concluir elaborando um estudo de 
caso do BAvEx justificando a importância da gestão do conhecimento para as 
Organizações Militares da Aviação do Exército, apresentando recomendações 
práticas. 
 

 

Palavras chave: Gestão do conhecimento. Capital intelectual. Administração militar. 
Aviação do Exército. Segurança de voo. 



ABSTRACT 

 

 

 

The aim in the present study was to present knowledge management as a form of 
administrative rationalization in the Army Aviation Battalion (BAvEx). With the 
purpose to analyze the current process of knowledge management in a BAvEx 
concluding about its validity for the generation, storage and transmission of 
operational knowledge. For this it was necessary to initially explain knowledge 
management, followed by an evaluation of the current stage in which knowledge 
management is found in BAvEx. It was also important to identify the knowledge 
management practices and the factors that influence the retention of knowledge. The 
research presents successful experiences in the Irish Defense Forces, U.S. Army, 
French Army Aviation, Brazilian Navy and Brazilian Air Force. In addition to 
documentary and bibliographic research, the author drew on his experience in 
Operations to Support Governmental Organisms, carried out by BAvEx, as a pilot 
and member of the Flight Safety Section. We attempted to conclude a BAvEx 
business case justifying the importance of knowledge management for Army Aviation 
Military Organizations, presenting practical recommendations. 
 

 

Keywords: Knowledge management. Intellectual capital. Military administration. 
Army Aviation. Flight safety manager. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro realiza atualmente um grande esforço que objetiva sua 

transformação. No eixo desta metamorfose organizacional, o Estado-Maior do 

Exército vislumbrou o projeto da racionalização administrativa das Organizações 

Militares como um elemento transversal aos demais programas da transformação 

(BRASIL, 2010). 

Para tal, o Plano Estratégico do Exército (PEEx) possui como um dos seus 

principais objetivos aumentar a efetividade na gestão do bem público, definindo 

como estratégia a implantação da Racionalização Administrativa (BRASIL, 2014 a). 

A racionalização administrativa consiste em reduzir encargos administrativos 

das organizações militares a fim de que os combatentes possam estar voltados para 

a atividade fim, além de racionalizar os processos e as estruturas organizacionais. 

Em Taubaté – SP, no Complexo de Aviação do Exército, encontra-se a Base 

de Aviação de Taubaté, na qual o comandante desta é o único ordenador de 

despesas (OD) de todo o complexo. Neste modelo, as unidades aéreas não são 

sobrecarregadas com as funções administrativas. As Organizações Militares da 

Aviação do Exército (OM Av Ex) não possuem serviço de aprovisionamento, seção 

de licitações ou de inativos e pensionistas, por exemplo. A Base de Aviação de 

Taubaté está em processo de reestruturação, com previsão de término ao final do 

ano de 2017 (BRASIL, 2014 a). 

Muito embora exista uma aparente desoneração para as funções 

administrativas, a peculiar rotina de uma unidade aérea implica outras sobrecargas. 

Além das missões de adestramento da unidade aérea, os oficiais pilotos estão 

envolvidos constantemente em voos de instrução para revalidação das habilitações 

técnicas e treinamento de situações de emergência em voo.  

Contudo, ainda existem missões aéreas em proveito da Força Terrestre, seja 

em escolas de formação, emprego real ou adestramento de outras tropas, nas quais 

o piloto dispende tempo significativo fora de sede exercendo suas funções como 

tripulante ou comandante de fração de helicópteros. Este piloto, impreterivelmente 

tem alguma função na estrutura da OM Av Ex. Seja como subalterno ou Cmt de SU, 

adjunto ou chefe de seção de EM. Nesta realidade estão incluídos o SCmt e Cmt da 

OM Av Ex, usualmente ambos são pilotos e também possuem atribuições de voo. 
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Verifica-se então uma dualidade na carreira do oficial piloto, que por horas é 

integrante de uma seção, pelotão ou esquadrilha de helicóptero, e ao mesmo tempo 

possui obrigações inerentes a qualquer oficial do EB, seja na SU ou seção de EM de 

uma OM Av Ex. 

A partir destas observações, pode-se considerar a quantidade de 

conhecimento gerada no decorrer destas atividades desempenhadas pelos oficiais 

pilotos. Entretanto, surge a indagação se este conhecimento é armazenado e 

divulgado em sua plenitude, ou se é perdido no meio das inúmeras atividades. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

As Organizações Militares do Exército Brasileiro enfrentam, de forma geral, as 

mesmas dificuldades para gestão do conhecimento. Seja pela grande quantidade de 

movimentações por necessidade do serviço ou por movimentação para a reserva. 

Nestes casos são rotineiras as passagens de cargos e funções e a consequente 

perda de conhecimento.  

Entretanto, as OM Av Ex são organizações militares sui generis. Além das 

características já elencadas, possuem peculiaridades de emprego operacional, onde 

este fator de perda se intensifica. 

A intensa rotina de missões aéreas leva a uma grande passagem de cargos e 

funções temporárias. Quando um chefe de seção sai para cumprir uma Ordem de 

Missão Aérea (OMA), o adjunto ou substituto eventual responde no impedimento, 

situação normal e legal, contudo, a frequência com que isto ocorre é muito elevada.  

Desta forma, observa-se que, a cada missão aérea, é gerado muito 

conhecimento, porém a rotina e a falta de utilização de ferramentas de gestão 

implicam a ausência de compartilhamento de conhecimento e na pouca retenção 

deste. 

Dentro das peculiaridades de uma OM Av Ex, encontra-se a seção de EM 

especial denominada Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos. Esta seção, orgânica dos Batalhões da Aviação do Exército (BAvEx), 

tem percebido e fomentado a discussão em torno da recorrência de atitudes 

inseguras em voo ou em planejamento operacional.  
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Na era do conhecimento, geri-lo apresenta-se como um fator determinante em 

organizações, sejam elas públicas ou privadas, principalmente em atividades que 

tem no conhecimento humano e nos ativos daí advindos a sua maior fonte de valor. 

Diante dessas assertivas, para verificar o estágio em que se encontra a 

gestão do conhecimento das OM em questão, a dificuldade enfrentada para sua 

gestão e as consequências desta perda de conhecimento foi elaborado o seguinte 

problema: “Em que medida o atual processo de gestão do conhecimento atende às 

necessidades de armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais em 

uma OM Av Ex? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o atual processo de gestão do 

conhecimento em um BAvEx concluindo acerca de sua validade para a geração, 

armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais. 

A fim de atingir o objetivo geral de estudo foram formulados objetivos 

específicos, abaixo relacionados: 

a. explicar o que é Gestão do Conhecimento; 

b. avaliar o estágio atual em que se encontra a gestão do conhecimento no 

BAvEx; 

c. identificar as práticas de gestão do conhecimento utilizadas para reter o 

conhecimento no BAvEx; 

d. identificar os fatores que influenciam na retenção do conhecimento gerado 

no BAvEx; 

e. descrever experiências exitosas nas Forças de Defesa da Irlanda, Exército 

dos E.U.A., Aviação do Exército Francês, Marinha do Brasil e Força Aérea 

Brasileira; 

f. elaborar um estudo de caso do BAvEx justificando a importância da Gestão 

do Conhecimento para as OM Av Ex; 

g. propor que o BAvEx inclua a gestão do conhecimento no Plano de 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos;  

h. propor que seja criada a carteira da Gestão do Conhecimento na SIPAA/OM 

Av Ex; 
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i. propor que implante-se o Relatório de Gestão do Conhecimento; e 

j. propor que implante-se o checklist de passagem de função de missão 

aérea. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

H1 - atual processo de gestão do conhecimento não atende às necessidades 

de armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais em uma OM Av 

Ex. 

H0 - atual processo de gestão do conhecimento atende às necessidades de 

armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais em uma OM Av Ex.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A alta rotatividade inerente da carreira militar, seja de cargo ou função e entre 

organizações militares, implica grande perda de conhecimentos tácitos. A evasão 

desses conhecimentos implica perda de operacionalidade, maior vulnerabilidade na 

segurança de voo, além de escassez de profissionais para se realizar determina 

tarefa.  

Na era do conhecimento e diante da rápida obsolescência do conhecimento 

aplicado, uma unidade operacional da Aviação do Exército que empregar a gestão 

do conhecimento pode se tornar modelo para toda a AvEx e agregar valor e 

diferencial competitivo ao Exército Brasileiro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No início do século XX, Max Weber, economista e sociólogo alemão, realizou 

diversos estudos sobre as organizações, identificando características formais que 

seriam o tipo ideal de burocracia. (CHIAVENATO, 2008) 

No linguajar popular, burocracia possui um significado pejorativo, 

normalmente associado com atrasos em documentações e processos, além de 

procedimentos desnecessários. No entanto, isso se trata de uma disfunção da 

burocracia, e não o sistema regular. (CHIAVENATO, 2008) 

“O conceito de burocracia para Max Weber é justamente o contrário. Para ele, 

a burocracia é a organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a 

burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. [...] 

Assim a burocracia é uma estrutura social legalmente organizada” (CHIAVENATO, 

2008, p.40). 

Segundo Maximiano (2000), Weber não se preocupou com definições a 

respeito das organizações, tampouco procurou estabelecer normas administrativas 

para que elas seguissem. Na verdade, Weber procurou descrever as organizações 

burocráticas, constatando que são entes impessoais que funcionam sob regras 

racionais, dependendo da lógica e não de interesses pessoais. 

 

A burocracia, em todo o descoberto, é um produto recente do 
desenvolvimento. Quanto mais ascendemos na história, mais típica torna-se 
a ausência de uma burocracia e de um conjunto de funcionários no seio da 
estrutura dominante. A burocracia tem um caráter “racional”: a sua atitude é 
determinada por normas, meios, fins e situações de fato. Por este motivo, a 
sua origem e expansão tiveram, em todo o descoberto, consequências 
“revolucionárias” em um sentido peculiar que ainda não discutimos. São as 
mesmas consequências que, em geral, provocaram o avanço do 
racionalismo. O progresso da burocracia tem destruído estruturas 
desprovidas de todo caráter “racional”, em um sentido especial do termo. 
Fica como tarefa determinar quais foram essas estruturas (WEBER, 2012, 
p.85).  

 

A partir dos anos 40, estudiosos que confrontavam a Teoria Clássica e a 

Teoria das Relações Humanas, foram buscar em Weber bases para uma nova teoria 

da administração, surgindo então a Teoria da Burocracia na Administração. 

(CHIAVENATO, 2008) 
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Partindo das premissas da burocracia de Weber, as teorias da administração 

evoluíram, até o ponto que a preocupação com a formalidade gerou uma demanda 

muito singular e que atinge todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas, 

pequenas ou grandes: o conhecimento e a sua gestão.  

 

2.1 CONHECIMENTO 

 

Para explicar a gestão do conhecimento faz-se necessário, inicialmente, 

definir dado, informação e conhecimento, bem como descrever os dois tipos de 

conhecimento existente.  

 

2.1.1 Definições 

 

Segundo Drucker (1999), dados são elementos brutos, não apresentam 

significado, exceto quando inseridos em um contexto.  

Já a informação, são os dados, que inseridos em um contexto, são 

interpretados, e se atribui relevância e propósito (DRUCKER, 1999). 

Com a informação em mãos pode-se construir o conhecimento, este, sempre 

possui uma finalidade. E assim como a informação é específico e se relaciona ao 

contexto que está inserido. Conhecimento é a informação mais valiosa, uma vez que 

exige análise, síntese, reflexão e contextualização (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

 

O conhecimento, ao contrário da informação, diz respeito a crenças e 
compromissos. O conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva 
ou intenção específica. [...], o conhecimento, ao contrário da informação, 
está relacionado à ação. É sempre o conhecimento “com algum fim”. [...] o 
conhecimento, como a informação diz respeito ao significado. É específico 
ao contexto e relacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.63). 

 

Conforme Turban et al. (2010), o conhecimento evolui no decorrer do tempo 

devido à experiência, trazendo novas conexões entre situações e eventos. O 

conhecimento é um ativo que, ao contrário dos demais, aumenta com o uso, ou seja, 

à medida que se compartilha, tem-se mais conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 

1998). 



 

 
 

26 

 

Portanto, o conhecimento não é apenas mais um recurso ao lado dos 

tradicionais fatores de produção, como trabalho, capital e a terra. Antes, é o único 

que possibilita o desenvolvimento de novas capacidades, a criação de novos 

produtos e serviços, o aperfeiçoamento dos existentes e a melhoria dos processos 

organizacionais (DRUCKER, 1994). 

 

2.1.2 Tipologia do conhecimento 

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento humano pode ser 

classificado em dois tipos: o conhecimento explícito e o conhecimento tácito.  

Conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso formalmente e 

sistematicamente, seja por palavras, números ou até mesmo sons. Sua transmissão 

a outros indivíduos é realizada facilmente, podendo ser na forma de dados, fórmulas 

científicas, recursos audiovisuais, normas e manuais (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Por outro lado o conhecimento tácito é pessoal, decorre das experiências 

individuais e envolve fatores intangíveis como crenças, valores e perspectivas. 

Sendo assim, é muito mais difícil de ser transmitido formalmente, uma vez que está 

relacionado com experiências, valores, emoções e ideais (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). 

Conclusões, insights, intuições e palpites estão incluídos nessa categoria de 

conhecimento. Sua natureza subjetiva e intuitiva o torna muito mais complexo para o 

processamento e transmissão do conhecimento adquirido por qualquer método 

sistemático ou lógico, à medida que para ser comunicado e compartilhado dentro de 

uma organização, terá que ser convertido em palavras ou números para que os 

indivíduos possam compreender (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

 

O conhecimento explícito pode ser facilmente “processado” por um 
computador, transmitido eletronicamente ou armazenado em banco de 
dados. No entanto, a natureza subjetiva e intuitiva do conhecimento tácito 
dificulta o processamento ou a transmissão do conhecimento adquirido por 
qualquer método sistemático ou lógico. Pois, para que possa ser 
comunicado e compartilhado dentro da organização, o conhecimento tácito 
terá que ser convertido em palavras ou números que qualquer um possa 
compreender. É exatamente durante o tempo em que essa conversão 
ocorre – de tácito em explícito e, [...] novamente em tácito – que o 
conhecimento organizacional é criado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.8). 
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Por vezes, esta transferência pode ser documentada facilmente, mas 

permanece tácito porque a assimilação individual do conhecimento não reconhece o 

seu valor para os outros integrantes daquela organização. (TURBAN; MCLEAN; 

WETHERBE, 2010). 

Em outros momentos, o conhecimento tácito está disperso, sem uma forma 

tangível, portanto difícil de compilar. Na maioria dos casos é muito difícil verbalizar 

esse conhecimento (TURBAN; MCLEAN; WETHERBE, 2010). 

 “Assim, o conhecimento que pode ser expresso em palavras e números 

representa apenas a ponta do iceberg do corpo total do conhecimento” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p. 65). 

 

2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Tema deveras novo, a gestão do conhecimento encontra-se em fase de 

maturação tanto no meio acadêmico quanto nas organizações. Há autores que 

chegam a defini-la como sendo a própria administração.  

Tema de tamanha complexidade tem sido abordado por diversas áreas da 

ciência nos últimos anos. Podemos encontrá-lo em artigos e livros de administração, 

engenharia de produção, ciência da computação, psicologia e educação. Sem 

dúvida é um tema transversal e sua complexidade pode ser percebida pela 

diversidade de definições postuladas pela academia. 

Para Terra (2000) a gestão do conhecimento implica adotar práticas 

gerenciais compatíveis com os processos de criação e aprendizado individual, e 

também, coordenar esforços em vários planos: organizacional e individual; 

estratégico e operacional; normas formais e informais. 

Já para Davenport e Prusak (1998), a gestão do conhecimento é um processo 

que ajuda as organizações a identificar, selecionar, organizar, distribuir e transferir 

informação e conhecimento especializado que existe dentro dela. Além de identificar 

o conhecimento para que este possa ser compartilhado de modo formal e ter seu 

valor alavancado devido a sua reutilização. 

Para Turban et al. (2010) esta informação e conhecimento existem na 

organização, fazem parte de sua memória, porém de uma maneira não estruturada. 

Uma forma de gerir este conhecimento permite a resolução eficaz e eficiente de 
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problemas, uma aprendizagem mais viva, planejamento estratégico e capacidade de 

tomada de decisão. 

Nota-se, apesar das diversidades de definições, que a gestão do 

conhecimento compreende o estudo e gestão do principal ativo de uma organização, 

o capital intelectual. Trazendo respostas cruciais para o sucesso e longevidade da 

empresa ou instituição. 

 

2.2.1 Aprendizagem organizacional  

 

O Exército Brasileiro, seguindo a vanguarda do conhecimento, instituiu o 

ensino por competências1 em todo seu sistema de ensino, como um dos fatores para 

atingir a geração de capacidades, conforme o Planejamento Baseado em 

Capacidades (BRASIL, 2014 b).  

Na era do conhecimento, o aprendizado deixou de ser uma atividade solitária, 

que ocorre antes do indivíduo chegar ao seu local de trabalho ou em distantes 

ambientes escolares, o aprendizado agora é visto como o coração da atividade 

produtiva (SNAIDERMAN, 2010). 

“Organizações geram, codificam, coordenam e transferem conhecimento a 

partir, entre e para seus membros. Sem conhecimento não há organização” 

(ALVARENGA NETO, 2008, p.149). As organizações são vistas como seres vivos, 

estas podem aprender e criar conhecimento. 

Organizações que aprendem são aquelas que possuem habilidades para 

gerar, aprender e repassar conhecimentos. Além de serem capazes de modificar 

seu comportamento, de maneira a refletir os novos conhecimentos e ideias 

(SCHARF; SORIANO-SIERRA, 2008). 

 

                                                         

1
 Competência (para a profissão militar) é definida como a capacidade de mobilizar ao mesmo tempo 

e de maneira inter-relacionada, conhecimento, habilidades, atitudes, valores e experiências, para 
decidir e atuar em situações diversas. Competência (para a construção curricular) é a ação de 
mobilizar recursos diversos integrando-os para decidir e atuar em uma família de situações. Os 
recursos mobilizados pelas competências incluem os conteúdos de aprendizagem, as capacidades 
cognitivas, capacidades físicas e motoras, habilidades e os valores. O Ensino por competências não 
pretende desconsiderar o ensino do Exército Brasileiro, mas sistematizar e aperfeiçoar práticas 
vigentes que já se aproximam do ensino por competências, trazendo novas propostas pedagógicas. 
(BRASIL, 2013)  
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Neste contexto, no qual o aprendizado é a chave do sucesso organizacional, 

o conceito de aprendizado está sintetizado no conceito de competência e não mais 

no conceito de qualificação (SCHARF; SORIANO-SIERRA, 2008). 

 

2.2.2 Ciclo da Gestão do Conhecimento na Organização 

  

Davenport e Prusak (1998) afirmam que se o maior ativo de uma empresa é o 

conhecimento, e se esta parar de criar novos conhecimentos, em breve poderá 

deixar de existir. Sendo assim, estudaram o ciclo da gestão do conhecimento e por 

fim o segmentaram em três etapas: geração, codificação e transferência do 

conhecimento. 

Para Turban et al. (2010) a gestão do conhecimento segue seis etapas em 

um ciclo. A estrutura torna-se cíclica devido ao conhecimento ser refinado ao longo 

do tempo. Tendo o ambiente modificado com o tempo, o conhecimento deve ser 

atualizado para ajuizar essas mudanças. As etapas são explicitadas no Quadro 1. 

Turban et al. (2010, p. 412) certificam que “à medida que o conhecimento é 

disseminado, indivíduos desenvolvem, criam e identificam novo conhecimento ou 

atualizam conhecimento antigo, com o qual eles reabastecem o sistema”. A figura 1 

demonstra as etapas de gestão do conhecimento de forma cíclica: 

 

 

 

FIGURA 1 – O ciclo de gestão do conhecimento 
Fonte: Turban, Mclean e Wetherbe (2010, p. 412), adaptação nossa 
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Etapa Conceituação 

Criar 
Novas maneiras de fazer ou desenvolvimento de 
know-how. 

Capturar 
A partir da valorização do conhecimento deve-se 
representá-lo da melhor forma. 

Refinar 

Apurar o conhecimento e colocá-lo de forma que 
possa ser utilizado. Nesta fase, o conhecimento 
tácito, os insights, deve ser absorvido 
simultaneamente com os fatos explícitos.  

Armazenar 
O conhecimento deve ser armazenado para que 
outros da instituição possam utilizá-lo. 

Gerenciar 
Administrar o conhecimento, atualizando-o e 
revisando-o, de forma a averiguar sua relevância e 
exatidão. 

Disseminar 
O conhecimento deve estar ao alcance de todos da 
organização, em um formato útil, disponibilizado em 
todos os ambientes e em todo tempo. 

QUADRO 1 - Etapas do ciclo de gestão do conhecimento na organização  
Fonte: Turban, Mclean; Wetherbe (2010), adaptação nossa  

 

2.2.3 Retenção do Conhecimento 

 

A perda do conhecimento é reconhecida como um dos problemas centrais 
das organizações atuais, considerando que ele nem sempre está à 
disposição no momento em que dele se necessita. Por essa razão, a 
retenção do conhecimento cresceu em importância nos últimos anos e 
frequentemente é um dos projetos mais significativos nas organizações 
contemporâneas (HENRIQUES, 2013, p.37). 

 

O principal desafio de um processo de retenção de conhecimento é como 

minimizar a evasão de informações e de conhecimentos por ocasião da saída de 

funcionários, seja por demissão ou realocação em outras unidades. Podem ocorrer 

por meio de desligamentos, transferências, aposentadorias, licenças, rotatividade de 

alta e média gerência, reestruturação organizacional, dentre outros motivos 

(GOULART; ANGELONI, 2011). 

O grande desafio enfrentado pela gerência é identificar o conhecimento, 

técnico e social, o qual não se pode perder e, em seguida, localizar os indivíduos 
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que o possuem (CHILD et al., 2012). Buscando respostas para tal, algumas 

ferramentas foram desenvolvidas. 

 

2.2.4 Ferramentas de Gestão do Conhecimento 

  

Em 1999, a American Productivity and Quality Center (APQC) elencou 

algumas práticas de Gestão do Conhecimento, que indiretamente podem apoiar a 

retenção do conhecimento. Este inventário foi elaborado a partir de exemplos 

completos observados em organizações de todo mundo, englobando recursos 

humanos, processos e tecnologia, além de exemplos de ferramentas tecnológicas 

disponíveis que dão apoio à gestão do conhecimento (BATISTA, 2005). 

 

Dimensão Conceituação 

Práticas relacionadas 
a recursos humanos 

Estão relacionadas aos aspectos de gestão de pessoas que facilitam a 
transferência, a disseminação e o compartilhamento de informação. 
Ex.: fóruns, comunidades de prática, educação corporativa, mentoria e 
coaching. 

Práticas relacionadas 
a processos 

facilitadores de gestão 
do conhecimento 

Práticas ligadas à estruturação dos processos organizacionais que 
funcionam como facilitadores de geração, retenção, organização e 
disseminação do conhecimento organizacional.  
Ex.: benchmarking, melhores práticas, sistemas de inteligência 
organizacional, gestão por competências, banco de competências 
organizacionais e individuais, memória organizacional e gestão do 
capital intelectual. 

Práticas relacionadas 
à base tecnológica e 

funcional de suporte à 
gestão do 

conhecimento 

Estas práticas possuem como ponto central a base tecnológica que 
serve de suporte à gestão do conhecimento organizacional. Inclui 
automação de gestão do conhecimento, aplicativos e ferramentas de 
TI. 
Ex.: portais, intranets e extranets, sistemas workflow, gestão do 
conteúdo e Gestão Eletrônica de Documentos (GED). 

Ferramentas de TI e 
Metodologias de apoio 

a gestão do 
conhecimento 

Podem servir de apoio para implantação das práticas de gestão do 
conhecimento.  
Ex.: data warehouse, data mining, customer performance indicators 
(KPI), business intelligence (BI). 

QUADRO 2 – Ferramentas de Gestão do Conhecimento  
Fonte: Batista (2005), adaptação nossa 
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2.3 BARREIRAS À IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Barson et al. (2000) estudaram as barreiras que podem afetar ou até mesmo 

impedir iniciativas de Gestão do Conhecimento para tentar melhorar o desempenho 

dos processos em uma organização. Os autores compilam estas barreiras em três 

tipos: barreiras tecnológicas, organizacionais e humanas. O quadro 3 descreve estas 

barreiras: 

 

Barreiras 

tecnológicas 

Indisponibilidade de tecnologia; sistemas legados (softwares herdados de 

gerencias anteriores que nem sempre são eficazes). 

Barreiras 

organizacionais 

Definição de domínio da informação; custo de transferência do 

gerenciamento do conhecimento; distância (meios de comunicação); cultura 

organizacional; recursos; e, empregados. 

Barreiras 

humanas 

Proteção da Propriedade do conhecimento; postura referente a 

fornecedores; âmbito da parceria; esquema de interface de comunicação; 

confiança; risco; medo da exploração; medo da contaminação; diferenças 

internacionais; diferenças organizacionais; diferença entre departamentos; 

ceticismo em relação à tecnologia; necessidade de recompensar; precisão do 

conhecimento; medo de punição; medo de se tornar redundante; medo de perder 

recursos; medo de perder a estabilidade da companhia;  

QUADRO 3 – Barreiras à implantação da gestão do conhecimento 
Fonte: Barson et al. (2000), grifo nosso 

 

Segundo Murray (1995), a inovação militar só é possível através do 

comprometimento organizacional durante o longo período de mudança. De igual 

forma, não basta uma liderança que tome simples decisões, mas sim que seja capaz 

de influenciar de forma contínua e profunda a cultura organizacional da instituição 

militar.  

Diante das peculiaridades da vida castrense faz-se necessário analisar as 

barreiras organizacionais, sobretudo a cultura organizacional. 

Para se realizar mudanças em instituições há necessidade de que haja uma 

cultura organizacional favorável e com uma postura prática (SOUZA; FREITAS e 

ALMEIDA, 2011). 
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Segundo Schein (1990), “cultura organizacional é o sistema de ações, valores 

e crenças compartilhados que se desenvolve num organização e orienta o 

comportamento de seus membros”. 

 A capacidade de mudança da cultura de uma organização é um dos fatores 

que podem acelerar ou frear a evolução e as inovações de uma instituição. Por isso 

a organização precisa ser flexível, ou seja, a organização deve ser “capaz de olhar 

para o ambiente, perceber a necessidade de mudança e manejar suas próprias 

competências para reorganizar-se” (VERGARA e PINTO, 1998). 

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, as Forças Armadas dos EUA, 

têm buscado flexibilizar sua cultura organizacional a fim de se adaptar aos variados 

tipos de operações e atividades da era da informação (VISACRO, 2011). 

Andrade (2013) verifica ser fundamental para qualquer Força Armada saber a 

exata noção da influência exercida pela sua cultura organizacional nos processos de 

inovação em tempo de paz e de adaptação em tempo de guerra. 

 

As organizações militares estão muito mais comprometidas com os 
costumes do passado do que com a preparação para desafios futuros. A 
cultura organizacional das organizações militares, marcada pela forte 
disciplina, obediência e hierarquia, influencia sobremaneira o 
desenvolvimento de capacidades de adequação em um mundo em 
constante transformação. Isso faz que uma organização militar tenha 
dificuldades em realizar inovações em tempo de paz e ter uma maior 
adaptabilidade em tempo de guerra. As inovações e adaptações exigem, 
muitas vezes, que as instituições militares abandonem ou modifiquem 
estruturas organizacionais, armamentos e equipamentos, técnicas, táticas e 
procedimentos, por novas alternativas ainda não testadas (MCNEILL, 1982 
apud ANDRADE 2013, p. 33). 

 

Para se atingir uma capacitação organizacional requer-se uma mudança de 

cultura organizacional. A mudança cultural não é instantânea nem tampouco um 

processo linear, entretanto, o exemplo dado por uma liderança forte é determinante 

para se atingir estes objetivos (SHAMIR, 2012). 

 

“Constata-se que a cultura organizacional influencia diretamente a 
capacidade de inovação da Força Terrestre. Com isso, é fundamental o 
desenvolvimento de uma cultura organizacional que incentive à prática da 
gestão do conhecimento e que promova estímulos à coleta e difusão das 
lições aprendidas em uma organização” (ANDRADE 2013, p. 19). 

 

Para Chiavenato (1999), a mudança cultural pode ser implementada mais 

facilmente se ocorrerem uma ou mais das seguintes condições (Quadro 4): 
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Crise dramática 

Uma súbita dificuldade financeira, a perda de um grande cliente ou uma 

dramática mudança tecnológica conduzida por um concorrente são 

exemplos de choques que abalam a situação vigente e coloca em cheque 

a relevância da cultura atual. 

Modificações na 

liderança 

Uma liderança que implante um novo conjunto de valores pode ser capaz 

de responder a uma situação de crise. 

Organização pequena e 

jovem 

Quanto mais nova e pequena a organização, mais fácil para a direção 

mudar a cultura da organização ou mesmo comunicar novos valores. 

Cultura fraca 

Em organizações com culturas sólidas, o comprometimento de seus 

membros com os valores é mais elevado. Portanto mais difícil de mudar, já 

em culturas menos evoluídas observa-se o inverso. 

QUADRO 4 – Condições que facilitam a implantação da Gestão do Conhecimento 
Fonte: Chiavenato (1999), adaptação nossa  

 

2.4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Enquanto a gestão do conhecimento é uma arte, mais preocupada com o 

porquê de se transferir conhecimento, a gestão de informação está mais preocupada 

com o como transferi-la (US ARMY, 2012 a, tradução nossa).  

Gestão da informação pode ser definida como a ciência de gerenciar 

procedimentos e sistemas de informação para coletar, processar, arquivar, 

disponibilizar, disseminar e proteger dados, informação e produtos do conhecimento. 

(US ARMY, 2012 b, tradução nossa).  

Um efetivo gerenciamento de informações contribui para a criação de 

conhecimento e compartilhamento deste para todos os membros de equipe. De 

alguma forma, a gestão de conhecimento e a gestão da informação andam juntas, 

são inseparáveis, elas se sobrepõem (US ARMY, 2012 a, tradução nossa).  

A gestão da informação complementa a gestão do conhecimento e o 

desenvolvimento do conhecimento. Conforme a figura 2, podemos perceber que a 

gestão da informação está relacionada com a coleta, processamento, exibição, 

armazenamento, disseminação e proteção de dados e informações antes de se 

tornarem conhecimento.  

Em contraste, a gestão do conhecimento utiliza as informações para criar, 

organizar, aplicar e transferir conhecimentos. Tudo com a finalidade de apoiar o a 

compreensão, a tomada de decisões e por fim a adoção de medidas eficazes (US 
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ARMY, 2012 a, tradução nossa). A experiência e aplicação do conhecimento levam 

a sabedoria.  

 

 

 
FIGURA 2 – Criando compreensão compartilhada 
Fonte: US ARMY, 2012 a, tradução nossa 

 

2.5 MODELOS DE MATURIDADE EM GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

[...] modelo é uma descrição concisa e holística dos principais elementos, 
conceitos e princípios de uma área de conhecimento. Ele busca explicar 
essa área do conhecimento e definir um desenho padronizado do seu 
conteúdo, essencial como referência para a implementação de desenhos no 
futuro. Um modelo de gestão do conhecimento [...] oferece a referência para 
a tomada de decisões sobre como implementar a gestão do conhecimento 
(WEBER apud BATISTA, 2012). 

 

Diante da necessidade de se avaliar os processos de desenvolvimento de 

softwares, surgiram os primeiros modelos de maturidade. Posteriormente, outras 

áreas passaram a desenvolver e utilizar estes modelos, como a gestão do 

conhecimento e gestão de projetos (HELOU, 2015). 

“O modelo de maturidade é uma ferramenta relevante para identificar o que 

medir e como medir, com o intuito de verificar sua situação, e o que fazer para obter 

um nível de maturidade mais alto” (TEIXEIRA et al., 2012, p. 132). 

Natale e Neves (2014), afirmam que para realizar uma avaliação da gestão do 

conhecimento, pode-se utilizar tanto os indicadores de Gestão do Conhecimento 
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como os níveis de maturidade, ou mesmo ambos. Esta última proporciona uma 

maior capacidade da organização de gerenciar conhecimento. 

Portanto, os modelos de maturidade consistem em ferramentas integrantes de 

um modelo de gestão do conhecimento, que ajudam a compreender melhor as 

estruturas, terminologias e processos (NATALE; NEVES, 2014). 

 

A realização dos diagnósticos e avaliações por esses métodos é rápida e 
bastante facilitada por utilizarem questionários a ser respondido por 
integrantes das organizações pesquisadas, o que possibilita a obtenção de 
uma “foto instantânea” da situação em determinado momento, a partir da 
qual é viabilizada a rápida elaboração de planos de ação. A rapidez na ação 
é uma maneira de criar uma imagem favorável a programas de GESTÃO 
DO CONHECIMENTO. A participação dos membros das organizações na 
realização do diagnóstico é, também, uma forma de disseminar o tema e de 
incentivá-los a envolverem-se nas ações relacionadas à GESTÃO DO 
CONHECIMENTO (MALMANN, 2012, p.73). 

 

Batista (2012) adaptou para administração pública brasileira o modelo de 

gestão do conhecimento da Asian Productivity Organization (APO). A APO destaca-

se na área de gestão do conhecimento por ter desenvolvido um modelo de gestão 

do conhecimento e seu próprio método de implantação (ASIAN PRODUCTIVITY 

ORGANIZATION, 2009).  

 

Antes de iniciar a jornada de implementação da Gestão do Conhecimento, a 
organização pública precisa conhecer sua situação atual, isto é, qual é o 
seu grau de maturidade em gestão do conhecimento. Tendo o Modelo de 
Gestão do Conhecimento para a Administração Pública como nossa 
referência, precisamos entender os direcionadores estratégicos da nossa 
organização (visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e metas) 
porque eles nos ajudarão a identificar e analisar nossas competências 
essenciais. A análise dos quatro viabilizadores (liderança, tecnologia, 
pessoas e processos) contribuirá para entender até que ponto esses fatores 
estão presentes na organização. As cinco atividades do processo de gestão 
do conhecimento (identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar 
conhecimento) e o Ciclo KDCA (Knowledge = conhecimento; Do= executar; 
Check = verificar; e Act = atuar corretamente) auxiliarão na realização de 
um mapeamento inicial das práticas de gestão do conhecimento existentes 
na organização que podem ser disseminadas durante a implementação. 
Sua organização pode estar fazendo gestão do conhecimento sem saber 
(BATISTA, 2012). 

  

Batista (2012) partiu do modelo de gestão do conhecimento para a 

administração pública da Asian Productivity Organization (2009), exemplificado na 

figura 3, desenvolvendo um método próprio, a partir de consistente revisão das 

práticas de gestão do conhecimento de organizações europeias e norte-americanas.  
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FIGURA 3 – Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 
Fonte: Batista (2012) 

 

Segundo Batista (2012), “os modelos de gestão do conhecimento construídos 

para o setor privado não são adequados para o setor público, sendo necessário 

construir um modelo adequado à administração pública brasileira”. 

Batista (2012) propõe um modelo híbrido, ou seja, ao mesmo tempo descritivo 

e prescritivo. Descritivo porque descreve os elementos essenciais da gestão do 

conhecimento, e prescritivos uma vez que orienta como implementar a gestão do 

conhecimento.  

A partir de um questionário, é realizada a autoavaliação da organização, 

sendo sete critérios utilizados: liderança em gestão do conhecimento, processo, 

pessoas, tecnologia, processo de gestão do conhecimento, inovação e tecnologia.  

A figura 4 mostra os critérios de avaliação que integram o Instrumento para a 

Avaliação da Gestão do Conhecimento na Administração Pública (Apêndice A). São 

eles: liderança em gestão do conhecimento; processos de gestão do conhecimento; 

pessoas; tecnologia; aprendizagem e inovação; processos de trabalho; e resultados 

em gestão do conhecimento. 



 

 
 

38 

 

 

FIGURA 4 – Critérios para a autoavaliação de gestão do conhecimento pela organização 
Fonte: Batista (2012) 

 

A maturidade em gestão do conhecimento é identificada na forma de grau 

numérico e qualificada em níveis, em uma forma conceitual. Desta forma, o grau de 

maturidade é o resultado obtido pela aplicação de um instrumento para avaliar a 

gestão do conhecimento expresso em pontos (BATISTA, 2012). 

 

A pontuação final da organização em cada um dos critérios pode ser 
colocada em um gráfico radar. Esse gráfico mostra as pontuações atuais 
obtidas pela organização em cada critério e a pontuação máxima de cada 
critério. Quanto mais próxima a pontuação estiver da pontuação máxima, 
melhores serão os resultados. (BATISTA, 2012).  

 

“Com base na pontuação final obtida pela organização, é possível identificar o 

seu nível de maturidade em gestão do conhecimento” (BATISTA, 2012). A figura 5 

apresenta os cinco níveis de maturidade e o gráfico 1 mostra um exemplo de gráfico 

radar. 
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GRÁFICO 1 – Exemplo de gráfico radar: pontuação por critério de avaliação da 
gestão do conhecimento 

Fonte: Batista (2012) 

 

 

FIGURA 5 – Níveis de maturidade em gestão do conhecimento 
Fonte: Batista (2012) 
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Batista (2012) especifica os significados dos cinco níveis de maturidade em 

gestão do conhecimento (Quadro 5). 

 

Nível 1 Reação 

A organização não sabe o que é a gestão do 

conhecimento e desconhece sua importância para 

aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade 

social; contribuir para a legalidade, impessoalidade, 

publicidade, moralidade e eficiência na administração 

pública; e contribuir para o desenvolvimento nacional. 

Nível 2 Iniciação 
A organização pública começa a reconhecer a 

necessidade de gerenciar o conhecimento 

Nível 3 
Introdução 

(expansão) 

Há práticas de gestão do conhecimento em algumas 

áreas. 

Nível 4 Refinamento 
A implementação da gestão do conhecimento é 

avaliada e melhorada continuamente. 

Nível 5 Maturidade 
A gestão do conhecimento está institucionalizada na 

organização pública 

QUADRO 5 – níveis de maturidade em gestão do conhecimento 
Fonte: Batista 2012, adaptação nossa 

 

2.6 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Para falar de gestão do conhecimento na administração pública, deve-se 

primeiramente definir administração pública: 

 

[...] conjunto de entidades que compõem o Estado, voltadas para a 
prestação de serviços públicos e o atendimento das necessidades do 
cidadão e da coletividade. É constituída da administração direta e da 
administração indireta, esta formada por autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e organizações sociais. É 
subdividida em poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em esferas 
(federal, estadual e municipal) (BRASIL, 2007, p. 57). 

 

Na pesquisa da gestão do conhecimento, especificamente na administração 

pública, tem-se destacado o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Este 
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órgão tem se dedicado a estudar e fomentar a pesquisa e implantação da gestão do 

conhecimento em diversos órgãos e autarquias estatais.  

Em 2014, o IPEA, por meio de Batista (2015) realizou uma pesquisa na qual 

objetivava analisar a situação atual da externalização e da formalização da gestão 

do conhecimento em 81 organizações do Executivo, do Legislativo e do Judiciário 

federais, bem como do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União (TCU) e 

do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).  

 O trabalho também comparou o que mudou nos últimos dez anos em dezoito 

organizações da administração direta do Executivo que participaram da pesquisa 

realizada pelo IPEA em 2004 e novamente em 2014 (BATISTA, 2015). 

A partir dos resultados encontrados, foram apresentados os desafios para 

institucionalizar a gestão do conhecimento na administração pública, de forma que 

este método de gestão passe a fazer parte da maneira de trabalhar das 

organizações (BATISTA, 2015). 

O trabalho mostra que nos últimos dez anos não houve avanço significativo 

na externalização e na institucionalização da gestão do conhecimento, nas dezoito 

organizações da administração direta em questão (BATISTA, 2015). 

Segundo Batista (2015), a maioria das organizações da administração pública 

federal ainda está no estágio inicial de externalização e formalização, ou seja, não 

consideram em curto prazo, a gestão do conhecimento como tema estratégico. 

Algumas, contam com iniciativas muito incipientes ou, em muitos casos, ainda não 

tem iniciativas.  

Interessante ressaltar que dentre as 18 instituições se encontram o Ministério 

da Defesa, Comando do Exército, Comando da Aeronáutica e Comando da Marinha. 

Em 2004, das dezoito organizações pesquisadas em 2004 e 2014, seis 

encontravam-se no estágio intermediário, constituído por um grupo de instituições 

que mostravam um nível razoável de comprometimento estratégico com a gestão do 

conhecimento e apresentavam iniciativas de curto prazo sendo implementadas 

(BATISTA et al., 2005):  

 

i) Comando do Exército; 

ii) Ministério da Defesa;  

iii) Ministério da Justiça;  

iv) Ministério da Previdência Social;  
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v) Ministério da Saúde;  

vi) Ministério do Turismo. 

 

Em 2014, somente três dessas organizações permaneciam nesse grupo 

(BATISTA, 2015):  

 

i) Comando do Exército; 

ii) Ministério da Previdência Social; 

iii) Ministério da Saúde.  

 

Nenhuma instituição passou para o estágio avançado e algumas regrediram 

para o estágio inicial. A metade das instituições pesquisadas, não avançou, no 

período 2004-2014, na externalização e na formalização da gestão do 

conhecimento. (Batista et al. 2005). 

 

2.7 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS FORÇAS ARMADAS 

 

O Exército dos E.U.A. define a gestão do conhecimento como uma disciplina 

que promove uma abordagem integrada para identificar, recuperar, avaliar e 

compartilhar os ativos de conhecimento tácito e explícito de uma organização, para 

atender aos objetivos da missão (US ARMY, 2010). 

Como se pode observar até o presente momento, a captura de conhecimento, 

tanto o explícito quanto o tácito, é um desafio para a maioria das organizações, mas 

para o setor de defesa, esse desafio é ainda maior (BYME; BANNISTER, 2013). 

Os militares sempre valorizaram a informação, mas estão reconhecendo cada 

vez mais que a informação, mais especificamente o conhecimento é de fato o poder. 

(MACE; THOMASON, 2008). 

Existe um conflito entre permitir que a informação e o conhecimento fluam 

livremente em uma organização, e ao mesmo tempo manter certas informações 

seguras.  Particularmente nas Forças Armadas, esta situação é acentuada, exigindo 

uma divulgação de informações cuidadosa em um ambiente de compartimentação 

de informação (GOH; HOOPER, 2009).  
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Faz-se necessário achar um equilíbrio entre um elevado nível de garantia e a 

facilidade de utilização da informação. De igual forma, é importante compreender 

como o conhecimento e informação se transforma dentro das Forças Armadas. Um 

exemplo são os oficiais de Estado-Maior, que acrescentam seu próprio 

conhecimento, sabedoria e percepção durante o Processo de Tomada de Decisão 

Militar (PTDM) antes que chegue ao comandante (BLODGETT; 2010). 

 

No Brasil, a perda de capital intelectual nas Forças Armadas vem se 
acentuando, já há algum tempo, seja pela inatividade precoce, reserva 
remunerada ou aposentadoria, para militares e civis, respectivamente, tão 
logo atinjam as condições para tal, ou pela recolocação no mercado de 
trabalho. A análise administrativa da questão, quando ocorre, se dá, em 
regra, mediante a formulação de simples juízos de valor desprovidos de 
embasamento científico, dos quais os principais se referem ao aspecto 
remuneratório (TICOM, 2011). 

 

2.7.1 A Gestão do Conhecimento na Força Aérea Brasileira 

 

A Força Aérea Brasileira (FAB), recentemente emitiu uma concepção 

estratégica, o programa chamado Força Aérea 100. Através da Diretriz de Comando 

da Aeronáutica (DCA 11-53), assinada em janeiro do ano de 2016, o Comandante 

da FAB apresenta os objetivos e principais desafios que a instituição deve alcançar 

nos próximos 25 anos, quando a força atingirá a idade de 100 anos de criação.  

“Os principais objetivos da reestruturação são, portanto, garantir a perenidade 

e evolução da FAB; garantir um processo de melhoria contínua; e aumentar a 

efetividade dos recursos empregados” (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2017 a). 

Dentro deste projeto estão incluídos mudanças na estrutura organizacional 

dos Grandes Comandos da FAB, buscando promover um aumento da eficiência 

administrativa e maior racionalidade administrativa. Desta forma as Unidades 

poderão estar voltadas para a atividade-fim, com o objetivo de especializar seus 

militares, demonstrando uma preocupação com a gestão do conhecimento. (FORÇA 

AÉREA BRASILEIRA, 2017 a). 

Outro interessante fato de gestão do conhecimento se deve aos diversos 

projetos estratégicos incluídos no programa, como o novo avião de combate F-39 

(Gripen NG) e o novo cargueiro KC-390. Estes projetos estão implicando uma 

necessidade de modificar o ensino militar da FAB, para preparar os futuros pilotos 
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para estas novas plataformas operacionais multimissão (FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA, 2017 b). 

A inserção de novos atores como satélites e aeronaves remotamente 

pilotadas têm exigido da FAB uma gestão eficiente tanto de informação como de 

conhecimento para atingir os objetivos institucionais (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 

2017 b). 

O Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, Cmt da FAB, em entrevista 

concedida a Agência Força Aérea, avalia a importância da Gestão do Conhecimento 

para o futuro da FAB: 

 

É indispensável, básico, que trabalhemos nesta área sob o risco de não 
conseguirmos avançar em nossos planos. Para aumentarmos nossa 
produtividade, otimizar nossos recursos em proveito da atividade fim, que é 
a “garantia da soberania do espaço aéreo com vistas à defesa da pátria”, 
precisamos ter uma revolução em nossos métodos de trabalho, na melhoria 
dos processos, na capacitação do pessoal e no uso de TI (DEFESANET, 
2016). 

 

O Oficial-general também comenta como a gestão do conhecimento pode 

levar a uma otimização e redução do efetivo de pessoal. Ao ser perguntado sobre a 

política de pessoal para os próximos anos, o Comandante da FAB comenta: 

 

Racionalização do efetivo decorrente de uma estratégia de articulação que 
priorize as necessidades de treinamento e as demandas de emprego, 
buscando valorizar as características básicas de uma Força Aérea, como 
medidas práticas a concentração das unidades aéreas e uso de bases de 
desdobramento. A maior atenção à gestão do conhecimento pela 
concentração das atividades administrativas e implantação de processos 
modernos; o uso de PPP [Participação Público Privada] e EP [Empresa 
Pública] também contribuirão para a otimização e redução do efetivo. 
Paralelamente, será implementada a quantidade de pessoal temporário 
tanto de graduados quanto de oficiais. Esta mudança de perfil permitirá 
receber profissionais prontos para trabalhos específicos e possibilitará dar 
maior atenção, oportunidades e capacitação aos militares de carreira. Esta 
nova visão da Força exigirá também mudanças nos perfis de formação de 
graduados e oficiais de carreira, adequando-os aos novos conceitos 
operacionais e administrativos. (DEFESANET, 2016). 

 

Realmente é uma transformação significativa em andamento. Na Diretriz de 

Comando da Aeronáutica (DCA 11-53), programa Força Aérea 100 é mencionado 

que a gestão do conhecimento juntamente com a gestão de processos são os 

fatores que levarão a FAB a se tornar uma organização de alto desempenho 

(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2016) 
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Dentre as necessidades futuras do Comando da Aeronáutica (COMAER) 

está: “implantar, em cada ODS, o gerenciamento por competências e a gestão do 

conhecimento, buscando reduzir as soluções de continuidade e a alta 

rotatividade em alguns setores” (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2016, p. 

15). 

Um exemplo interessante dessa transformação é a criação no final de 2016, 

de uma unidade para avaliações e geração de conhecimento operacional, o Instituto 

de Aplicações Operacionais (IAOP). Esta unidade concentra profissionais 

capacitados para realizar avaliações operacionais e assim gerar conhecimento 

operacional em diversas áreas, como Guerra Eletrônica, Análise Operacional, 

Comando e Controle e Sistemas de Armas (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2017 c). 

O instituto localizado estrategicamente em São José dos Campos, no 

Campus do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), aproxima 

as necessidades operacionais da FAB à parte cientifica. Entre os conhecimentos 

gerados se acumulam o emprego do radar do caça F-5EM e no sensor do avião de 

patrulha P-3 Orion. (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2017 c). 

 

2.7.2 A Gestão do Conhecimento na Marinha do Brasil 

 

A Marinha do Brasil se orgulha de seu modelo de excelência em gestão, 

chamado de Programa Netuno. Sua implementação em 2007 levou a nossa marinha 

a um novo patamar de Gestão.  

Criado para aprimorar a gestão das Organizações Militares utilizando-se das 

ferramentas e fundamentos consagrados mundialmente, após dez anos, verifica-se 

que o Programa Netuno gera, comprovadamente melhores resultados (MARINHA 

DO BRASIL, 2015). Na figura 6, podemos observar que este modelo de gestão 

possui sete critérios que interligados proporcionam a análise da organização. 

 

“O Programa Netuno é um processo administrativo destinado a aprimorar a 
gestão das Organizações Militares (OM) e, consequentemente, proporcionar 
à Marinha do Brasil as melhores condições para estar pronta e adequada à 
estatura político-estratégica exigida pelo País. A capacitação profissional é 
a base do Programa, pois na condução desse processo tem-se que o 
homem, sensibilizado com as novas práticas de gestão, é fundamental para 
o sucesso de tão importante, desafiadora e vistosa empreitada.” (BRASIL, 
2011)  
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FIGURA 6 – O Sistema NETUNO de Excelência em Gestão da Marinha do Brasil 
Fonte: Marinha do Brasil (2015) 

 

Observa-se que o critério Gestão do Conhecimento e Informações 

corporativas possui um papel muito importante, uma vez que interliga todos os 

demais. 

 

Podemos notar que o critério Informação e Conhecimento exerce uma 
relação bastante importante entre todos os demais, uma vez que tem a 
matéria-prima de todas as práticas que são utilizadas nos demais critérios, e 
por meio da aprendizagem organizacional e da gestão do conhecimento 
estará facilitando a implementação integrada e harmônica das soluções e 
providências sob a responsabilidade da organização, motivo pelo qual fora 
escolhido o Programa Netuno e sua implementação na Marinha do Brasil 
como um marco de referencial temporal, visto que pode ser encarado como 
um grande fomentador de tal novidade nas OM de toda a Marinha do Brasil 
(PARREIRA, 2016). 

 

Este programa proporcionou a criação de instrumentos que se tornaram 

referência para outras instituições. Destaca-se o Sistema do Plano Diretor e a 

gestão das Organizações Prestadoras de Serviço (OMPS). Além destas menções, 

algumas OM foram agraciadas com premiações de qualidade e outras possuem 

certificação (MARINHA DO BRASIL, 2015). 
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Interessante destacar que em 2015, durante o V Simpósio de Praticas de 

Gestão, a Marinha do Brasil premiou diversas de suas organizações que se 

destacaram em práticas de gestão. Destas, duas foram premiadas por se 

destacarem justamente na prática de gestão do conhecimento, Escola Naval e 

Centro de Análise de Sistemas Navais (MARINHA DO BRASIL, 2015). 

O corpo de fuzileiros navais possui uma estrutura relacionada à gestão do 

conhecimento muito interessante e muito similar à encontrada no Exército Brasileiro. 

Foi criado o Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros Navais (SGC-FN) 

que como consequência proporcionou a criação do Comando do Desenvolvimento 

Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN) com a missão principal de 

gerir o conhecimento.  

O CDDCFN se assemelha ao C Dout Ex, apesar de estruturado em comando 

e não centro. Na figura 7, pode-se observar esta ênfase nos setores operativos e de 

ensino. 

 

Definiu-se que o SGC-FN teria o seguinte propósito: O SGC-FN visa ao 
atendimento das demandas de conhecimentos de interesse dos Fuzileiros 
Navais apresentadas, principalmente, pelos setores operativo e de ensino, 
fazendo-o de forma coordenada com as Gestões de Recursos Humanos e 
de Material de Fuzileiros Navais, sempre em consonância coma Visão de 
Futuro do CFN e alinhado com seus Eixos Estruturantes (BRASIL, 2015). 
 

O processo de coleta e armazenagem, a partir de fontes selecionadas acabou 

se tornando o principal responsável pela entrada do conhecimento no SGC-FN, 

mantendo desta forma, a atualização do cabedal doutrinário do CFN (ALMEIDA, 

2015).  

Esse processo acabou com um problema grave que foi diagnosticado no inicio 

da implantação do sistema, assim, organiza-se a armazenagem para facilitar o 

posterior acesso e compartilhamento (ALMEIDA, 2015). 

Para tanto, estrutura seu arquivo em Linhas de Pesquisa, que são as mesmas 

empregadas por todos os demais processos, como se pode observar na figura 8. 
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FIGURA 7 – Visão geral do posicionamento do Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros 
Navais (SGC-FN)  

Fonte: Brasil (2015) 

 

FIGURA 8 – Visão geral do Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros Navais (SGC-FN) 
Fonte: Brasil (2015) 
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2.7.3 A Gestão do Conhecimento no Exército Brasileiro 

 

A gestão do conhecimento no Exército Brasileiro vem ganhando importância 

nos últimos anos, principalmente devido à necessidade de atualização doutrinária, 

para nortear a atividade-fim da força terrestre. O Cel Alexandre Eduardo Jansen, ex-

integrante do Centro de Doutrina do Ex (C Dout Ex) aborda a necessidade de 

gerenciar o conhecimento no EB: 

 

Há um imenso conhecimento acumulado pelos integrantes do Exército 
Brasileiro (EB), em todos os seus níveis, fruto de inúmeros cursos de 
formação, especialização, extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação 
realizados no Brasil e no exterior. Esse cabedal é complementado pelas 
experiências individuais colhidas a partir da participação em operações 
militares, missões de paz e exercícios. Não faltam profissionais 
competentes nos quadros do Exército, capazes de elaborar uma Doutrina 
Militar atual e contextualmente adequada às novas e emergentes ameaças 
(JANSEN, 2012, p. 10). 

 

A gestão do conhecimento doutrinário é a “sistemática orientada e monitorada 

que possibilita o fluxo dos conhecimentos de interesse da doutrina entre as OM ou 

militares do Exército, de maneira a permitir o desencadeamento do processo 

decisório para a adoção e decorrente compartilhamento de conhecimento” (BRASIL, 

2015). 

No entanto, percebe-se ainda uma necessidade de se aumentar a divulgação 

e uma mudança cultural no EB. O novo Sistema de Doutrina Militar Terrestre 

(SIDOMT) e o C Dout Ex representam um grande passo para a transformação do 

EB, mas sem uma efetiva mudança de mentalidade, não atingiremos um estágio 

elevado de gestão do conhecimento (JANSEN, 2012). 

 

A Gestão do Conhecimento não funciona sem mudanças culturais e 
gerenciais. O EB precisa dessa gestão para não repetir os erros, 
particularmente em seu sistema de doutrina, pois a Organização deve 
“aprender com a experiência”, para registrar o conhecimento dos 
colaboradores, para registrar as melhores práticas e disponibilizar o 
conhecimento gerado na organização. 
Visualizamos grandes possibilidades para a produção doutrinária no EB, 
mas queremos destacar dois aspectos culturais de seus integrantes que 
ainda podem ser explorados. 
São eles: a falta de hábito em transmitir conhecimentos por escrito e a 
busca pela valorização de seus trabalhos, com o correspondente reflexo em 
pontos que podem importantes para futuras promoções ou missões. 
(JANSEN, 2013, p. 23). 
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Em Brasil (2010 b), são apresentados os vetores de transformação do 

Exército Brasileiro: doutrina; preparo e emprego; educação e cultura; gestão de 

recursos humanos; gestão corrente e estratégia; C & T e modernização do material; 

e, logística.  

Destes sete vetores, quatro indicam a gestão do conhecimento como objetivo 

para se alcançar os demais pressupostos. Doutrina, educação e cultura, gestão de 

recursos humanos e gestão corrente e estratégica se propõem a utilizar a gestão do 

conhecimento. Sobre o vetor de transformação doutrina, pode-se observar: 

 

Em suma, a tarefa a empreender será a de retirar o Exército da era 
industrial, transformando-o em uma instituição da era da informação. 
Assentado sobre ferramentas de tecnologia da informação (TI) deverá ter o 
caráter de um grande sistema de gestão do conhecimento, englobando, 
dentre outras, as seguintes funcionalidades: informações doutrinárias, lições 
aprendidas, modelagem, simulação, estudo da guerra, e processamento, 
formulação, experimentação, validação e difusão (BRASIL, 2010 a, p. 35). 

 

2.7.4 A gestão do conhecimento no BAvEx  

 

O Batalhão de Aviação do Exército é uma OM muito peculiar e com 

características muito dinâmicas. As diferenças para outras OM do EB começam 

pelas diferenças de formação de seus integrantes. 

Num BAvEx temos os oficias oriundos de quaisquer arma, quadro ou serviço, 

sendo na grande maioria com curso de especialização em AvEx, sejam pilotos ou 

gerentes de manutenção.  

Embora os oficiais tenham uma formação combatente da AMAN, os praças 

são formados na própria AvEx. Os sargentos são formados pelo Centro de Instrução 

de Aviação do Exército (CIAvEx) e os cabos e soldados pelo próprio BAvEx, e estes 

sim, os praças, são da especialidade de Aviação desde sua formação. 

As caraterísticas da Aviação exigem um profissional combatente, devido ao 

arrojo da missão, da ousadia que é o voo, todavia, é determinante um alto grau de 

conhecimento técnico específico, isto para todos, seja oficial ou praça. Em Brasil 

(2003, p. 17) vemos que: 

“A Brigada de Aviação do Exército, de forma diversa das brigadas de arma 

base, é uma grande unidade (GU) de emprego múltiplo. Pode cumprir 

simultaneamente missões de combate, apoio ao combate e de apoio logístico.”  
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Por suas características, as unidades da Av Ex são elementos de emprego 
que se assemelham às unidades das Armas-base. Dotadas de múltiplas 
capacidades, essas unidades cumprem atividades e tarefas juntamente ou 
em coordenação com as demais armas, quadros e serviços, nas Operações 
no Amplo Espectro. (BRASIL, 2014 a) 

 

A rotina da AvEx, como toda ilha de excelência e unidade operacional da 

força estratégica do Exército Brasileiro, é muito intensa e dinâmica. As missões 

aéreas são constantes, sejam escaladas ou inopinadas; serviços de alerta; 

adestramento próprio ou em apoio ao adestramento de outrem; apoio a órgãos 

governamentais, são alguns exemplos.  

O BAvEx também tem um papel na capacitação contínua das tripulações da 

AvEx, a fim de manter suas habilitações técnicas em dia, e também a 

complementação da formação do piloto e do mecânico de voo. 

 

FIGURA 9 – Piloto em treinamento de voo tático (à esquerda piloto instrutor e à direita piloto básico) 
Fonte: Acervo CAvEx 

 

Pilotos e mecânicos chegam as OM Av Ex com a formação inicial feita no 

CIAvEx com curso de 1 (um) ano de duração. O Curso de Piloto de Aeronaves 

habilita o oficial a ser Piloto Básico, o qual só poderá compor tripulação com um 

Piloto Operacional ou Piloto Instrutor.  
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O Piloto Operacional é o comandante da aeronave e responsável pela 

segurança técnica e tática desta. Já o Piloto Instrutor é o piloto operacional que está 

apto a ministrar instruções de habilitações críticas, em especial instruções de 

procedimentos de emergência (ver Figura 9). 

Para atingir estes outros níveis operacionais o jovem piloto deve acumular 

horas de voo, realizar o Estágio de Pilotagem Tática e o Curso de Piloto de Combate 

no CIAvEx, além de ser checado pelos pilotos instrutores, e por fim, submetido a 

Conselho de Voo com a presença do Cmt do BAvEx, estado-maior e pilotos 

instrutores.  

Capacidade de gerenciamento, responsabilidade, capacidade técnica e 

habilidade motora para conduzir a aeronave em segurança. O piloto durante o voo 

utiliza pés nos pedais; mão esquerda no comando coletivo (potência); mão esquerda 

no comando cíclico (direção); dedos para apertar as teclas para comunicação; voz e 

audição para se comunicar com a tripulação, com outras aeronaves e órgãos de 

controle; visão para observação externa e monitoração dos parâmetros da aeronave. 

 Em média um piloto gasta 18 (dezoito) meses em formação teórica e cerca 

de 40 meses para acumular as horas de voo (HV) mínimas para a elevação 

operacional a piloto operacional e poder comandar uma aeronave.  

A tabela 1 mostra o número mínimo de horas de voo necessárias para um 

piloto ser elevado operacionalmente. Observa-se que este é o mínimo exigido pela 

AvEx para obedecer padrões mínimos de segurança. Entretanto, na maioria das 

vezes é necessário mais horas de voo para o piloto atingir o grau de maturidade 

requerida.  

 

TABELA 1 – Horas de voo para elevação operacional de piloto 

Função a bordo Mínimo de HV 

Piloto operacional (PO) 

350 HV 

(para Anv HA-1 

Esquilo) 

400 HV 

(Para demais Anv) 

Piloto instrutor (PI) 
450 HV totais 

(Sendo 100 HV como PO do modelo) 

Fonte: Comando de Aviação do Exército (2015) 
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Pode-se perceber que para estas formações o conhecimento que se gasta 

mais tempo para adquirir são as experiências práticas e a vivência em missões, ou 

seja, o conhecimento tácito (Figuras 9 e10).  

De forma semelhante, os sargentos que desempenham a função de 

mecânicos de voo começam sendo Mecânicos Alunos passam a Mecânico Básico, 

Mecânico Operacional e por fim Mecânico Instrutor. 

 

 

FIGURA 10 – Sargento mecânica de voo da AvEx em atividade de manutenção de 3º Escalão 
Fonte: Acervo CAvEx 

 

O Mecânico Básico pode cumprir missões de voo administrativas, e ou 

compor tripulação com a presença de um Mecânico Operacional. O Mecânico 

Operacional cumpre qualquer missão operacional e pode ser o único mecânico a 

bordo da aeronave.  

Ao atingir o nível de Mecânico Instrutor, o sargento passa a ministrar 

instruções para aquisição e manutenção de habilitações técnicas, além de compor o 

Conselho de Voo para elevação operacional dos demais mecânicos. 
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Interessante do Mecânico de Voo é que além de cumprir as missões 

operacionais de tripulante em voo, ele também é responsável pelas manutenções de 

1º escalão da aeronave. Atividade que demanda muita experiência e prática na 

habilidade com manuseio das ferramentas e conhecimento técnico da aeronave. 

Devido ao fato de também ser responsável pela manutenção, o mecânico ao 

atingir uma maior maturidade profissional é convidado a compor a equipe de 

manutenção de 2º escalão na Esquadrilha de Manutenção e Suprimento (EMS), 

orgânica do BAvEx.  

Este, ao adquirir uma experiência ainda maior, realizará curso pelo CIAvEx 

para se tornar um inspetor de manutenção, ápice da carreira do mecânico da AvEx, 

normalmente já graduado primeiro-sargento ou subtenente.  

Este fato leva a compreender outro fato interessante da AvEx que a distingue 

de um batalhão de infantaria ou regimento de cavalaria. O oficial não tem a mesma 

formação do sargento, ou seja, piloto, gerente e mecânico de voo são funções 

complementares, mas com conhecimentos específicos e próprios. O inspetor de 

manutenção, por exemplo, possui autoridade para deixar uma aeronave fora do voo, 

“baixada” à manutenção. 

 

2.7.4.1 Atividades rotineiras e peculiaridades 

 

As atividades relatadas até agora mostram a capacitação individual dos 

elementos de um BAvEx. No entanto, isto é apenas uma parte. O BAvEx e suas 

Esquadrilhas de Helicópteros são tais qual um ser vivo e para atingir a plenitude de 

sua capacitação precisam de constante e contínuo adestramento. 

Para se atingir as capacidades de voo em formação e voo OVN, é necessário 

adestramento nível SU e nível OM. Pode-se perceber que o custo para manter estes 

tipos de capacidades é elevado, tanto de disponibilidade de horas de voo como de 

aeronaves. 

Manter essas capacidades, esses conhecimentos sempre ativos é um grande 

desafio para os comandantes de unidades aéreas. Isto porque a demanda do 

Exército Brasileiro pelas aeronaves da AvEx cresceu muitos nos últimos dez anos, 
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fruto do aumento da participação verde-oliva em missões de apoio a órgãos 

governamentais e grandes eventos. 

Como exemplo podemos citar que nos últimos anos a AvEx cumpriu mais  

missões aéreas que exigiam apenas uma aeronave, ao invés de operar no módulo 

mínimo que é uma seção de helicópteros à duas aeronaves. Em poucos anos, a 

capacidade de voo em formação foi caindo em desuso, conforme podemos constatar 

em entrevista com o General de Brigada Aquiles Furlan Neto (ver Apêndice B).  

 

FIGURA 11 – Uma seção de HM-1 (Pantera) voando em formação. 
Fonte: Acervo AvEx 

 

De igual forma, por cumprir muitas missões e com a demanda maior para o 

voo diurno, a capacidade de voo noturno com óculos de visão noturna (OVN), foi 

pouco tempo depois de ser conquistada, bastante degradada.  

General Furlan, em entrevista, nos relata que no binômio 2007/2008 

(Apêndice B), quando comandou o 4º BAvEx, o voo OVN estava implantado e 

consolidado. Ao voltar à AvEx para comandá-la em 2014, percebeu o quanto havia 

sido perdido em capacidade operacional.  
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Justo num momento crucial que se aproximava para a AvEx, os grandes 

eventos de Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016. Eventos em 

que este tipo de voo seria uma capacidade primordial que a AvEx deveria possuir.  

Para deixar a AvEx apta a cumprir estas missões o General Furlan 

desencadeou uma série de adestramentos para retomar a capacidade de voo em 

formação e voo OVN. Um exemplo citado por ele foi a Operação Três Luas, 

adestramento na qual as tripulações OVN voaram por três semanas consecutivas, 

nas três fases da lua: crescente, cheia e minguante (ver Figura 12). 

O General Furlan (Apêndice B) enfatiza que em sua opinião, o maior desafio 

da gestão do conhecimento na AvEx é manter as tripulações voando e se 

adestrando em todos os tipos de missões, a fim de que não se perca os 

conhecimentos tácitos. 

 

 
FIGURA 12: Aeronave HÁ-1 Esquilo em voo com configuração OVN na Op Três Luas 
Fonte: Acervo AvEx 

 

2.7.4.2 BAvEx em operações de Apoio à Órgãos Governamentais 

 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro foi muito empregado em apoio a 

órgãos governamentais, nas mais diferentes formas. Como não poderia deixar de 

ser, a Aviação do Exército foi amplamente empregada nestas missões. 
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Interessante descrever sobre a participação da AvEx na Operação Arcanjo  

(Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, RJ) e também na Operação São Francisco 

(Complexo da Maré, Rio de Janeiro, RJ), esta, a mais recente. 

Na primeira operação, os Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP), 

se evadiram em massa das comunidades que formam o Complexo do Alemão. Fato 

este que foi inclusive televisionado em rede nacional, conforme podemos observar 

na figura 13. 

 

 

FIGURA 13 – APOP fogem após ocupação do Complexo da Penha e Alemão pelas Forças Armadas 
Fonte: G1 (2010) 

 

Isto possibilitou uma grande flexibilidade para operação da AvEx neste 

ambiente urbano, que tradicionalmente não é indicado para uso de aeronaves. Vide 

o acontecimento com a aeronave da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ) em 2009, que foi alvejada por APOP e obrigada a realizar um pouso 

forçado em chama (Figura 14).  

Por ocasião da Operação São Francisco, no Complexo da Maré, inicialmente 

se recebeu informações que a área estava livre de fuzis e metralhadoras, deixando 

as tripulações da AvEx livres para operar na região. Inclusive, realizando pousos no 
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Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) que era sede do comando da 

operação, e ficava situado dentro da área de operações. 

 

 

FIGURA 14 – Helicóptero da PMERJ realiza pouso forçado após ser atingindo por tiros de fuzil 
7,62mm 

Fonte: G1 (2009) 

 

No entanto, ainda no primeiro contingente, uma aeronave da AvEx foi 

alvejada por um projetil de arma de fogo durante voo de reconhecimento no 

Complexo da Maré, ver Figura 15 e 16 (COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 

2014). 

Paralelamente, elementos caçadores, tiveram contato visual com armas de 

fogo longa inclusive com uma metralhadora calibre .30 ou .50. 

Tais fatos levaram a uma mudança no perfil de voo das aeronaves e na 

recomendação para não se realizar pousos na área em questão, nem mesmo na 

base da operação, no CPOR.  

Durante toda a operação havia duas aeronaves constantemente em apoio à 

tropa de superfície da operação, estacionada na Base Aérea dos Afonsos – Vila 

militar - RJ.  

Sendo uma aeronave HA-1 Esquilo com sistema olho da águia (FLIR) e uma 

aeronave HM-1 Pantera. Cada aeronave era de uma unidade aérea, a primeira do 1º 

BAvEx e a segunda do 2º BAvEx. As tripulações eram trocadas a cada sete ou dez 

dias, a fim de não se baixar a consciência situacional nem acarretar um aumento de 

estresse dos tripulantes. 
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FIGURA 15 – Marca de impacto em pá do rotor principal de aeronave HA-1 Esquilo 
Fonte: Comando de Aviação do Exército (2014) 

 

 

FIGURA 16 – Marca de impacto em pá do rotor principal de aeronave HA-1 Esquilo (ao 
lado de caneta esferográfica para referência) 

Fonte: Comando de Aviação do Exército (2014) 
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Talvez por serem duas unidades envolvidas e pelas trocas constantes de 

tripulação, observou-se que algumas tripulações faziam perfis mais baixos de voo e 

até mesmo pousavam na área em questão. Não havendo uma continuidade no 

compartilhamento das informações e também não as chegando aos comandantes 

de BAvEx. Este acontecimento demonstrou a necessidade de se falar mais em 

gestão do conhecimento no BAvEx. 

 

2.7.4.3 Operação Jogos Olímpicos Rio 2016 

 

Os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro – RJ foram, sem dúvida, o 

coroamento de uma sequência de grandes eventos realizados no Brasil e em que a 

presença das Forças Armadas foi marcante e significativa.  

Para a Aviação do Exército não foi diferente, meio nobre e estratégico do 

Exército Brasileiro, atuou numa sequência de eventos que começou com os Jogos 

Mundiais Militares (2011), passando pela Conferência Rio+20 (2012), Copa das 

Confederações (2013), Jornada Mundial da Juventude (2013), Copa do Mundo FIFA 

2014, e culminando nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

 

FIGURA 17 – Aeronave HM-1 Pantera em sobrevoo durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 
Fonte: Acervo CAvEx 
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Toda essa bagagem de conhecimento adquirida foi determinante para o 

cumprimento desta missão que esteva repleta de desafios. Foi necessária uma 

interação maior com as tropas de Forças Especiais, aquisição de novos materiais e 

capacidades. Para que assim a AvEx estivesse apta a cumprir sua principal missão 

nesta ocasião, que era Força de Contingência e Força Contra terror.  

Os períodos que antecederam aos Jogos Olímpicos mostravam um 

crescimento de organizações terroristas como o Estado Islâmico (ISIS) e um 

aumento no número de atentados terroristas ao redor do mundo. Dentro deste 

contexto se somava a violência das organizações criminosas na cidade sede, 

deixando o nível de incerteza e de ameaça elevado para as olimpíadas do ano de 

2016. Conforme podemos ver em El País (2016) que relatava informações 

divulgadas pela ABIN: 

 

Não foi a primeira vez que a ABIN divulgou informações que, 
tradicionalmente, são sigilosas. Em abril, os serviços de inteligência 
reconheceram a veracidade de um tweet que apontava o Brasil entre os 
objetivos do Estado Islâmico. A mensagem, que dizia em francês “Brasil, 
vocês serão nosso próximo objetivo”, foi publicada na rede social Twitter em 
novembro, quatro dias após os atentados do grupo terrorista que deixaram 
129 mortos em Paris. A conta, hoje inativa, foi atribuída pela inteligência 
brasileira a Maxime Hauchard, um francês de 22 anos que aparece nos 
vídeos do ISIS decapitando reféns.  
Com o aumento dos protocolos de segurança em países da comunidade 
europeia e a constante vigilância e intercâmbio de informações de órgãos 
de inteligência, o Estado Islâmico pode ver no Brasil “uma alternativa 
inexplorada”, avalia o analista de assuntos estratégicos e consultor de 
agências internacionais André Luís Woloszyn. Nesse sentido, o informe da 
ABIN, aponta a Olimpíada como um “fator de elevada atratividade para a 
atuação de grupos terroristas no Brasil”. Esse mesmo relatório reconhece 
que a “disseminação do ideário radical salafista entre brasileiros” e “a 
dificuldade de neutralizar atos preparatórios de terrorismo” apontam um 
aumento, sem precedentes, “da probabilidade de ocorrência de atentado 
durante 2016, especialmente por ocasião dos Jogos”. 

 

Pode-se perceber o estado de alerta e dedicação que estavam os militares 

incumbidos desta missão. O planejamento foi minucioso e diversos adestramentos e 

reconhecimentos foram realizados, destacando-se a Op Pão de Açúcar e a Op 

Corcovado. 

A primeira foi dedicada à aquisição anual de Habilitações Técnicas (HT) e 

reconhecimento. As habilitações técnicas são as técnicas especiais como rapel, fast 

rope, pouso de assalto, gancho, guincho e outras. Visava a capacitar tecnicamente 

as tripulações e a força de superfície que for operar conjuntamente, no caso os 

Forças Especiais e elementos da 9ª Bda Inf Mtz. Os reconhecimentos foram 

http://brasil.elpais.com/tag/atentado_paris_13_n/a
http://brasil.elpais.com/tag/atentado_paris_13_n/a
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/25/internacional/1448484572_385347.html
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realizados das Rotas Especiais de Helicópteros (REH) da Terminal Rio de Janeiro 

TMA-RJ, além das possíveis ZPH e locais de interesse.  

Interessante ressaltar que seguindo os procedimentos de segurança de voo, 

foi feito um controle rigoroso para que todos os tripulantes que viriam para a Op 

Jogos Olímpicos tivessem realizado todos os tipos de treinamento. 

Na Operação Corcovado o foco era o adestramento das frações de 

helicópteros cumprindo missões operacionais bem como do Estado Maior do CAvEx 

e dos BAvEx. Estavam envolvidos da sede rio de janeiro o 1º BAvEx e o 2º BAvEx e 

todos os treinamentos foram feitos conjuntamente. Segue trecho do Relatório de 

Final de Missão do 2º BAvEx: 

 

O planejamento inicial da operação calcou-se na definição criteriosa das 
capacidades operacionais a serem atingidas por ocasião dos JOP. Dessa 
forma, toda a preparação técnica e tática da UAe pôde ser direcionada ao 
atingimento dessas capacidades. Foi concentrado esforço na aquisição e 
revalidação das manobras de Tiro com Mtr lateral, tiro embarcado, pouso de 
assalto, fast rope, guincho e rapel, inclusive no período noturno, com 
emprego de OVN, realizando-se um exercício com duração de 10 dias (Op 
Pão de Açúcar, sediado no 31º GAC (Es), no Rio de Janeiro. 
Após essa fase de preparação técnica, partiu-se para o adestramento 
conjunto com as tropas especiais a serem empregadas em conjunto com a 
Av Ex, bem como com as tropas componentes da força de contingência. Foi 
realizado novo exercício, com duração de 10 dias (Op Corcovado, com sede 
na EsIE), em conjunto com as tropas de superfície, nos períodos diurno e 
noturno.  
Como todo o planejamento e preparação iniciais ocorreram na área de 
operações, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro, foi possível que todo o 
pessoal envolvido (tripulações e pessoal de apoio) pudesse se familiarizar 
com as características particulares do ambiente operacional. Assim, rotas 
especiais de helicóptero (REH) foram reconhecidas em detalhe, 
coordenações específicas com o ACC Rio foram possíveis, voos com 
militares do GAM/PMERJ foram feitos, detalhando-se o nível de ameaça 
apresentado pelos APOP nas diversas comunidades e bairros da cidade. 
Além disso, foi confeccionada uma lista dos pontos de interesse, além 
daqueles recebidos pelo escalão superior. Tal lista foi reconhecida in loco, 
de forma que os diversos CDS possuíam mapeados os possíveis locais de 
pouso (SEGUNDO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 2016). 

 

O 2º BAvEx recebeu a missão de cooperar com o CGDA nas ações de 

Segurança e Defesa relativas às Olimpíadas e Paralimpíadas 2016, no período de 

15 de julho a 19 de setembro de 2016, enquadrado na hipótese de emprego da força 

militar na garantia da lei e da ordem, proporcionando aeromobilidade às forças 

empregadas sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, apoiando as diversas 

ações de defesa e cobrindo os eixos e áreas de ação previstos para o evento, e 
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tendo como prioridade o transporte das Forças Táticas de Operações Especiais 

(COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 2016).  

Para a execução das operações foi montada a Célula de Planejamento do 2º 

BAvEx no quartel do 26º BIPqdt, em conjunto com o 1º BAvEx. Os alojamentos dos 

oficiais ficavam em frente ao Centro de Operações (COP), facilitando a pronta 

resposta em caso de urgente comparecimento ao COP, e compartilhamento do 

conhecimento. 

 

 
FIGURA 18– Entrada do Centro de Operações (COp) do 1º e 2º BAvEx (26º BIPqdt) 
Fonte: Segundo Batalhão de Aviação do Exército (2016) 

 

 
FIGURA 19 – COP do 1º e 2º BAvEx, à direita, e a esquerda, alojamento de oficiais 
Fonte: Segundo Batalhão de Aviação do Exército (2016) 

 



 

 
 

64 

 

Tendo em vista que muitas missões eram cumpridas com apoio de aeronaves 

de outro batalhão, as células de planejamentos próximas uma da outra, favoreceram 

o fluxo de informações e coordenações. 

A missão do 2º BAvEx era garantia da lei e da ordem, no entanto, suas 

aeronaves HM-1 K2 (Pantera modernizado) e HM-3 (Cougar) estavam em apoio ao 

1º BAvEx que tinha a hipótese de emprego da força militar contra terror. De igual 

forma, o Esquilo HA-1 equipado com o Sistema Olho da Águia (SOA) é orgânico do 

1º BAvEx mas cumpria muitas missões em apoio ao 2º BAvEx.  

 

 
FIGURA 20 – Célula de Planejamento, 1º BAvEx à esquerda do muro e 2º BAvEx à 

direita, ao fundo sala de reunião 
Fonte: Segundo Batalhão de Aviação do Exército (2016) 

 

Fato que corroborou a necessidade de se estar próximo fisicamente é o fato 

peculiar dos BAvEx, de um piloto também ser chefe de seção do EM ou mesmo Cmt 

de SU. Para se cumprir esta missão prolongada, e que se fez necessário o rodízio 

da tropa, não havia efetivo suficiente para o oficial só ser piloto ou só ser chefe de 

seção ou Cmt SU. Só ficaram de fora do voo o Cmt e SCmt das UAe. 

Somente duas seções tiveram seu funcionamento ainda mais integrado, 

sendo considerada uma seção para os dois batalhões, a 2ª seção e a SIPAA. Estas 

seções eram mobiliadas com militares dos dois BAvEx e seu funcionamento 

integrado foi muito importante para que não se perdesse informações, e se 

compartilhasse o conhecimento adquirido.  
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Era muito importante que todos tivessem de forma imediata e sincronizada o 

conhecimento das duas seções, uma vez que a segunda seção expunha os riscos 

de segurança orgânica as tripulações e a SIPAA as informações de segurança de 

voo. Por vezes estas informações se sobrepunham e estas seções trabalharam 

juntas diversas vezes, tanto para assessorar as tripulações, quanto o EM e o Cmt. 

O COP do CAvEx foi estabelecido no 31º GAC, no entanto, havia Oficiais de  

Ligação nos Comando de Defesa Setorial (CDS) e no Comando Geral de Defesa de 

Área (CGDA). Com tantos atores, foi necessário estabelecer um fluxo das ordens. 

Toda e qualquer ordem de emprego era oriunda do E3/AvEx, e qualquer 

contato entre a tripulação da Anv e a tropa a ser empregada era mediado pelo 

S3/BAvEx, de forma a estabelecer ordens claras e precisas. Evitando assim, de uma 

tripulação receber ordem de duas fontes distintas. 

As ordens chegavam pelo Zimbra do CML, em conta criada exclusivamente 

para o evento. O S3/BAvEx reduzia o escalão, despachava com o Cmt e dava 

ciência ao Cmt SU, que escalava tripulação e aeronave. As coordenações iniciais 

com os elementos apoiados eram feitas pela 3ª Seção, e depois eram assumidas 

pela tripulação. 

Para que se tivesse 24h por dia, alguém com plena consciência situacional de 

todas as operações correntes, foi criada a Célula de Operações Correntes (COC), 

ficando em condições de intervir quando necessário, e evitando-se assim o 

retrabalho e a perda de informações e conhecimentos adquiridos. 

 

 
FIGURA 21 – A frente do muro, Célula de Operações Correntes (COC) 
Fonte: Segundo Batalhão de Aviação do Exército (2016) 
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A COC coordenou todas as missões com Ordem Fragmentária (O Frag) 
durante todo o período da missão, sendo voos previstos em PDV ou mesmo 
missões inopinadas em prol de algum CDS (Barra, Maracanã e Deodoro), 
CGDA e CCPCT. 
A tripulação da aeronave em missão conduzia um rádio na rede Ae CGDA, 
ligava o modo pacificador por ocasião do acionamento da aeronave e 
informava a COC o acionamento, decolagens, pousos e diversas fases da 
missão até o corte final. 
A COC, concomitantemente, mantinha contato com o O Lig na rede Ae a 
qual ele pertence (Ae Barra, Ae Maracanã, Ae Deodoro), se a missão fosse 
âmbito CGDA, o contato era realizado na rede Operações, e se fosse 
missão de contra terror, era feito na rede CCPCT. 
Caso não houvesse O Frag, e algum O Lig precisasse entrar em contato 
com a COC via rádio, o contato era realizado através da rede Operações 
(pois possuía escuta permanente), e a partir daí se fosse desencadeada 
uma missão, a COC passava a realizar contato com o O Lig na rede 
correspondente. 
O contato rádio com as aeronaves em missão era realizado exclusivamente 
pela COC (com algumas raras exceções o contato foi também realizado 
pelo E3 da AvEx e pelo Cmt AvEx). 
A tripulação só alterava a rede rádio ou desligava o pacificador mediante 
solicitação da COC. 
No caso de missões que não possuíam O Frag (voos previstos em PDV ou 
em prol dos Btl como testes de equipamentos, voos de HT, atualização de 
mapas de risco, etc) a tripulação conduzia o rádio na rede CGDA (mantendo 
a escuta), não acionava o modo pacificador e só chamava a COC em caso 
de necessidade, ficando, portanto dispensado de atualizar a COC quanto às 
diversas fases do voo (SEGUNDO BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO 
EXÉRCITO, 2016). 

 

As tripulações de sobreaviso e de alerta contra terror, diariamente, após o giro 

das aeronaves, informavam a COC de que a tripulação estava pronta e confirmavam 

o numeral da aeronave. Este contato era realizado na rede rádio Operações e em 

seguida a tripulação alternava para a rede rádio CGDA ou CCPCT, respectivamente. 

 

Os meios visuais eram configurados de forma que o computador principal 
da COC mostrava a matriz de sincronização para imediata consulta e pronta 
atualização; na tela branca retrátil era projetado o cenário de operações 
com as CDS hachuradas mostrando o posicionamento em tempo real de 
cada aeronave em missão; em um dos televisores eram selecionadas 
algumas câmeras de monitoramento da cidade do Rio de Janeiro de acordo 
com a área de interesse de cada missão. A outra televisão ficava reservada 
para as imagens fornecidas pelo sistema olho da águia. 
Cada um dos rádios estava em uma das frequências de interesse do COC, 
sendo as 03 CDS (Ae Barra, Ae Maracanã e Ae Deodoro), CGDA, CCPCT, 
e Operações, possuindo ainda um memento específico de indicativos rádios 
para cada rede, conforme IECom (SEGUNDO BATALHÃO DE AVIAÇÃO 
DO EXÉRCITO, 2016). 

 

Durante as operações, estavam presentes na COC além dos oficiais de 

serviço, os Cmt de UAe que se enquadravam naquela missão, bem como seu EM e 

Cmt SU. 
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O COC, sem dúvida foi uma excelente solução para não se perder 

informações e compartilhar conhecimento entre os demais integrantes do BAvEx. 

Desta forma havia uma continuidade nas ações e uma consciência situacional 

permanente de todas as operações. 

 

2.7.4.4 A Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

 

A Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAA) é 

uma seção do Estado – Maior da Unidade de Aviação do Exército, chefiada pelo 

Oficial de Segurança de Voo (OSV) (BRASIL, 2014 c). 

As SIPAA são chefiadas por oficial intermediário ou subalterno da ativa, 

conforme Brasil (2008), piloto de aeronaves e que foi qualificado pelo CENIPA como 

OSV. O OSV está apto a conduzir as atividades de prevenção e investigação de 

acidentes aeronáuticos. 

Normalmente, o Adj do OSV é um oficial piloto que possui o curso de 

Prevenção de Acidentes aeronáuticos, ministrado pelo CENIPA, sendo denominado 

Elemento Credenciado Prevenção (EC-PREV), atuando, logicamente, na área de 

prevenção, não lhe competindo realizar investigações. 

O oficial psicólogo é parte importante da equipe de segurança de voo da UAe, 

sendo integrante desta equipe após realizar curso correspondente à Psicologia da 

Aviação ou Investigador Fator Humano pelo CENIPA. 

Também integra a seção, um praça, o qual sendo Controlador de Tráfego 

Aéreo ou Mecânico de Voo realizou curso de capacitação no CENIPA na sua 

respectiva área. 

Compete a esta equipe, manter a cultura organizacional da UAe voltada a 

segurança de voo, uma vez que todos acidentes podem e devem ser evitados, e que 

nenhuma missão imposta justifica um acidente aeronáutico (COMANDO DE 

AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 2016). 

“A segurança de voo não visa a restrição da atividade aérea, mas almeja as 

condições ideais para que a atividade aérea seja realizada de forma segura e 

eficiente” (COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO, 2016).  
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A SIPAA assessora nas tomadas de decisão, tanto o Cmt da UAe como os 

demais elementos do EM do BAvEx, elabora o Programa de Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos (PPAA), realiza reuniões educativas semanais, organiza 

simpósios, e recebe os reportes de situações de risco, denominados Relatórios de 

Prevenção (RELPREV). 

Quando o objetivo da prevenção não acontece e ocorre um incidente ou 

acidente aeronáutico, a SIPAA que também realiza a investigação. Esta investigação 

não é com fins disciplinares nem punitivos. E sim, para de posse dos ensinamentos 

colhidos com aquela acidente, outros não venham a ter o mesmo dissabor. 

Os Relatórios de Prevenção e os Relatórios de Acidentes Aeronáuticos são o 

arcabouço do conhecimento em histórico e lições aprendidas de segurança de voo.  

Observa-se que por haver este cuidado com essas que são as informações 

mais valiosas para a prevenção de acidentes, por haver esta cuidadosa gestão do 

conhecimento, outros elementos da UAe, que não possuem a mentalidade da 

gestão do conhecimento, buscam na SIPAA a fonte para dúvidas de TTP, doutrina, 

lições aprendidas e outras situações, que não são o objetivo desta seção. Mas 

acabam por encontrarem implícito em relatórios da segurança de voo. 

 

2.8  EXPERIÊNCIA DE OUTROS PAÍSES 

 

O conceito de uma transição do militar de soldado tradicional para o 
"trabalhador do conhecimento" está bem encaminhado. Informação e 
conhecimento são os principais recursos de um membro militar, 
independentemente de seu posto ou graduação (BYRNE; BANNISTER, 
2013, tradução nossa). 

 

Os conflitos armados, assim como a socieda está sempre em constante 

evolução. Na atualidade, novos atores e fatores como guerra assimétrica, terrorismo, 

não declaração formal de guerra, dentre outros mostram que as forças armadas não 

podem deixar de acompanhar a evolução, cada vez mais rápida, da era da 

informação. 

Buscou-se entre os países com constante experiencia em conflitos 

atualmente, quais as melhores práticas resultadas das necessidades impostas pelo 

combate moderno. 
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2.8.1 Forças de Defesa da Irlanda 

 

A partir da década passada, as Forças de Defesa Irlandesas sentiram a 

necessidade de uma mudança contínua como parte de sua cultura organizacional. 

Desta forma, passaram por uma grande evolução e hoje são organizações 

altamente profissionais, modernizadas e enxutas (BYRNE; BANNISTER, 2013). 

A Irlanda possui longa tradição em participar de missões de paz, tendo 

contribuído para dezenove missões internacionais nos últimos anos. Estas atuações 

resultaram em um vasto conhecimento sobre como realizar missões de manutenção 

da paz, frequentemente em ambientes extremamente instáveis e algumas vezes 

hostis (BYRNE; BANNISTER, 2013). 

 

A gestão do conhecimento nas forças armadas tem sido tradicionalmente 
realizada através da incorporação de conhecimentos adquiridos durante 
muitos anos em formação e doutrina. No entanto, uma grande quantidade 
de conhecimento ainda é aprendido e transferido no campo, muitas vezes 
de forma bastante informal, e conhecimentos especializados e insights são 
frequentemente perdidos quando pessoal experiente passa para a reserva 
ou morre em combate (BYRNE; BANNISTER, 2013, tradução nossa). 

 

Esta afirmação merece destaque ao verificar-se que Forças Armadas que 

estão constantemente em conflitos, perdendo militares nos campos de batalha, tem 

uma preocupação ainda maior com a gestão do conhecimento.  

Aquela informação que hoje pode estar disponível, amanhã pode tombar em 

um terreno, sem vida. Outra percepção interessante é a constatação de que o 

aprendizado militar é tácito, sendo na maioria das vezes absorvido na lida das 

campanhas militares de maneira bastante informal.  

Portanto, a partir de 2008, quando a Irlanda aumentou sua participação em 

missões de paz, fez-se necessário um sistema capaz de disponibilizar conteúdos 

para militares fora de sede (PEREIRA; OLIVEIRA; PORTELA, 2016).  

A necessidade de reter o conhecimento corporativo bem como de divulgar 

conhecimento resultou em motivação suficiente para a implantação da Gestão do 

Conhecimento em suas forças de Defesa. 

Primeiramente as Forças de Defesa Irlandesas enviaram alguns militares para 

cursar mestrados em gestão de sistemas de informação e gestão do conhecimento 

(PEREIRA; OLIVERIA; PORTELA 2013).  
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Em seguida estabeleceram uma Seção de Gestão da Informação e do 

Conhecimento (IKM Section) dentro da seção J6 (semelhante à seção de projetos 

especiais) no Quartel General das Forças de Defesa Irlandesas (BYRNE; 

BANNISTER, 2013).  

Iniciou-se então um programa de Gestão do Conhecimento e Informação 

desenvolvidos pelas próprias Forças de Defesa da Irlanda. Este programa é 

denominado Programa de Gestão do Conhecimento e Informação das Forças de 

Defesa da Irlanda. 

Este programa engloba um sistema de Gestão do Conhecimento e 

simultaneamente uma mudança da cultura organizacional. Tudo com a finalidade de 

transformar as Forças de Defesa da Irlanda em uma instituição onde o 

compartilhamento de conhecimento tornasse algo rotineiro para seus militares. 

(BATISTA, 2016). 

Tal empreendimento resultou em reconhecimento por diversas entidades 

avaliadores da excelência em gestão do conhecimento. Destaca-se a primeira 

colocação no Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards 

20152. A cerimônia de premiação ocorreu durante a 16th European Conference on 

Knowledge Management3 em Udine, Itália (THE KNOWLEDGE..., 2017). 

 

2.8.1.1 Sistema de Gestão do Conhecimento 

 

O sistema de gestão do conhecimento é baseado no Software Microsoft 

SharePoint 2013 e chama-se Information and Knowledge Online – IKON4. Seu 

objetivo era ser um sistema online que conectasse seus militares (usuários) com 

facilidade e também provesse as a gestão de documentos eletrônicos e arquivos 

(PEREIRA; OLIVERIA; PORTELA, 2016). 

O sistema beneficiou a organização através de um mecanismo de busca 

avançado, permitindo acesso à informação e conhecimento relevante das Forças de 

Defesa da Irlanda (BATISTA, 2016). 

                                                         
2
 Prêmio de Excelência em Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual 2015 (tradução nossa). 

3
 Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento (tradução nossa). 

4
 Informação e conhecimento online (tradução nossa). 
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Desta forma foi possível difundir e compartilhar os conhecimentos implícitos e 

explícitos.  A ferramenta “localizador de especialistas” colocou o usuário que busca 

alguma informação ou conhecimento em contato com especialistas, wikis e blogs. 

(PEREIRA; OLIVERIA; PORTELA, 2016). 

Foi criado também um portal de informação e gestão do conhecimento que 

permite a gestão completa do ciclo de vida da informação e do conhecimento. 

Iniciando com a criação, passando pelo compartilhamento e colaboração até o 

arquivamento ou descarte (BATISTA, 2016).  

Desta forma, o sistema proporcionou a ampliação do compartilhamento de 

conhecimento para seus militares tanto em sede quanto em campanha.  

Acelerando as tomadas de decisão, reduzindo custos operacionais, 

proporcionando acesso rápido a informação e conhecimento, aumentando a eficácia 

e eficiência, economizando energia e melhorando sensivelmente a comunicação 

interna (BATISTA, 2016).  

 

2.8.1.2. Mudança de comportamento 

 

Um dos fatores de sucesso do programa de Gestão do Conhecimento e da 

Informação das Forças de Defesa da Irlanda se deve ao fato dos desenvolvedores 

do programa irlandês terem tido a consciência de que o êxito em implementar a 

Gestão do Conhecimento não depende só da tecnologia, antes, é necessário uma 

mudança da cultura organizacional (BATISTA, 2016). 

Portanto, depois de identificada a resistência a mudança, foi feita uma 

campanha de sensibilização com o comprometimento da alta administração e 

estabelecido recompensas aos usuários de maior destaque.  

A campanha de mudança de comportamento foi muito extensa, sendo 

conduzida simultaneamente em sede e no exterior. Diversos cursos sobre gestão do 

conhecimento foram ministrados. Sendo mais de 250 cursos com duração de uma 

semana e foram treinados mais de 2500 funcionários por meio de cursos de um dia 

de duração (BATISTA, 2016). 

Um dos pontos fortes do projeto irlandês foi reconhecer que a tecnologia não 

faz a solução sozinha, mas sim uma mudança significativa no seio da organização.  
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A mudança do comportamento egoísta de busca do conhecimento individual 

pela responsabilidade em compartilhar foi a responsável pelo êxito do programa de 

Gestão do Conhecimento das Forças de Defesa Irlandesas. Como podemos 

observar na conclusão do business case de Pereira et al. (2016): 

 

Diante de toda a modernização, da necessidade do conhecer cada vez mais 
apurado e solicitado, no mundo no qual vivemos, se torna indispensável a 
gestão de conhecimento. Este estudo sobre como as Forças de Defesa da 
Irlanda aprenderam e aprimoraram a gestão do conhecimento e 
informações, nos deixa explícito que a utilização correta, completa e 
dinâmica nos oferece uma gama gigantesca de oportunidades de 
aplicações de melhorias. Entretanto, não basta apenas uma tecnologia bem 
aplicada e avançada para pôr em prática todo esse gerenciamento de 
conhecimento em órbita, ainda é necessária a aceitação humana e 
manuseio dos participantes, para que acrescentem competências e as 
melhorias possam ser contínuas, fazendo parte de uma espécie de ciclo 
que necessita frequentemente de inovações e de um contexto adequado a 
necessidade para se evoluir no que se diz respeito à organização, até 
mesmo para se evitar o obsoleto. Assim, finalizo concordando que a Força 
de Defesa  da Irlanda formou estratégias de adaptação e inovação para 
assegurar a aplicação de gestão de compartilhamento do conhecimento, 
fazendo parte da maneira de trabalhar das pessoas e aprendizagem de 
tomadas de decisões mais precisas e rápidas. 

 

2.8.2 Exército dos E.U.A. 

 
Imagine… 

Someone has a piece of data or information so 
critical that, 

if shared with the right people at the right time… 
It could save a lot of time. 

It could save a lot of resources. 
It could save a life… 

Your buddy’s life. Your life… 
Now imagine… 

you’re the person with that information.
5  

(US ARMY apud BARQUIN, 2011). 
 

Acima observamos um trecho de uma campanha lançada pelo Exército 

Americano ainda no século passado. Era um CD (mídia) educativo e foi amplamente 

                                                         
5
 Imagine... 
Alguns têm um pedaço de um dado ou informação tão importante que,  
se fosse divido com as pessoas certas e no tempo certo... 
Isto poderia poupar bastante tempo. 
Isto poderia economizar muitos recursos. 
Isto poderia salvar uma vida... 
A vida de um camarada seu. 
A sua vida... 
Agora imagine... Você é a pessoa com essa informação. (tradução nossa) 
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distribuído entre as tropas. A tela de abertura vinha em branco, e então lentamente, 

aparecia essa sequência de versos.  

Este exército tem prestado atenção há muito tempo quanto à gestão do 

conhecimento, sendo a primeira força armada americana a lançar um portal de 

gestão do conhecimento, o Army Knowledge Online6 (AKO). Vindo a se tornar 

modelo para o Departamento de Defesa Americano e lançando sua estratégia da 

Gestão do Conhecimento, a Army Knowledge Management7 em 2001 (BARQUIN, 

2011). 

Rapidamente, líderes em todo o Exército dos EUA estabeleceram programas 

de gerenciamento de conhecimento, por entender que esses programas são críticos 

para o comando de missão eficaz, Mission Command8 (MC). 

O Mission Command foi codificado em doutrina em 2012, incorporando uma 

filosofia, uma função de combate e um sistema para superar a crescente 

complexidade das operações militares. 

Chama atenção que o papel da gestão do conhecimento dentro do comando 

da missão é identificado como uma das quatro tarefas-chave de apoio ao líder na 

execução bem sucedida da missão (US ARMY, 2012 b).  

O Exército americano criou um escritório de Projetos de Gestão do 

Conhecimento do Exército no Centro de Armas Combinados, do Comando de 

Doutrina e Treinamento do Exército dos EUA em Fort Leavenworth, Kansas. Este se 

dedica a tornar a gestão do conhecimento parte integrante de como o comando da 

missão é compreendido e implementado.  

O escritório tem atualizado a doutrina de Gestão do Conhecimento para esta 

se aliar com a doutrina do Comando da Missão. Por intermédio de um curso de 

qualificação de gerenciamento de conhecimento, ministrado em três semanas, o 

escritório já formou 450 alunos no processo de gestão do conhecimento.  

O processo inclui cinco etapas: avaliar os ativos de conhecimento de uma 

organização, identificar lacunas, projetar e desenvolver soluções, conduzir essas 

soluções e implementar soluções. 

                                                         
6
 Conhecimento online do Exército (tradução nossa) 

 
7
 Gestão do conhecimento do Exército (tradução nossa) 

 
8 
Comando de missão (tradução nossa) 
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Estes alunos irão compor uma seção de gerenciamento de conhecimento, 

subordinada ao diretor da unidade, que junto com os membros do grupo de trabalho 

de gestão do conhecimento, terão o objetivo de melhorar o fluxo de conhecimento 

da unidade. 

Para o futuro, o escritório estará formalizando cargos designados para a 

gestão de conhecimento, tanto militares como civis, para atenderem a crescente 

demanda por profissionais de gestão do conhecimento em todo o Exército dos EUA. 

Em 2017, haverá cursos permanentes adicionais em Fort Leavenworth para 

atender essa demanda crescente (US ARMY, 2016).  

 

2.8.2.1 A filosofia do Comando de Missão 

 

O comando de missão é o exercício da autoridade e direção pelo 
comandante, usando ordens para permitir a iniciativa disciplinada inseridas 
dentro da intenção do comandante em capacitar líderes com agilidade e 
adaptabilidade na condução de operações terrestres (US ARMY, 2012 b, 
tradução nossa).  

 

Os recursos humanos são a base para todas as organizações militares, uma 

vez que as operações militares ocorrem com interações humanas. Comandantes 

usam a filosofia de comando de missão para aprimorar e explorar as habilidades 

únicas do ser humano. A missão de comando é o equilíbrio da arte de comandar 

com ciência do controle (US ARMY, 2012 b).  

Tendo como base essa definição, US Army (2012 b) elenca alguns atributos 

do comandante, relativos à arte de comando, são eles: autoridade, decisão e 

liderança. Para ciência do controle afirmam que depende das informações, 

comunicações, estrutura e níveis de controle. 

Chama atenção alguns aspectos da gestão do conhecimento já plenamente 

incorporados ao Exército dos EUA. Quanto à decisão, afirma-se que o sucesso das 

operações depende de decisões eficazes e oportunas, baseadas em julgamentos de 

informação e conhecimento disponíveis (US ARMY, 2016).  

Quanto à liderança, considera-se que um comandante que estabelece uma 

presença de comando, torna seu conhecimento e experiência disponíveis para seus 

subordinados (US ARMY, 2016).  
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Sobre informação e conhecimento, US Army (2012 b), praticamente aborda 

quase que como uma definição de gestão do conhecimento e da informação: 

 

Comandantes criam e implementam decisões baseadas em informação. A 
informação transmite estrutura e forma às operações militares. Isso alimenta 
entendimento e a iniciativa. Comandantes determinam os requisitos de 
informação e definem prioridades de informação estabelecendo os 
requisitos de informação crítica para o comandante. Elementos do Estado-
Maior interpretam a informação recebida para obter compreensão e explorar 
oportunidades efêmeras, responder a ameaças em desenvolvimento, 
modificar planos ou realocar recursos. O estado-maior também usa práticas 
de gerenciamento de informação e conhecimento para auxiliar os 
comandantes na captação, análise e disseminação de informação. Este 
ciclo de troca de informação fornece os princípios para criar e manter o 
entendimento. (US ARMY, 2012 b, tradução nossa).  

 

Por comunicações efetivas, entende-se que numa cultura de colaboração, 

estas são intensas e sem restrições. São caracterizadas pela partilha livre de 

informações e conhecimentos significativos em todos os escalões. 

 

2.8.2.2 Tarefas do Estado-Maior 

 

Sobre o Comando de Missão como função de combate, ressalta-se que o US 

Army (2012 b) explicita as principais tarefas exercidas pelo estado-maior que dá 

suporte ao comandante: 

 Conduzir o processo de operações: planejar preparar, executar e 

avaliar; 

 Conduzir a gestão do conhecimento9 e a gestão da informação; 

 Conduzir informação e influenciar atividades; 

 Conduzir as atividades cibernéticas.  

Desta forma, o estado-maior auxilia o comandante nos detalhes de 

planejamento, preparação, execução e avaliação, conduzindo o processo de 

operações.  

Embora, o estado-maior execute muitas tarefas, eles se utilizam de práticas 

de gestão do conhecimento e informação para fornecer aos comandantes, as 

informações necessárias. Assim, os comandantes podem manter sua consciência 

situacional e tomar decisões eficazes (US ARMY, 2012 b).  

                                                         
9
 Grifo nosso. 
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2.8.2.3 A seção de gestão do conhecimento no Exército dos EUA 

 

O Exército dos EUA aceitou a gestão do conhecimento como disciplina em 

2003. Reconhecendo que a Gestão do Conhecimento é essencial para um efetivo  

Comando de missão, eles criaram o Curso de Qualificação em Gestão do 

Conhecimento do Exército. Este curso tinha como principal finalidade, preparar 

militares para os desafios complexos da Gestão do Conhecimento.  

Muito práticos, os americanos costumam resumir a Gestão do Conhecimento 

com a seguinte frase: “know, show, grow”. Significa know (saber), conhecimento 

tácito; show (mostrar), conhecimento que é escrito e documentado, conhecimento 

explícito; e grow (cresça) é a colaboração em direção à inovação que desperta 

novos conhecimentos. (US ARMY, 2012 a).  

Atualmente, existem seções de Gestão do Conhecimento em todos os níveis 

brigada ou superior, sendo composta por no mínimo um oficial chefe de seção, um 

oficial adjunto, uma praça auxiliar e muitas vezes um contratado civil especialista na 

área. 

No entanto, a responsabilidade de gerir o conhecimento não está somente 

sobre essa seção de estado-maior, antes é responsabilidade de todos os líderes em 

todos os escalões.  

A seção funciona como uma assistência aos comandantes para facilitar o 

fluxo de conhecimento pela organização. Oferecendo suporte ao estado-maior da 

unidade apoiada sobre ferramentas e processos de gestão do conhecimento, 

gerenciando melhor conhecimentos tácitos e explícitos (US ARMY, 2012 a).  
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3 METODOLOGIA  

 

Este capítulo descreve o método empregado nesta pesquisa, especificando os 

procedimentos utilizados para selecionar as referências bibliográficas, a seleção e 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados, bem como o estabelecimento de 

parâmetros para tabulação destes dados. 

Mediante emprego dos quadros de operacionalização das variáveis e 

delineamento da pesquisa pode-se concluir acerca de sua natureza, de modo a 

facilitar a leitura e compreensão. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Para responder em que medida o atual processo de gestão do conhecimento 

atende às necessidades do BAvEx para armazenamento e transmissão de 

conhecimento, partiu-se das premissas que é necessário a implantação de novas 

ferramentas de gestão do conhecimento. 

Logo, as variáveis evidenciadas foram “atual processo de gestão do 

conhecimento” como variável independente e “armazenamento e transmissão de 

conhecimento em um BAvEx” como variável dependente, conforme quadros 6 e 7. 

Entende-se por atual processo de gestão do conhecimento, os processos 

envolvendo todas as dimensões do conhecimento, no caso do BAvEx. A primeira é a 

dimensão humana podendo ser observada tanto pela liderança em gestão do 

conhecimento quanto pelos recursos humanos envolvidos na produção deste 

conhecimento. 

A dimensão organizacional pode ser representada pelos processos de 

conhecimento, os processos da organização, os resultados obtidos pela gestão do 

conhecimento e pela aprendizagem e inovação organizacional. 

Por fim, a dimensão tecnológica foi observada envolvendo a infraestrutura de 

tecnologia da informação disponibilizada e a acessibilidade favorecida por esta aos 

colaboradores.  

Através de questionário de avaliação da maturidade em Gestão do 

Conhecimento do modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 
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brasileira (MGCAPB) adaptado da APO (2009) por Batista (2012) foi possível 

pontuar a organização por Dimensão do Conhecimento, visualizando graficamente a 

variável independente. 

 

Variável Independente Dimensão Indicadores Medição 

Atual processo de gestão 
do conhecimento 

 

Humana 

Liderança em gestão 
do conhecimento  

Questionário  
Revisão de Literatura 

Recursos humanos 
Questionário  
Revisão de Literatura 

Organizacional 

Processos de 
conhecimento 

Questionário  
Revisão de Literatura 

Processo de 
organização 

Questionário  
Revisão de Literatura 

Resultados da gestão 
do conhecimento 

Questionário  
Revisão de Literatura 

Aprendizagem e 
inovação da 
organização 

Questionário  
Revisão de Literatura 

Tecnológica 
Infraestrutura de TI e 

acessibilidade 
Questionário  
Revisão de Literatura 

QUADRO 6 – Variável Independente: Atual processo de gestão do conhecimento  
Fonte: O autor 

 

Variável Dependente Dimensão Indicadores Medição 

Armazenamento e 
transmissão de 
conhecimentos 

operacionais em um  
BAvEx 

Intelectual 

Fontes de 
Consulta 

Entrevista 
Revisão de Literatura 
Observação 

Adestramentos 
Entrevista  
Revisão de Literatura 
Observação 

Operacional 

Relatório Final de 
Missão 

Entrevista  
Revisão de Literatura 
Observação 

Sistema de Lições 
aprendidas 

Entrevista  
Revisão de Literatura 
Observação 

QUADRO 7 – Variável Dependente: Armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais 
em um BAvEx  

Fonte: O autor 

 

O armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais em um 

BAvEx representam a variável dependente, envolvendo a dimensão intelectual e 

operacional. A primeira dimensão foi indicada pelas fontes de consulta existentes no 

BAvEx e os adestramentos realizados por esta OM.  

A dimensão operacional foi expressa pelos Relatórios Finais de Missão. 

Ambas as dimensões tiveram seus indicadores medidos por entrevista, revisão da 

literatura e observação. 
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A presente pesquisa abrangeu as informações relativas às condições atuais 

de gestão do conhecimento de uma Organização Militar da Aviação do Exército 

Brasileiro, BAvEx, tendo como parâmetro de comparação, outras Forças Armadas 

nacionais e nas Forças de Defesa da Irlanda e Exército dos E.U.A.  

Como balizas, fez-se a análise da gestão do conhecimento considerando a 

gestão do conhecimento, sem aprofundar em aspectos técnicos dos meios de 

tecnologia da informação empregada, ou em detalhes específicos de execução no 

âmbito das SU e seções do EM envolvidas da OM em questão. 

 

3.2 AMOSTRA  

 

Para o presente trabalho utilizou-se questionário e entrevista pertinente ao 

assunto de gestão do conhecimento no Batalhão de Aviação do Exército.  

Para o questionário, de uma população de 48 oficiais existentes no BAvEx 

com curso de especialização em Aviação do Exército, tendo como base um erro 

amostral de 5% e um nível de confiança de 95%, definiu-se a seguintes amostra 

com base em Santos (2017): 

 

- Questionário:  

 43 (quarenta) oficiais integrantes do BAvEx possuidores de curso de 

especialização em Aviação do Exército; 

Para a entrevista, por seu valor qualitativo, definiu-se a seguintes amostras: 

- Entrevista:  

 05 (cinco) oficiais superiores integrantes e ex-integrantes do BAvEx 

possuidores de curso de especialização em Aviação do Exército e curso de 

aperfeiçoamento de oficiais do Exército Brasileiro; 

 02 (dois) comandantes e ex-comandantes da AvEx e do BAvEx. 
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3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

 A pesquisa é aplicada e qualitativa. Tem objetivo geral exploratória. As 

técnicas para obtenção de dados foram: 

 a) coleta documental; 

 b) questionário;  

 c) entrevista; e 

 d) observação. 

 O método indutivo generaliza os resultados obtidos para os integrantes da 

população. No quadro 8 encontra-se o delineamento da pesquisa: 

 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método De abordagem Indutivo 

Tipo 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 

Quanto ao objetivo geral Exploratória 

Quanto aos procedimentos técnicos 

Bibliográfica 

Documental 

Levantamento 

Técnica Quanto à obtenção de dados 

Coleta documental 

Questionário 

Entrevista 

Observação 

QUADRO 8 - Delineamento da pesquisa  
Fonte: O autor 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A revisão de literatura ocorreu nos seguintes moldes:  

a. Fontes de busca 

-Artigos científicos;  

-Livros acadêmicos; e 

- Dissertações e monografias da Biblioteca da Escola Superior de Guerra, da 

Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e Bibliotecas de 

Universidades Brasileiras. 
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b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "racionalização 

administrativa, gestão do conhecimento e capital intelectual", entre outros, com 

atenção para as peculiaridades de cada base de dado. 

Após a pesquisa eletrônica, foram observadas as referências bibliográficas 

dos estudos considerados relevantes, a fim de se encontrar artigos não localizados 

anteriormente. 

Até a coleta de dados, as ações realizadas foram as de levantamento do 

problema e definição das variáveis exploradas. Depois de estabelecido o problema e 

as variáveis, foram buscados informações através de revisão da literatura, por meio 

das fontes e estratégias já mencionadas. A inclusão de dados segue os seguintes 

critérios: 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês, ou espanhol.  

- Estudos publicados de 1990 a 2016. 

- Estudos quantitativos e qualitativos que descrevam experiências de gestão 

do conhecimento nas Forças Armadas e em instituições públicas e privadas. 

- Informação relevante, objetiva e de fonte confiável. 

d. Critérios de exclusão:  

- Informação sem citação de fonte confiável. 

- Estudos com método de pesquisa pouco definido e explicitado. 

 

O trabalho será desenvolvido a partir da observação do BAvEx na Operação 

Jogos Olímpicos Rio 2016, combinação de revisão de literatura com entrevistas e 

tabulação dos dados obtidos em questionário adaptado da APO (2009) por Batista 

(2012) e com pequenas adaptações para o meio militar realizadas pelo autor. 

O estudo do referencial teórico proporcionou a imersão no assunto, que 

depois de estabelecido o entendimento, será levado ao parecer dos militares 

especialistas, através dos questionários e entrevistas, a fim de ser levantado o 

estágio atual da gestão do conhecimento no BAvEx e seus desafios para 

implantação.  

Para esta fase, embora o questionário já tenha sido testado por Batista 

(2012), inicialmente foi realizado pré-teste do questionário, com militar especialista 
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em Aviação do Exército e possuidor do curso de aperfeiçoamento de oficiais, a fim 

de verificar eventuais discrepâncias com o ambiente militar.  

Depois de realizado o pré-teste, surgiram algumas dúvidas por parte do 

executante, e desta forma foram realizadas algumas adaptações nos termos 

administrativos para um vocabulário um pouco mais usual para militares, sem 

modificar o conceito ou a estrutura do teste. 

Para consolidação do entendimento, buscou-se exemplos em outras 

organizações militares e instituições públicas que tenham realizado estudos 

similares, buscando respaldar as observações e análises realizadas. 

 

3.3.2 Instrumentos 

 

A fim de operacionalizar a variável dependente será observada a gestão do 

conhecimento do BAvEx em operação nos Jogos Olímpicos Rio 2016, resultados 

corroborados por revisão de literatura e entrevista. 

Para operacionalizar a variável independente combinou-se dados extraídos 

de questionário e revisão de literatura. 

Neste estudo, como instrumentos de coleta de dados primário utilizou-se o 

questionário de avaliação da maturidade em Gestão do Conhecimento do modelo de 

gestão do conhecimento para a administração pública brasileira (MGCAPB) 

adaptado da Asian Productivity Organization (2009) por Batista (2012). Os 

questionamentos correspondem, principalmente, aos indicadores das dimensões da 

variável independente. Após reunião dos dados, estas foram tabuladas a fim de 

contribuir com a solução do problema. 

A entrevista foi direcionada a sete militares específicos, com larga experiência 

na AvEx e no BAvEx, e servirá de complemento aos conceitos encontrados na 

revisão de literatura. Diferentemente do questionário, o teor de suas perguntas 

relaciona-se, principalmente, com a variável dependente. 

A coleta documental será disponibilizada através da Seção de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e Seção de Operações do BAvEx. 
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3.3.3 Análise dos dados  

 

Este trabalho reuniu diferentes dados, oriundos de diversas fontes. Os dados 

levantados a partir da revisão de literatura foram incrementados aos que foram 

extraídos do questionário, entrevista e observação. 

A observação do BAvEx na Op Jogos Olímpicos Rio 2016 deu-se pela 

comparação dos desempenhos de gestão do conhecimento gerado na operação, 

mediante confrontação a revisão da literatura e resultado do questionário. 

As respostas ao questionário receberão tratamento estatístico por serem 

todas de caráter objetivo e passíveis de serem tabuladas e transformadas em 

gráficos.  

Por fim, as entrevistas receberam tratamento qualitativo, tendo em vista a 

natureza dissertativa dos questionamentos e a experiência profissional dos 

questionados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção tem por finalidade expor e discutir os resultados obtidos por meio 

da revisão de literatura, questionário e entrevistas, bem como da observação do 

BAvEx na Operação Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Os dados ora apresentados embasarão futuras conclusões, solução do 

problema de pesquisa proposto e sugerir futuras pesquisas. 

Foram recebidas 46 (quarenta e seis) respostas ao questionário enviado, das 

quais 43 (quarenta e três) foram qualificadas, utilizando-se do critério da experiência 

profissional do questionado, relatada no perfil do respondente. 

Também foram realizadas 7 (sete) entrevistas com especialistas no assunto, 

a fim de complementar e aprofundar aspectos levantados na revisão de literatura, 

sendo que destas três foram exploratórias. 

Utilizou-se do Relatório de Final de Missão do BAvEx na Op Jogos Olímpicos 

Rio 2016 a fim de se embasar as observações decorrentes da vivência na referida 

operação por parte do pesquisador. 

 

4.1 ATUAL PROCESSO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O atual processo de gestão do conhecimento do BAvEx, corresponde a 

variável independente, descrita no capítulo 3 desta pesquisa. Para tal, foi necessário 

observar os processos envolvendo todas as dimensões do conhecimento.  

A primeira foi a dimensão humana, a qual pôde ser observada através do 

indicador liderança em gestão do conhecimento e recursos humanos envolvidos na 

produção deste conhecimento. 

A dimensão organizacional pôde ser representada pelos processos de 

conhecimento, os processos da organização, os resultados obtidos pela gestão do 

conhecimento e pela aprendizagem e inovação organizacional. 

Por fim, a dimensão tecnológica foi observada envolvendo a infraestrutura de 

tecnologia da informação disponibilizada e a acessibilidade favorecida por esta aos 

colaboradores.  
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Segundo Valentim (2003), é necessário realizar um diagnóstico para que se 

possa identificar os objetos de gestão do conhecimento que estão consolidados e 

aqueles pontos que ainda são um desafio para as organizações. 

Compactuando com a premissa acima, para verificar o status quo do atual 

processo de gestão do conhecimento do BAvEx, utilizou-se de um instrumento para 

avaliação da gestão do conhecimento na administração pública, concebido por 

Batista (2012).  

Este instrumento, conforme apresentado no item 2.5 da presente pesquisa, 

trata do método para avaliar a maturidade em gestão do conhecimento de uma 

instituição de administração pública.  

Batista (2012) propõe que inicialmente, seja aplicado um questionário 

(Apêndice A), realizando uma autoavaliação da organização, que, por fim, 

possibilitará uma pontuação, visualizando graficamente a variável independente. 

São utilizados sete critérios: liderança em gestão do conhecimento, recursos 

humanos, tecnologia, processos de conhecimento, processo de organização, 

resultados da gestão do conhecimento, aprendizagem e inovação da organização e 

infraestrutura de TI e acessibilidade. 

Esses critérios, conforme apresentado no capítulo 3, item 3.1, compõem os 

indicadores das dimensões humana, organizacional e tecnológica da variável 

independente: atual processo de gestão do conhecimento. 

 

A pontuação final da organização em cada um dos critérios pode ser 
colocada em um gráfico radar. Esse gráfico mostra as pontuações atuais 
obtidas pela organização em cada critério e a pontuação máxima de cada 
critério. Quanto mais próxima a pontuação estiver da pontuação máxima, 
melhores serão os resultados. (BATISTA, 2012).  

 

Apresenta-se o gráfico 2, obtido pela aplicação do questionário para avaliação 

do nível de maturidade em gestão do conhecimento da instituição BAvEx. A linha 

vermelha representa a pontuação máxima que uma organização pode receber em 

cada critério, 30 pontos. A linha azul indica o resultado obtido na autoavaliação do 

BAvEx em cada critério. 
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GRÁFICO 2 – Resultado da autoavaliação do BAvEx em gestão do conhecimento utilizando método 
concebido por Batista (2012) 

Fonte: O autor 

 

Para uma melhor visualização será apresentada a tabela 2, a fim de se 

observar os indicadores, suas pontuações obtidas e a qual dimensão da variável 

independente pertencem, além do somatório dos pontos obtidos nos diversos 

critérios. 

Interessante salientar que todos os indicadores tiveram pontuação muito 

próxima, com uma variação de 3,8 pontos do indicador de menor para o de maior 

pontuação (ver Tabela 2). 

Com base nesta pontuação final obtida é possível qualificar a maturidade em 

gestão do conhecimento da organização, de uma forma conceitual. (BATISTA, 

2012). 

Somando cada um dos indicadores, observamos que a instituição alcançou 

131 pontos, sendo o mínimo de pontos que pode ser obtido são 42 e o máximo, 210. 
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TABELA 2 – Resultado da autoavaliação em gestão do conhecimento do BAvEx apresentado em 

ordem crescente 

Dimensão Indicador/critério Pontuação obtida 

Organizacional Resultados em gestão do conhecimento 16,5 

Organizacional Processos de conhecimento 17,4 

Humana Recursos humanos 18,5 

Humana Liderança em gestão do conhecimento 19,0 

Organizacional Processos de organização 19,4 

Tecnológica Infraestrutura de TI e acessibilidade 19,6 

Organizacional Aprendizagem e inovação 20,3 

 Total 131 

Fonte: O autor 

 

A instituição em estudo foi classificada como uma instituição em nível de 

introdução (expansão) de maturidade em gestão do conhecimento. Desta forma, 

pode-se afirmar que existem práticas de gestão do conhecimento em algumas áreas 

do BAvEx. A figura 22 demonstra os diversos níveis de maturidade de acordo com o 

método de Batista (2012). 

 

 

FIGURA 22 – Níveis de maturidade em gestão do conhecimento 
Fonte: Batista (2012) 

 

Em seguida cada uma das dimensões será discutida pormenorizada, 

confrontando com a revisão da literatura. 
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4.1.1 Dimensão humana 

 

A dimensão humana foi analisada utilizando-se dos indicadores de liderança 

em gestão do conhecimento e recursos humanos.  

Ao aplicar o questionário, foi possível observar durante a fase de ambientação 

e durante a resposta ao mesmo, que os entrevistados e respondentes dos 

questionários sabiam que havia práticas de gestão do conhecimento na unidade.  

No entanto, não estavam familiarizados com termo gestão do conhecimento e 

tinham dificuldade em relacionar as ferramentas que ligavam ao mesmo. Essa 

observação já apontava indícios de que ainda não havia formalização e 

externalização da gestão do conhecimento na unidade. 

  

4.1.1.1 Liderança em gestão do conhecimento 

 

Para se atingir uma capacitação organizacional faz-se necessário uma 

mudança de cultura organizacional. A mudança cultural não é instantânea nem 

tampouco um processo linear, entretanto, o exemplo dado por uma liderança forte é 

determinante para se atingir estes objetivos (SHAMIR, 2012). 

Segundo Murray (1995), a inovação militar só é possível através do 

comprometimento organizacional durante o período de mudança. De igual forma, 

não basta uma liderança que tome simples decisões, mas sim que seja capaz de 

influenciar de forma contínua e profunda a cultura organizacional da instituição 

militar.  

Quanto à liderança, considera-se que para um comandante que quer 

estabelecer sua presença de comando, torna-se fundamental que disponibilize seu 

conhecimento e experiências para seus subordinados (US ARMY 2012 b, tradução 

nossa. 

Compreende-se que para uma gestão do conhecimento, é fundamental uma 

liderança que possibilite a mudança de cultura organizacional e por meio de sua 

presença de comando, compartilhe seu conhecimento com seus subordinados.  

Contudo, em entrevista, o Gen Bda Achilles Furlan Neto, ex-Cmt da AvEx, 

nos relata (Apêndice B) que não é da cultura da AvEx fazer registro das atividades, 



 

 
 

89 

 

cabendo muito a iniciativas pessoais, ao perfil, a personalidade dos comandantes 

(informação verbal).  

De acordo com as respostas dos questionários, a constatação inicial da falta 

de uma política explícita de gestão do conhecimento indica que a liderança não 

conhece a gestão do conhecimento suficientemente, a ponto de divulgá-la e 

implementá-la.  

Desta forma, a organização tem dificuldades em compartilhar o conhecimento 

e a estratégia de gestão do conhecimento alinhada com a visão, missão e objetivos 

estratégicos da organização. 

A organização não percebe claramente a formalização das iniciativas em 

gestão do conhecimento, carecendo de uma unidade central de coordenação da 

gestão da informação/conhecimento. 

O grau obtido na autoavaliação (19 pontos) e a observação da existência de 

ferramentas e processos de gestão do conhecimento indicam que a liderança está 

preocupada com uma gestão eficaz. Por desconhecimento da filosofia da gestão do 

conhecimento a instituição perde no indicador liderança.  

 

 

GRÁFICO 3 – Liderança em gestão do conhecimento 
Fonte: O autor 
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No gráfico 3 podemos observar as respostas ao referido indicador, no eixo 

vertical temos a pontuação obtida em cada um dos questionários, já no eixo 

horizontal observa-se o número das amostras, inseridas aleatoriamente.  

O objetivo deste gráfico é apenas analisar a variação das pontuações obtidas 

em cada uma das amostras. A linha azul representa a média obtida na 

autoavaliação já apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

4.1.1.2 Recursos humanos 

 

Segundo Batista (2012), as pessoas desempenham um importante papel nos 

principais processos de gestão do conhecimento. Por esse motivo, as organizações 

públicas devem investir em programas de educação e capacitação, bem como de 

desenvolvimento de carreiras. Com vistas a incrementar a habilidade dos servidores 

e gestores públicos de identificar, criar, armazenar e aplicar conhecimento. Isso 

contribuirá para alcançar os objetivos e melhorar o desempenho institucional. 

Os recursos humanos são peça vital dentro dos BAvEx, inclusive tendo a 

peculiaridade de dedicarem muita energia na capacitação profissional de seus 

integrantes, além de seres OM operacionais, fazendo assim, parte do sistema de 

ensino e aprendizagem da AvEx.  

Em entrevista, o Cel R1 Alexandre Eduardo Jansen, ex-integrante da AvEx e 

do C Dout Ex (Apêndice B), comenta que no EB existe uma cultura de formação 

generalista, a qual dificulta a gestão do conhecimento. Entretanto, na AvEx, por 

necessidade, tem-se uma cultura de formação específica que facilita o processo de 

gestão do conhecimento (informação verbal). 

Contudo, afirma que há a necessidade de que seja aprimorada a gestão de 

pessoas por competência, de maneira que se evite que cursos sejam realizados sem 

a necessária ocupação de um cargo no qual se exija uma capacitação específica 

(informação verbal).  

Como exemplo, cita que não se deve enviar um piloto para fazer um curso no 

exterior em outra área na qual ele nunca exerceu uma função nem há previsão de 

utilizar esse conhecimento adquirido (informação verbal).  
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Pelas respostas aos questionários da autoavaliação, percebe-se que não é 

observada pelos seus integrantes uma disseminação sistemática sobre os 

benefícios, planos, estratégias e ferramentas de gestão do conhecimento para os 

novos integrantes da organização. 

Carece também de um processo formal de mentoring, coaching e tutoria, 

sendo realizado apenas de forma implícita nas instruções de voo. 

No entanto, a organização conta com um banco de competências de seus 

militares, atingindo no critério recursos humanos, 18,5 pontos na pesquisa. O gráfico 

4 explicita este indicador. 

Podemos observar as respostas ao referido indicador, no eixo vertical temos a 

pontuação obtida em cada um dos questionários, já no eixo horizontal observa-se o 

número das amostras, inseridas aleatoriamente.  

O objetivo deste gráfico é apenas analisar a variação das pontuações obtidas 

em cada uma das amostras. A linha azul representa a média obtida na 

autoavaliação já apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

 

GRÁFICO 4 – Recursos humanos 
Fonte: O autor 
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4.1.2 Dimensão organizacional 

 

A dimensão organizacional é representada pelos processos de conhecimento, 

processos da organização, os resultados obtidos pela gestão do conhecimento e 

pela aprendizagem e inovação organizacional. 

 

4.1.2.1 Processos de conhecimento 

 

Para a mobilização sistemática do conhecimento, são necessárias atividades 

de gestão do conhecimento que integradas formam um processo integrado, são 

elas: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar. (BATISTA, 2012). 

Essas atividades cíclicas correspondem ao ciclo KDCA, já apresentado no 

capítulo 2, e foi o fruto da análise deste item. 

A organização possui alguns processos de criação de compartilhamento do 

conhecimento como CTTEP, instruções de segurança de voo, instruções de voo, 

adestramentos e análises pós-ação.  

Observa-se que nem todo o conhecimento dos militares que sai da OM é 

retido, há um razoável compartilhamento das melhores práticas e lições aprendidas, 

apesar de algumas vezes ser recorrente o retrabalho. 

No entanto, nem todo conhecimento adquirido após a execução de tarefas e 

conclusão de projeto é registrado e compartilhado. Após exercícios de 

adestramentos ou missões aéreas é preenchido o Relatório Final de Missão, 

entretanto de modo um pouco superficial e sem a devida divulgação.  

Em entrevista (Apêndice B), o Cel R1 Alexandre Eduardo Jansen, ex-

integrante da AvEx e do C Dout Ex, afirma que existem boas iniciativas de gestão do 

conhecimento, mas individuais e não sistematizadas, isto é, não existem processos 

institucionais na AvEx sobre o assunto (informação verbal).  

O Gen Bda Achilles Furlan Neto em entrevista, (Apêndice B), ex-Cmt do 4º 

BAvEx e da AvEx, corrobora que não é da cultura da AvEx fazer registro das 

atividades, sendo motivo para recomeçar muitas vezes (informação verbal). 

Conta que ao comandar o 4º BAvEx, 2007/2008, implantou o voo com Óculos 

de Visão Noturna (OVN). Acabara de chegar de um curso de operações aéreas com 
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OVN na Aviation légère de l'Armée de terre (ALAT)10, na França e o Btl obteve 

bastante sucesso. O 4º BAvEx atingiu um bom nível de operacionalidade, inclusive, 

disseminando a doutrina para o restante da AvEx, e o voo com OVN se tornou uma 

realidade (informação verbal). 

Todavia, quando assumiu o comando da AvEx em 2014, se surpreendeu ao 

ver que o voo OVN estava parado no tempo. Pouco havia se evoluído e em sua 

opinião, até mesmo muito havia se perdido em termos de conhecimento adquirido 

anteriormente (informação verbal). 

Informou, ainda, que a OM teve que reiniciar o adestramento com OVN, 

principalmente porque essa capacidade era imprescindível para cumprir as missões 

que estavam por vir: Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016 

(informação verbal). 

Dessa forma, recomendou aos BAvEx que formassem mais tripulações e 

criou o Adestramento Op Três Luas, na qual a AvEx voou por 3 semanas 

consecutivas, nas fases da lua crescente, cheia e minguante. Reestabelecendo 

assim a capacidade operacional em voo OVN (informação verbal). 

 

 

GRÁFICO 5 – Processos de conhecimento 
Fonte: O autor 
 

                                                         
10

 Aviação do Exército Francês (tradução nossa). 
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Continuando, o Gen Bda Achilles Furlan Neto informou que hoje a AvEx pode 

cumprir qualquer missão noturna na mesma forma que diurna. Lembrou que o voo 

da aviação de qualquer exército tem que ser à noite, caso contrário se torna um alvo 

fácil (informação verbal). 

A organização atingiu 17,4 pontos neste critério, a seguir pode-se verificar 

esta pontuação (Gráfico 5). Podemos observar as respostas ao referido indicador, 

sendo que no eixo vertical temos a pontuação obtida em cada um dos questionários, 

já no eixo horizontal observa-se o número das amostras, inseridas aleatoriamente.  

O objetivo deste gráfico é apenas analisar a variação das pontuações obtidas 

em cada uma das amostras. A linha azul representa a média obtida na 

autoavaliação já apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

4.1.2.2 Processos da organização 

 

Processo é um conjunto de atividades que transformam insumos (ou 
entradas) em produtos e serviços (saída) na organização por meio de 
pessoas que utilizam recursos entregues por fornecedores. É uma 
sequência de passos que aumenta a contribuição do conhecimento na 
organização. 
Processos sistemáticos e modelados de maneira efetiva podem contribuir 
para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social e 
contribuir para a legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade na 
administração pública e para o desenvolvimento nacional (BATISTA, 2012). 

 

Outro importante indicador da dimensão organizacional, os processos da 

organização, foram avaliados tendo em vista as importantes ações de gestão do 

conhecimento na gestão de processos. 

Observa-se que a organização define de modo regular suas competências 

essenciais que concede a mesma vantagem comparativa, não tendo um perfeito 

alinhamento à sua missão e aos objetivos da instituição. 

A OM tem alguma dificuldade em modelar seus sistemas de trabalho e 

processos de apoio e finalísticos chave para agregar valor ao usuário (EB, MD ou 

outros órgãos) e alcançar alto desempenho institucional. 

Um ponto positivo consiste em a organização possuir um modelo próprio para 

gerenciar situações de crise através da sua Seção de Investigação e Prevenção de 
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Acidentes Aeronáuticos (SIPAA), que assegura a continuidade das operações, 

prevenção e recuperação. 

A organização alcançou média 19,4 no indicador de processos da 

organização (Gráfico 6). Interessante destacar que foi o indicador com menor 

variação de pontuação (+ 6 ou - 6), podendo inferir que a amostra percebe de 

maneira uniforme este indicador.  

Podemos observar as respostas ao referido indicador, no eixo vertical temos a 

pontuação obtida em cada um dos questionários, já no eixo horizontal observa-se o 

número das amostras, inseridas aleatoriamente.  

O objetivo deste gráfico é apenas analisar a variação das pontuações obtidas 

em cada uma das amostras. A linha azul representa a média obtida na 

autoavaliação já apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

 

GRÁFICO 6 – Processos de organização 
Fonte: O autor 

 

4.1.2.3 Resultados em gestão do conhecimento 

 

A organização ao investir em gestão do conhecimento, está esperando obter 

resultados imediatos e finais. Os resultados imediatos são aprendizagem e inovação 

e, como consequência o incremento da capacidade de realização individual, da 
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equipe da organização e da sociedade de identificar, criar, armazenar e aplicar 

conhecimento (BATISTA, 2012). 

“A inovação pode resultar em novos produtos, serviços e processos (de apoio, 

finalísticos e críticos), novas tecnologias, novos projetos, [...] e práticas inovadoras 

de gestão pública” (BATISTA, 2012).  

O indicador “resultados em gestão do conhecimento” obteve o menor 

resultado de toda a pesquisa, com o grau 16,5. Demonstra que realmente a 

organização tem dificuldade em perceber a evolução e melhoria proporcionada pela 

gestão do conhecimento.  

Corrobora a visão de que existe uma falta de externalização e formalização 

da gestão do conhecimento na organização, realizando-a de forma empírica e 

dependente de iniciativas pessoais conforme podemos constatar nas entrevistas 

com o Gen Bda Achilles Furlan Neto (Apêndice B), ex-Cmt do 4º BAvEx e da AvEx , 

e com o Cel R1 Alexandre Eduardo Jansen, ex-integrante da AvEx e do C Dout Ex, 

(Apêndice B). 

A organização necessita utilizar mais indicadores para avaliar o impacto das 

contribuições e das iniciativas em gestão do conhecimento. Precisa externar os 

resultados relativos aos indicadores de qualidade dos serviços, legalidade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade e desenvolvimento. 

 

 

GRÁFICO 7 – Resultados em gestão do conhecimento 
Fonte: O autor 
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No Gráfico 7, no eixo vertical temos a pontuação obtida em cada um dos 

questionários, já no eixo horizontal observa-se o número das amostras, inseridas 

aleatoriamente. O objetivo deste gráfico é apenas analisar a variação das 

pontuações obtidas em cada uma das amostras. A linha azul representa a média 

obtida na autoavaliação já apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

4.1.2.4 Aprendizagem e inovação da organização 

 

Este foi o indicador da dimensão humana com maior pontuação, 20,3 pontos, 

da presente pesquisa (Gráfico 8). Constatação interessante num ambiente de rígida 

e necessária cultura militar. 

Percebe-se que a organização considera a atitude de assumir riscos e o fato 

de cometer erros como oportunidades de aprendizagem desde que isso não ocorra 

repetidamente nem comprometa a segurança, seja de voo, orgânica, da instrução e 

ou do trabalho. 

 

 

GRÁFICO 8 – Aprendizagem e inovação da organização 
Fonte: O autor 

 

A variedade de missões e adestramentos proporciona ao BAvEx oportunidade 

única de inovar, uma vez que na prática, muitas situações não estão previstas em 
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normas e manuais. Portanto a administração está disposta a testar novas práticas 

(ferramentas e métodos). 

Os recursos humanos percebem, mesmo que parcialmente, que recebem 

autonomia dos seus superiores hierárquicos e que suas ideias e contribuições são 

geralmente valorizadas pela instituição. Um incentivo mesmo que indireto ocorre 

para que as pessoas trabalhem junto e compartilhem informação. 

No Gráfico 8, observa-se a variação das pontuações obtidas em cada uma 

das amostras. No eixo vertical temos a pontuação obtida em cada um dos 

questionários, já no eixo horizontal observa-se o número das amostras, inseridas 

aleatoriamente. A linha azul representa a média obtida na autoavaliação já 

apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

4.1.3 Dimensão tecnológica 

 

Esta dimensão obteve através do indicador infraestrutura de TI e 

acessibilidade a segunda maior pontuação na pesquisa, 19,6 pontos, atrás somente 

do indicador aprendizagem e inovação da organização (Gráfico 9).  

Exprime uma situação de que a maioria dos militares tem acesso a 

computador, internet e endereço de e-mail. Entretanto nem todas as informações do 

sítio web/intranet são atualizadas regulamente.  

Embora exista intranet (no caso chama-se INTRAvEx), esta não é utilizada 

como principal fonte de comunicação em toda a organização como apoio à 

transferência de conhecimento e ao compartilhamento de informação. 

Destaca-se no âmbito da AvEx o uso de protocolo eletrônico, SPED, e o uso 

do e-mail funcional Zimbra. Embora se perceba que apenas alguns militares 

possuem conta, todos os oficiais e os sargentos auxiliares de seções do EM, ou da 

Sargenteação e Subtenência das SU. Assim, por exemplo, não é possível dar um 

aviso por e-mail a toda a UAe.  

Destaca-se que foi pouco citado o SISAvEx, sistema de apoio a tomada de 

decisão com diversas informações e o sistema de busca eletrônica da INTRAvEx 

denominado de SÁBIO. 
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Interessante destacar que dentre as ferramentas de TI citadas como de 

gestão do conhecimento nas entrevistas (Apêndice C), uma é ferramenta da Gestão 

de Segurança de Voo, utilizada pela SIPAA do BAvEx.  

O SIGIPAAerEx, Sistema Integrado de Gestão da Investigação e Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos do Exército, implantado pela SIPAA do CAvEx em 2016.  

Trata-se uma ferramenta de gestão do conhecimento, possibilitado a todos os 

usuários, em diferentes níveis de acesso, tomar conhecimento dos Relatórios de 

Prevenção de Acidentes (RELPREV) de todos os anos e de todas as OM Av Ex 

através de uma ferramenta de busca e também possibilita preencher um RELPREV 

online se for o caso.  

No Gráfico 9, observa-se a variação das pontuações obtidas em cada uma 

das amostras. No eixo vertical temos a pontuação obtida em cada um dos 

questionários, já no eixo horizontal observa-se o número das amostras, inseridas 

aleatoriamente. A linha azul representa a média obtida na autoavaliação já 

apresentada anteriormente (ver Gráfico 2 e Tabela 2). 

 

 

GRÁFICO 9 – Infraestrutura de TI e acessibilidade 
Fonte: O autor 
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4.2  ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS 

OPERACIONAIS EM UM BAVEX  

 

O BAvEx, como unidade aérea do CAvEx, força estratégica do EB, é uma das 

unidades mais empregadas pela Força Terrestre em uma diversidade e infinidade de 

missões. Seja em adestramento com a 12ª Bda Inf L ou nas escolas de formação; 

seja em operações com Forças Especiais; ou até mesmo em Apoio a Órgãos 

Governamentais.  

Pela diversidade de missões realizadas e pelas constante e ininterrupta 

presença em praticamente todas as missões do EB, o BAvEx é uma tropa de 

singular capacidade. Todas essas missões produzem diversos conhecimentos que 

precisam ser armazenados e transmitidos a todos seus atuais e futuros integrantes. 

Requereu-se o estudo das necessidades de armazenamento e transmissão 

de conhecimentos operacionais em um BAvEx, sendo a variável dependente da 

presente pesquisa.  

Conseguinte, a variável dependente armazenamento e transmissão de 

conhecimentos operacionais em um BAvEx foi qualificada pelas dimensões 

intelectual e operacional.  

 

4.2.1 Apresentação dos resultados obtidos com entrevistas 

 

Entrevistou-se oficiais superiores do BAvEx, especialistas em aviação, 

incluindo chefes de seção de EM, SCmt e até mesmo Cmt de UAe. A partir das 

respostas, foram elaborados quadros categorizados, de forma a expor as principais 

ideias obtidas, como se segue. Para observar a integra das entrevistas, vide 

Apêndice C. 
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Pergunta Indivíduo Resposta 

Como o senhor 

percebe o 

compartilhamento 

de conhecimento 

adquirido no 

BAvEx? 

1 

Por meio de reuniões de padronização e de leitura da 
emergência do dia, realizados pela SIPAA, além dos 
conhecimentos passados pelo relacionamento da tripulação na 
execução de missões externas. 

2 

O compartilhamento é realizado por meio de relatório final de 
missão operacional, gerenciado pelas 2ª e 3ª seções do EM. No 
campo administrativo é compartilhado pelo sistema de 
excelência gerencial. 

3 

É realizado de maneira interpessoal e interfuncional, onde os 
conhecimentos são passados de forma direta entre os militares, 
e de maneira formal por meio de Boletins Internos, relatórios de 
operações, documentos internos, relatórios/divulgações de 
segurança de voo, documentações técnicas de manutenção, 

CTTEP e reuniões diversas. 

4 
O conhecimento é compartilhado através de manuais de 
manobras, normas operacionais e reuniões semanais da 
SIPAA. 

QUADRO 9 – Pergunta nº 01: Percepção do compartilhamento de conhecimento adquirido no BAvEx 
Fonte: O autor, grifo nosso 

 

Pode-se concluir com este resultado (Quadro 9), que no BAvEx se percebe o 

compartilhamento do conhecimento através de: 

 Reuniões de padronização e de leitura da emergência do dia, realizado 

pela SIPAA. 

 Transmissão de conhecimentos pelo relacionamento da tripulação na 

execução de missões externas. 

 Relatório de Final de Missão. 

 Seção de Excelência Gerencial (campo administrativo); 

 Informalmente é realizado de maneira interpessoal e interfuncional, 

onde os conhecimentos são passados de forma direta entre os 

militares. 

 Boletim Interno e outros documentos. 

 Relatórios/divulgações de segurança de voo (SIPAA). 

 Documentações técnicas de manutenção. 

 CTTEP. 

 Reuniões diversas. 

 Manuais de manobras. 

 Normas operacionais. 

 Reuniões semanais da SIPAA. 
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Pergunta Indivíduo Resposta 

Quais são as 

dificuldades 

enfrentadas para 

o 

compartilhamento 

do conhecimento? 

1 
Baixa frequência das reuniões de padronização e de leitura da 
emergência do dia (somente duas vezes por semana). 

2 
A falta de detalhamento dos relatórios finais de missão e a 
rotatividade de militares no desempenho de atividades, 
principalmente administrativas. 

3 

A principal dificuldade é a garantia de que todos os destinatários 
receberam as informações devidas, devido a grande quantidade 
de missões que ocasionam ausência dos militares as atividades 
normais de divulgação. 

4 
Nas reuniões semanais da SIPAA não está presente todo o 
público-alvo devido a rotina de atividades aéreas da OM (ano 
todo envolvida em diversas atividades). 

QUADRO 10 – Pergunta nº 02: Dificuldades enfrentadas para o compartilhamento do conhecimento 
Fonte: O autor, grifo nosso 

 

Pode-se perceber com o Quadro 10 que as dificuldades para o 

compartilhamento do conhecimento no BAvEx são: 

 Baixa frequência das reuniões de padronização e de leitura de 

emergência do dia (somente duas vezes por semana), conduzida pelo 

oficial representante da SIPAA nas SU.  

 Falta de detalhamento nos Relatórios Finais de Missão. 

 Alta rotatividade de militares no desempenho das atividades 

administrativas. 

 Dificuldade em controlar se todos os destinatários receberam as 

informações devidas, tendo em vista que as inúmeras missões 

externas ao Btl não possibilitam que todos os militares estejam 

presentes nas divulgações normais como reuniões semanais da 

SIPAA, formaturas nas SU e outras. 

Através do quadro 11, observa-se que para transferência de conhecimento 

em casos de movimentação de pessoal, com exceção da agenda funcional (livro ata 

da seção/SU), não há nenhuma resposta coincidente, fato que indica que não há 

processo sistemático para tal, cabendo a iniciativas isoladas e individuais. Pode-se 

elencar: 

 Preparação de outro militar para assumir a função. 

 Ferramentas do Sistema de Excelência Gerencial da OM. 

 Passagem de encargos com base no RISG e em outras normas do EB. 

 Agenda funcional. 
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 Procedimentos Operacionais Padrão. 

 Arquivos digitais ou físicos. 

 

Pergunta Indivíduo Resposta 

Como é realizada 

a transferência 

do conhecimento 

em casos de 

movimentação 

de pessoal? 

1 
Com a preparação de outro militar para assumir a função. 

2 
É realizada pelas ferramentas peculiares do sistema de 
excelência gerencial da OM e na passagem de encargos 
regulamentares da instituição. 

3 
É incentivada a adoção de uma agenda funcional e 
procedimentos operacionais padrão que servirão de base para a 
passagem de funções entre o substituto e substituído. 

4 
Através de arquivos em mídia ou em papel (documentos 
gerados), por vezes verbalmente por vezes no livro ata da seção. 
 

QUADRO 11 – Pergunta nº 03: Transferência do conhecimento em casos de movimentação de 
pessoal 

Fonte: O autor 

 

A agenda funcional é um livro ata da seção/SU em que se anotam os avisos 

passados em reuniões de EM e Cmt de SU. Ao perceber que a única forma 

enraizada para passagem de função seja esta, denota a importância de se conceber 

novas ferramentas e cultura de gestão do conhecimento.  

Tendo em vista que não há padronizações e é um documento de anotações 

rápidas, adotar a agenda funcional como método para transmissão de 

conhecimentos se mostra um procedimento extremamente empírico e superficial. 

 

Pergunta Indivíduo Resposta 

Qual o conhecimento 

prévio de Gestão do 

Conhecimento que o 

senhor possui? 

1 
Nenhum. 

2 
O conhecimento adquirido em cursos normais da carreira militar. 
Contudo, em um nível superficial. 

3 Basicamente nenhum conhecimento formal sobre o assunto. 

4 
Através de cursos de gestão realizados na Fundação Getúlio 
Vargas. 

QUADRO 12 – Pergunta nº 04: Transferência do conhecimento em casos de movimentação de 
pessoal 

Fonte: O autor, grifo nosso 
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Pergunta Indivíduo Resposta 

Qual o 

conhecimento 

prévio de 

ferramentas de 

compartilhamento 

e de retenção do 

conhecimento? 

1 
Nenhum. 

2 
Não possuo conhecimento sobre ferramentas específicas da 

área. 

3 Nenhum conhecimento formal. 

4 

As ferramentas que utilizo são especialmente, o Sistema de 
Gestão Integrada de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
do Exército (SIGIPAAerEx) e o computador da seção. 

QUADRO 13 – Pergunta nº 05: Conhecimento prévio de ferramentas de compartilhamento e de 
retenção do conhecimento 

Fonte: O autor, grifo nosso 

 

Este quadros (Quadro 12 e 13) mostram uma realidade muito significativa 

sobre a gestão do conhecimento no BAvEx. Dentre os entrevistados, lembrando que 

são o topo da pirâmide do BAvEx, somente um já havia travado conhecimento 

formal sobre o assunto. 

Este último nos traz mais uma vez uma constatação interessante, a 

ferramenta concebida para a gestão do conhecimento da SIPAA (SIGIPAAerEx) 

sendo utilizada como ferramenta de gestão do conhecimento para o BAvEx.  

 

Pergunta Indivíduo Resposta 

O senhor acredita 

ser justificável 

realizar a gestão do 

conhecimento no 

BAvEx? 

1 
Sim. 
 

2 

Seria fundamental em qualquer instituição principalmente no 
que se refere ao compartilhamento das atividades e funções 
ligadas a área técnico-operacional. Por se tratar de uma OM 
de grande rotatividade e de profundo conhecimento específico e 
técnico seria fundamental o aprofundamento nessa área. 

3 Sim, creio que seria importante. 

4 

Sim, é necessário um aperfeiçoamento do que já é praticado. 

QUADRO 14 – Pergunta nº 06: Justifica-se realizar a Gestão do Conhecimento no BAvEx 
Fonte: O autor, grifo nosso 

 

Ao se perguntar ser justificável a realização da gestão do conhecimento (ver 

Quadro 14), houve unanimidade nos entrevistados, incluindo os de entrevista de 

natureza exploratória, quanto a esta necessidade. 
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O indivíduo 3 percebe a importância principalmente nas atividades de 

conhecimento tácito, as atividade ligada a área técnico-operacional. Além de 

reconhecer que a alta rotatividade numa atividade de profundo conhecimento 

específico torna imprescindível o incremento na gestão do conhecimento. 

O indivíduo 4, que já havia conhecido a gestão do conhecimento em cursos 

formais, mostra uma perspectiva interessante: deve-se aperfeiçoar o que já é 

praticado. Percebendo que há gestão do conhecimento no BAvEx, no entanto, não o 

é de forma sistematizada. 

 

Pergunta Indivíduo Resposta 

Quais as ações de 

implementação de 

gestão do 

conhecimento já 

foram realizadas no 

BAvEx? 

1 
Reuniões de padronização. 
 

2 
Não há ações diretamente relacionadas ao tema de gestão do 
conhecimento, mas outras que possuem processos finalísticos 
semelhantes. 

3 
A utilização de recursos de informática para o armazenamento, 
catalogação e gestão das informações de segurança de voo, 
de manutenção e operacionais existentes no SISAvEx. 

4 

SPED, Zimbra, SISAvEx, SIGIPAAerEx, SÁBIO, intranet da 

AvEx (INTRAvEx), etc. 

QUADRO 15 – Pergunta nº 07: Ações de implementação de gestão do conhecimento no BAvEx 
Fonte: O autor, grifo nosso 

 

Ao se perguntar quais as ações de gestão do conhecimento já foram 

realizadas no BAvEx, as respostas são semelhantes as anteriores: 

 Reuniões de padronização. 

 Utilização da TI principalmente relacionadas à gestão da segurança de 

voo. 

 Protocolo eletrônico, SPED. 

 E-mail funcional Zimbra. 

 SISAvEx. 

 SÁBIO. 

 INTRAvEx. 

 SIGIPAAerEx. 

Estes sistemas já foram detalhados no item 4.1.3, dimensão tecnológica, 

cabendo discorrer sobre as reuniões de padronização. São reuniões em que se 
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objeta padronizar em nível AvEx os procedimentos de voo que ficaram à margem do 

Manual de Manobras. Sendo depois retransmitidos aos BAvEx. 

 

Pergunta Indivíduo Resposta 

O que está sendo 

feito e o que 

poderia ser feito 

de gestão do 

conhecimento no 

BAvEx? 

1 
Não sei responder. 

2 

O que poderia ser feito no que se refere ao tema seria a 
implantação de ferramentas de TI relacionadas à formação de 
um banco de dados, operacional e administrativo, que facilitaria a 
transmissão de cargos e encargos, bem como, o acesso a dados 
relevantes sobre locais e missões operacionais. 

3 
Poderiam se melhor explorados os recursos de TI do CAvEx para 
armazenar conhecimentos relativos às missões operacionais e 
administrativas. 

4 

Existe uma seção de excelência gerencial que trata a respeito do 
assunto, mas em minha opinião não é dado ênfase na gestão do 
conhecimento em sua plenitude. 

QUADRO 16 – Pergunta nº 08: Ações presentes e futuras em gestão do conhecimento no BAvEx 
Fonte: O autor, grifo nosso 

 

A pergunta nº08 (Quadro 16) nos traz uma interessante constatação relativo 

ao desconhecimento em gestão do conhecimento de um indivíduo em função chave 

no BAvEx e nos indica um caminho a ser percorrido. 

Os indivíduos relatam as capacidade que o CAvEx possui em sua seção de 

informática para criar e implantar soluções para a gestão da informação âmbito 

AvEx. A referida seção desenvolveu, por exemplo, o SIGIPAAerEx. 

Os entrevistados demonstram que um banco de dados, operacional e 

administrativo, facilitaria a transmissão de cargos e encargos, bem como, o acesso a 

dados relevantes sobre locais e missões operacionais. Também indicam certa 

falência na Seção de Excelência Gerencial do BAvEx. 

Esta última pergunta (Quadro 17) relativa às práticas de gestão do 

conhecimento existentes no BAvEx, nos acrescenta uma percepção por parte do 

indivíduo 2 em relação à Sistemática de Acompanhamento Doutrinário e Lições 

Aprendidas (SADLA), do COTer, por meio do qual toda 3ª seção de OM pode 

acessar por meio do seu oficial de doutrina e lições aprendidas. Maiores 

comentários serão traçados no item 4.2.3.2 Sistemas de Lições Aprendidas 

(BRASIL, 2014 d). 
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Pergunta Indivíduo Resposta 

Quais as práticas 

de gestão do 

conhecimento 

existentes no 

BAvEx 

1 
Não sei responder. 

2 
As relacionadas ao sistema de excelência gerencial, ao sistema 
de doutrina e lições aprendidas do COTer e ao banco de dados 
fruto de relatório de missões operacionais do Batalhão. 

3 De maneira geral foi respondida na primeira questão. 

4 

Melhores práticas, oportunidades de melhoria, indicadores de 
desempenho e outras (SPED, Zimbra, SISAVEX, SIGIPAEREX, 
SÁBIO, intranet da AvEx (INTRAvEx). 

QUADRO 17 – Pergunta nº 09: práticas de gestão do conhecimento no BAvEx 
Fonte: O autor, grifo nosso 

 

4.2.2 Dimensão intelectual 

 

Observando os indicadores fontes de consulta existentes e adestramentos 

realizados pela OM, pode-se obter um panorama da dimensão intelectual. Estes 

indicadores foram medidos por meio de entrevista com oficiais do BAvEx, revisão da 

literatura e observação. 

 

4.2.2.1 Fontes de consulta 

 

A AvEx como um todo, depende muito de uma padronização constante e de 

fontes de consulta atualizadas seja para as atividades operacionais ou de 

manutenção. 

Assim os BAvEx possuem uma dependência do CAvEx quanto a 

normatização geral, que de certa forma é saudável para os BAvEx por estarem 

desobrigados destes pesados encargos. 

Observa-se uma facilidade a acesso aos Manuais de Manobra, utilizados para 

as instruções de voo tanto de pilotos quanto de mecânicos, padronizando assim a 

forma de operação para todos os BAvEx. Podem ser encontrados impressos nas 

salas de briefing e nos computadores com acesso a INTRAvEx (intranet da AvEx). 

De forma análoga, as Normas Operacionais da AvEx podem ser encontradas 

nos mesmos locais.  
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Outro documento importante são as Fichas de Registro de Voo. Após todo 

voo de instrução no BAvEx, da mesma forma que no CIAvEx, é preenchida uma 

ficha pelo instrutor de voo ou mecânico instrutor ou no caso do voo de 

adestramento, pelo piloto operacional ou mecânico de voo. 

O preenchimento da Ficha de Registro de Voo é um momento onde é feito o 

debriefing do voo, os comentários do que o instruendo necessita para se aprimorar 

para o próximo voo. Talvez pela peculiaridade da UAe, não é dada a devida atenção 

a esta atividade, como é observada no CIAvEx, comprometendo uma evolução mais 

rápida por parte dos instruendos. 

Durante a Op Jogos Olímpicos, houve um aspecto muito positivo em relação 

à outras missões de menor envergadura, que foi uma preocupação de todos os 

chefes em todos os níveis de se registrar o que ocorreu em um período e assim 

passar para os próximos que viriam nos rodízios. 

Entretanto, foi observado pela SIPAA, que apenas as informações específicas 

foram retransmitidas, por exemplo, do chefe para o adjunto que o substituiria, mas 

não eram transmitidas as informações comuns a todos, por exemplo, a rotina que se 

alterou, ou as situações de risco enfrentadas, aos elementos da seção ou SU. 

Ficando ao encargo do Chefe da SIPAA retransmitir para toda a UAe e aos Cmt de 

SU que mediante ação de comando retransmitiam a seus subordinados. 

 

4.2.2.2 Adestramentos 

 

Quanto ao indicador adestramento, nota-se que esta é a melhor maneira para 

se passar e adquirir conhecimento para uma organização de conhecimentos de 

natureza tácita.  

Conforme o Gen Bda Achiles Furlan Neto comenta em entrevista a esta 

pesquisa que o adestramento constante é a única forma para não se perder os 

conhecimentos tácitos do BAvEx. (ver Apêndice B). 

Ele comenta que não é da cultura da AvEx fazer registro das suas atividades, 

cabendo muito às iniciativas pessoais, ao perfil, à personalidade dos comandantes, 

implicando no recomeço por várias vezes. 

Entretanto, ele cita um bom exemplo de criação e transmissão de 

conhecimento que foram os Jogos Olímpicos Rio 2016. Atingiu-se uma excelente 
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capacidade, pois houve diversos adestramentos como a Op Pão de Açúcar e Op 

Corcovado, em que todos os militares que viriam para os jogos se adestraram, 

conforme apresentado no item 2.9.2.1 da presente pesquisa. 

 

4.2.3 Dimensão operacional 

 

Baseando-se nos indicadores Relatórios Final de Missão e Sistema de Lições 

Aprendidas foi possível traçar um panorama desta dimensão. Estes indicadores 

foram medidos por meio de entrevista com oficiais do BAvEx, revisão da literatura e 

observação. 

 

4.2.3.1 Relatório Final de Missão 

 

Os Relatórios Finais de Missão são produzidos após qualquer tipo de missão 

aérea que a OM esteja envolvida, seja empregando todo o BAvEx, ou apenas uma 

Anv isolada. Devem ser entregues na 3ª seção, após ser despachado com o Cmt da 

OM, onde são arquivados. 

Estes relatórios possuem muito conhecimento agregado, uma vez que muito 

aprendizado é gerado em cada missão, mas observa-se uma dificuldade neste 

compartilhamento, uma vez que não se tem o hábito de utilizar de relatórios 

anteriores ao se fazer o planejamento de uma missão do mesmo tipo, nem de se 

divulgar as lições aprendidas nas missões Ae.  

Quando a missão é de grande envergadura, do tipo Copa do Mundo ou Jogos 

Olímpicos verifica-se que se utiliza, e muito, os relatórios anteriores. Talvez uma 

dificuldade seja na forma que este relatório é arquivado, utilizando-se vias impressas 

deste documento. 

No adestramento para os Jogos Olímpicos, os relatórios foram muito bem 

utilizados, como o Relatório Final de Missão das operações de adestramento para 

os jogos, Op Pão de Açúcar e Op Corcovado. Inclusive nessas operações foi feito 

um Plano Operacional Padrão (POP) para cada seção/SU do BAvEx, sendo muito 

utilizado a posteriori nos Jogos Olímpicos. 
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A grandeza do evento e também a facilidade de serem os mesmos militares 

nestas operações talvez tenha sido contribuinte para esta eficaz transmissão de 

conhecimento, conforme apresentado no item 2.9.2.1 da presente pesquisa. 

 

4.2.3.2 Sistemas de Lições Aprendidas 

 

O C Dout Ex, como grande destaque em gestão do conhecimento doutrinário 

da Força Terrestre, implantou o portal da Sistemática de Acompanhamento 

Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA), por meio do qual toda 3ª seção de OM 

pode acessar por meio do seu oficial de doutrina e lições aprendidas (CENTRO DE 

DOUTRINA DO EXÉRCITO, 2017). 

Observa-se que em nível brigada este conceito já está mais consolidado. No 

caso no CAvEx, a seção de projetos especiais (E/6), possui uma carteira de lições 

aprendidas bem estruturada. 

Percebe-se que no BAvEx, o SADLA ainda está em fase de maturação, sendo 

pouco empregada pelos militares do batalhão e pelo ODLA. Observa-se que a 

Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes (SIPAA), acaba por ser um 

repositório de lições doutrinárias aprendidas, através de seus arquivos de relatórios 

de acidentes e relatórios de prevenção de acidentes, apesar de não ser essa sua 

finalidade.  

Podemos observar no Quadro 15, que dois entrevistados, indivíduo 1 e 2, ao 

responder a pergunta “Quais as ações de implementação de gestão do 

conhecimento já foram realizadas no BAvEx?”, se referem a métodos e ferramentas 

da SIPAA.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A presente pesquisa foi realizada para solucionar o problema: “Em que 

medida o atual processo de gestão do conhecimento atende às necessidades de 

armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais em uma OM Av Ex”? 

Para responder a este questionamento houve por bem elaborar as seguintes 

hipóteses: 

Hipótese de trabalho (H1) - atual processo de gestão do conhecimento não 

atende às necessidades de armazenamento e transmissão de conhecimentos 

operacionais em uma OM Av Ex.. 

Hipótese nula (H0) - atual processo de gestão do conhecimento atende às 

necessidades de armazenamento e transmissão de conhecimentos operacionais em 

uma OM Av Ex. 

Para testar as hipóteses foi necessário estabelecer o objetivo geral: analisar o 

atual processo de gestão do conhecimento em um BAvEx concluindo acerca de sua 

validade para a geração, armazenamento e transmissão de conhecimentos 

operacionais. 

Para atingir o objetivo e confirmar a hipótese de trabalho, esta pesquisa 

utilizou o método indutivo, de natureza aplicada com uma abordagem qualitativa. 

Para obtenção de dados utilizou-se das técnicas de coleta documental, questionário, 

entrevista e observação. 

Portanto, a revisão bibliográfica objetivou explicar a gestão do conhecimento, 

e descrever experiências exitosas nas Forças de Defesa da Irlanda, Exército dos 

E.U.A., Aviação do Exército Francês, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira.  

Com objetivo de identificar as práticas de gestão do conhecimento utilizadas 

para reter o conhecimento no BAvEx e os fatores que influenciam na retenção do 

conhecimento gerado no BAvEx foi estabelecido uma coleta documental no BAvEx 

apoiada por questionários e entrevistas e observação do BAvEx na Op  Jogos 

Olímpicos 2016. 

Para avaliar o estágio atual em que se encontra a gestão do conhecimento no 

BAvEx, foi utilizado o questionário denominado instrumento para avaliação da 

gestão do conhecimento na administração pública proposto por Batista (2012), 

(Apêndice A). 
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Ao longo da pesquisa, verificou-se a necessidade de realizar entrevistas 

exploratórias com militares especialistas no assunto, com a finalidade de realizar um 

estudo preliminar, discutindo o andamento e rumos da pesquisa.  

Para tal foi entrevistado o Gen Bda Achilles Furlan Neto, piloto de aeronaves 

e ex-comandante da AvEx e no decorrer da pesquisa, Cmt da EsAO; o Cel R1 

Alexandre Eduardo Jansen, piloto de aeronaves e ex-integrante da AvEx e do C 

Dout Ex; e o Tenente-Coronel Marco Aurélio de Castro, que durante a pesquisa 

ocupava a função de O Lig da AvEx na Aviação do Exército Francês (ALAT). 

Como o tema gestão do conhecimento ainda está em fase embrionária, a 

bibliografia disponível não correspondeu às expectativas, sobretudo na área de 

defesa nacional. Verificou-se poucas dissertações no âmbito acadêmico militar 

brasileiro e nenhuma publicação oficial tratando das FFAA para o nível unidade. 

Recorreu-se a dissertações de universidades brasileiras, documentos de órgãos 

federais e autores renomados no estudo da administração. 

Diante da leitura bibliográfica, entende-se que é necessário avaliar o nível de 

maturidade em gestão do conhecimento da organização para que se possam 

realizar projetos de implantação ou melhoria. 

Após aplicação dos questionários, foi possível avaliar o BAvEx como uma 

instituição em nível de introdução (expansão) de maturidade em gestão do 

conhecimento, ou seja, há práticas de gestão do conhecimento em algumas áreas. 

Como comparação, utilizamos uma pesquisa do IPEA Batista (2015), apontado o EB 

como instituição madura, com a gestão do conhecimento institucionalizada (ver 

capítulo 2.6). 

Pode-se deduzir que a política de gestão do conhecimento no Exército 

Brasileiro está institucionalizada no nível estratégico, no entanto, carece de 

externalização e formalização no nível tático, especificamente nas unidades aéreas 

da AvEx.  

Baseando-se nas entrevistas, questionários e observação pode-se concluir 

que o BAvEx possui algumas práticas de gestão do conhecimento, no entanto, seus 

integrantes não conhecem os conceitos, a filosofia e os benefícios da gestão do 

conhecimento. 

Observou-se que o BAvEx em missões que é empregado como Btl 

constituído, há uma preocupação maior com a gestão do conhecimento, retendo e 

transmitindo conhecimento adquirido nos adestramentos precedentes.  
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No entanto, de forma geral, o armazenamento e transmissão de 

conhecimentos operacionais são deficientes, necessitando de melhorias, 

adaptações e gestão. 

Desta maneira foi constatado que o atual processo de gestão do 

conhecimento não atende às necessidades de armazenamento e transmissão de 

conhecimentos operacionais em uma OM Av Ex, confirmando nossa hipótese de 

trabalho. 

Foi solucionado o problema constatando que o atual processo de gestão do 

conhecimento não atende as necessidades de armazenamento e transmissão de 

conhecimentos operacionais em uma OM Av Ex, necessitando sofrer adaptações e 

incrementos conforme Business Case (ver Apêndice D). 

A pesquisa ampliou a compreensão do tema, mostrando uma relação entre a 

SIPAA e a gestão do conhecimento no BAvEX, sendo atualmente a referência em 

gestão do conhecimento no BAvEx. No decorrer da pesquisa, os entrevistados 

muitas vezes confundiram suas ferramentas de segurança de voo com as de gestão 

do conhecimento. 

A SIPAA, pela sua natureza de zelar pela segurança de voo do BAvEx, 

necessita gerenciar seus repositórios, sendo requisitada pelos demais membros do 

Btl como repositório doutrinário e de TTP. 

O BAvEx foi avaliado como instituição em nível de introdução da gestão do 

conhecimento, e a partir desta foi feita análise da sua gestão do conhecimento, 

concluindo que deve-se implementar e adaptar a Gestão do Conhecimento. Para tal, 

utilizando-se da SIPAA como vetor de mudança e implantação de um projeto de 

gestão do conhecimento na instituição voltado para um aumento da 

operacionalidade e segurança de voo (ver Apêndice D), desta forma o objetivo desta 

pesquisa foi alcançado. 

 

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta pesquisa, de tema singular, teve a necessidade de impor alcances e 

limites para não perder a objetividade do assunto, destarte, sente o dever de sugerir 

ideias para a realização de novas pesquisas e estudos.  
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Não obstante, se obriga a emitir recomendações de ordem prática, de acordo 

com as conclusões da pesquisa, para modificar a gestão do conhecimento no BAvEx 

de forma a minimizar as causas do problema pesquisado. 

 

5.1.1 Sugestões 

 

Sugere-se que seja analisado o grau de maturidade em gestão do 

conhecimento no CAvEx, abordando assim toda AvEx. Este elemento, nível brigada, 

centraliza grande parte da gestão do conhecimento âmbito AvEx, seja pela Seção de 

Projetos Especiais do seu EM, ou pelo CIAvEx. 

O software para gestão do conhecimento da SIPAA, SIGIPAerEx, pode ser 

estudado como benchmark para outros programas de gestão  de conhecimento 

doutrinário e de TTP da AvEx. 

 

5.1.2 Recomendações 

 

Com base nos resultados obtidos por questionário, entrevistas, entrevistas 

exploratórias e observação foi possível perceber que principalmente para manter a 

segurança de voo e a operacionalidade em níveis elevados, se faz necessário 

implementar algumas melhorias para que a instituição possa externalizar e 

formalizar sua gestão do conhecimento.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos, seguindo a metodologia de Batista 

(2012), foi elaborado um business case (Apêndice D) a fim de se estabelecer um 

projeto de gestão do conhecimento na instituição voltado para um aumento da 

operacionalidade e segurança de voo. Assim, recomenda-se que: 

a) o CAvEx estabeleça uma Norma Operacional de Gestão do 

Conhecimento para a AvEx; 

b) o BAvEx inclua a gestão do conhecimento no seu Plano de Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos; 

c) seja criada a carteira da Gestão do Conhecimento na SIPAA/OM Av Ex; 

d) implante-se o Relatório de Gestão do Conhecimento; e 
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e) implante-se o Relatório Parcial de Missão (checklist de passagem de 

função de missão aérea). 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que a pesquisa contribuiu para as Ciências Militares 

estabelecendo uma discussão em torno da aplicabilidade da gestão do 

conhecimento nas unidades da força terrestre, estabelecendo o BAvEx como 

referência para futuras comparações de nível de maturidade de gestão do 

conhecimento.  

Espera-se que as propostas resultantes desta pesquisa possam se tornar 

realidade e úteis para aumento da operacionalidade e segurança de voo de todos os 

BAvEx. 

 

5.3 RELAÇÃO DE APÊNDICES 

 

Segue-se a relação de apêndices ao presente estudo, destacando-se as 

respectivas finalidades. 

 

5.3.1 Apêndice A – Questionário  

 

Foi utilizado como questionário para avaliação do nível de maturidade o 

questionário intitulado “Instrumento para Avaliação em Gestão do Conhecimento”, 

proposto no modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 

brasileira (MGCAPB) de Batista (2012).  

Houve necessidade após o pré-teste de se realizar adaptações, a fim de se 

adequar ao meio militar. 
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5.3.2 Apêndice B – Entrevistas exploratórias 

 

Foram realizadas entrevistas exploratórias com o Gen Bda Achilles Furlan 

Neto, piloto de aeronaves e ex-comandante da AvEx e no decorrer da presente 

pesquisa, exercendo a função de Cmt da EsAO; o Cel R1 Alexandre Eduardo 

Jansen, piloto de aeronaves e ex-integrante da AvEx e do C Dout Ex; e o Tenente-

Coronel Marco Aurélio de Castro, que durante a pesquisa ocupava a função de O 

Lig da AvEx na ALAT. 

 

5.3.3 Apêndice C – Entrevistas com especialistas 

 

Foram realizadas entrevistas com especialistas das AvEx, militares com 

grande experiência no BAvEx, exercendo funções de Cmt, SCmt, Chefes de seções 

de EM, Chefe de SIPAA e Cmt de SU.  

Dentro das peculiaridades do BAvEx, as funções acima são de oficiais 

superiores ou capitães antigos. 

 

5.3.4 Apêndice D – Business Case do BAvEx 

 

A finalidade deste business case é justificar a importância da gestão do 

conhecimento para o BAvEx. 

Com os resultados obtidos da avaliação do grau de maturidade em gestão do 

conhecimento e conhecendo onde estão localizados seus pontos fortes e 

oportunidades de melhoria, a organização pública pode agora justificar a importância 

da gestão do conhecimento por meio da elaboração de um business case 

(BATISTA, 2009). 

Os seguintes itens devem ser abordados no business case para justificar a 

importância da gestão do conhecimento para a administração pública (ASIAN 

PRODUCTIVITY ORGANIZATION, 2009): 

1. Justificativa - quais são as razões ou necessidades operacionais 

e como elas se relacionam com os objetivos estratégicos? 
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2. Objetivos – quais são os resultados esperados? 

3. Descrição do processo ou projeto – qual é o escopo e 

abrangência; como será implementado? 

4. Intervenção da GC – como a GC contribuirá efetivamente para 

suprir as necessidades organizacionais? 

5. Fatores críticos de sucesso – o que contribuirá para o sucesso do 

projeto? 

6. Análise de custo-benefício – qual a relação entre o custo de 

implementar o projeto e os resultados a serem alcançados? 

Com base nos resultados obtidos por questionário, entrevistas, entrevistas 

exploratórias e observação foi possível perceber que principalmente para manter a 

operacionalidade e segurança de voo em níveis elevados, se faz necessário 

implementar algumas melhorias para que a instituição possa externalizar e 

formalizar sua gestão do conhecimento.  

Portanto, partir dos resultados obtidos, seguindo a metologia de Batista 

(2012), foi elaborado um business case (Apêndice D) a fim de se estabelecer um 

projeto de gestão do conhecimento na instituição voltado para um aumento da 

operacionalidade e segurança de voo. 

 

5.3.5 Apêndice E – Relatório parcial de Missão Aérea 

 

Tendo em vista que as missões de AOG só tendem a aumentar, e por serem 

de longa duração e com muitos rodízios entre as tripulações envolvidas, sugere-se 

um modelo de Relatório Parcial de Missão Aérea.  

Trata-se de um modelo de relatório simplificado, com o propósito de ser 

preenchido pelo Cmt da Mis Ae em cada passagem de função. Assim, evitaria a 

perda de conhecimento e aumentaria o compartilhamento do mesmo entre as 

tripulações envolvidas. 

Ao final da missão completa, quando for elaborado o Relatório Final de 

Missão, estes dados estariam compilados nos relatórios parciais, evitando a perda 

do conhecimento e facilitando a transmissão deste conhecimento aos futuros 

integrantes da missão. 
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A fim de facilitar o processo e incentivar que o mesmo seja feito seriamente, 

sugere-se que seja feito em 02 (duas) vias, utilizando o papel carbono. Portanto, ao 

sair para uma Mis Ae, o comandante desta levará um bloco com os formulários a 

serem preenchidos para o relatório, bem como o papel carbono. 

A primeira via será entregue ao Cmt do BAvEx, por ocasião do retorno e 

apresentação por término de missão, e arquivada na 3ª seção, para que se possa 

tomar as medidas cabíveis para o bom andamento da missão e também para 

subsidiar o Relatório Final de Missão, ao término de toda a missão. 

A segunda via será entregue para o próximo Cmt da Mis Ae por ocasião da 

passagem das funções. Servirá como check-list da passagem de função, e um 

registro das atividades, contatos e outras informações necessárias para o 

prosseguimento da missão sem solução de continuidade. Esta deverá ser arquivada 

no próprio local da missão com o Cmt da Mis Ae em serviço, para que os próximos 

Cmt Mis Ae possam ter todo o histórico da missão. 

 

5.3.6 Apêndice F – Proposta de inclusão da gestão do conhecimento no PPAA 

 

O Plano de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (PPAA) é um documento 

de posse obrigatória de estabelecimentos de Aviação, estabelecida pela autoridade 

máxima em segurança de voo brasileira, Centro de Investigação e Prevenção de 

Acidentes (CENIPA), órgão do EM do Comando da Aeronáutica.  

Este documento tem validade bienal e é passível de inspeção pelos órgãos 

fiscalizadores, no caso da SIPAA do BAvEx, esta vistoria é realizada pela SIPAA do 

CAvEx. Por sua vez a SIPAA do CAvEx é inspecionada pela SIPAA do COTer, e 

esta pelo CENIPA. 

Nele contém todo o planejamento da SIPAA referente à prevenção de 

acidentes aeronáuticos para os dois anos subsequentes. Estão incluídas palestras, 

eventos, programas, enfim, todas as atividades para divulgar e fortalecer a 

prevenção de acidentes aeronáuticos.  

Portanto, o PPAA estabelece a política de segurança de voo da organização 

bem como as atividades e responsabilidades da mesma, sob a ótica do SIPAER, 

visando à prevenção de acidentes aeronáuticos (BRASIL, 2012).  
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A pesquisa propõe que seja incluída a gestão do conhecimento no PPAA do 

BAvEx, e elabora uma sugestão de tópico a fazer parte do PPAA do BAvEx. 

 

5.3.7 Apêndice G – Relatório de Gestão do Conhecimento 

 

De forma análoga ao sistema de gestão do conhecimento de segurança de 

voo obtido por meio do Relatório de Prevenção (RELPREV), Anexo A, esta pesquisa 

propõe que seja implantado o Relatório de Gestão do Conhecimento.  

Este será uma ferramenta para a coleta, retenção e compartilhamento de 

conhecimento no âmbito dos BAvEx e sendo implantado na INTRAvEx, poderia ser 

para toda a AvEx. 

Trata-se de um relato livre e espontâneo, a ser realizado por qualquer 

integrante da organização militar, em que serão abordados dados sucintos e 

objetivos relevantes para a gestão do conhecimento operacional da instituição. 

Consta de um cabeçalho com a identificação da missão, local, data ou 

período que ocorreu o fato, as equipes envolvidas, e se o fato é um aprendizado 

positivo, uma oportunidade de melhoria ou outra situação de aprendizagem. 

Na sequência existe o relato do aprendizado, positivo ou não, assinado ou 

não pelo relator, com seu e-mail ou telefone para contato. Há grande importância em 

ser voluntária a identificação, para não se perder contribuições em que possa haver 

receio de represálias. 

Em seguida, há uma sequência de opções para uso do gestor do 

conhecimento: 

 Despachar com Cmt OM. 

 Divulgar as boas práticas para demais setores. 

 Encaminhar para análise dos aspectos negativos ao setor 

correspondente. 

 Encaminhar lição aprendida para o Oficial de Lições Aprendidas 

(ODLA). 

 Arquivar no banco de dados da OM. 
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5.3.8 Anexo A – Relatório de Prevenção (RELPREV) 

 

Uma excelente prática existente na AvEx e em outras Unidades de Aviação 

de outras FFAA ou mesmo civis, é o Relatório de Prevenção de Acidentes 

(RELPREV). 

Este Relatório é padronizado em âmbito nacional pelo CENIPA, para todas as 

organizações de aviação do país, privadas ou públicas, tanto civis como militares. 

Trata-se de um relatório de uma página, em que é possível fazer relatos de 

atos atentatórios a segurança de voo, e o individuo que o faz pode se identificar ou 

permanecer no anonimato. 

Pode-se utilizar de caixetas coletoras espalhadas na unidade aérea ou 

realizar o preenchimento online na INTRAvEx. 

A SIPAA após verificar sua veracidade estabelece ações e recomendações 

de segurança de voo a fim de se evitar que essas situações de risco voltem a 

ocorrer.  

 

5.3.9 Anexo B – Ficha de Controle de Ocorrências 

 

Tendo em vista que foi a primeira missão em que os BAvEx atuaram com 

suas seções de EM em conjunto, havia uma necessidade de coordenação muito 

grande, para que as ocorrências de segurança de voo ou de segurança orgânica, 

respectivamente da SIPAA e 2ª Seção, fossem devidamente divulgadas para ambos 

os BAvEx e nas trocas de função (rodízio de tripulações e funções). 

A ficha de controle de ocorrências foi um método simples e eficiente, adotado 

pelas SIPAA do 1º e 2º BAvEx na Op Jogos Olímpicos Rio 2016 para gerenciar este 

conhecimento. 

Trata-se de um quadro onde são relatadas as ocorrências relativas à 

segurança de voo na operação, em uma sequencia cronológica, apresentando a 

descrição sucinta dos fatos atentatórios à segurança de voo, ocorridos no período. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Este apêndice tem por finalidade expor a estrutura do questionário utilizado 

como instrumento desta pesquisa, devidamente exploradas no capítulo 4 Resultados 

e Discussão. Este questionário é intitulado instrumento para avaliação da gestão do 

conhecimento na administração pública, proposto por Batista (2012).  

 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO EM GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Assinale a pontuação que achar mais coerente de acordo com a escala abaixo: 

 

ESCALA 1 

1. as ações descritas são muito mal realizadas ou ainda não são realizadas 
2. as ações descritas são mal realizadas 
3. as ações descritas são realizadas de forma adequada 
4. as ações descritas são bem realizadas 
5. as ações descritas são muito bem realizadas 
 

Critério 1.0: liderança em Gestão do Conhecimento Pontuação 

1. A organização compartilha o conhecimento, a visão e a 
estratégia de gestão do conhecimento fortemente alinhada com visão, 
missão e objetivos estratégicos da organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
2. 

Arranjos organizacionais foram implantados para formalizar as 
iniciativas de gestão do conhecimento (exemplos: uma unidade central 
de coordenação da gestão da informação/conhecimento; gestor chefe 
de gestão da informação/conhecimento; equipes de melhoria da 
qualidade; comunidades de prática - COPs; e redes de conhecimento). 

① ② ③ ④ ⑤ 

3
3. 

Recursos financeiros são alocados nas iniciativas de gestão do 
conhecimento. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
4. 

A organização tem uma política de proteção da informação e 
do conhecimento (exemplos: proteção da propriedade intelectual, 
segurança da informação e do conhecimento e política de acesso, 
integridade, autenticidade e sigilo das informações). 

① ② ③ ④ ⑤ 

5
5. 

O comando, subcomando, chefes de seção de EM e Cmt de 
SU servem de modelo ao colocar em prática os valores de 
compartilhamento do conhecimento e de trabalho colaborativo. Eles 
passam mais tempo disseminando informação para suas equipes e 
facilitando o fluxo horizontal de informação entre suas equipes e 
equipes de outros departamentos/divisões/unidades. 

① ② ③ ④ ⑤ 

6
6. 

O comando, subcomando, chefes de seção de EM e Cmt de 
SU promovem, reconhecem e recompensam a melhoria do 
desempenho, o aprendizado individual e organizacional, o 
compartilhamento de conhecimento e a criação do conhecimento e 
inovação. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 1.0: liderança em Gestão do Conhecimento 
Organizacional 

 

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
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Critério 2.0: processo Pontuação 

G 
7. 

A organização define suas competências essenciais 
(capacidades importantes do ponto de vista estratégico que concede à 
organização vantagem comparativa) e as alinha à sua missão e aos 
objetivos da organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

8 
8. 

A organização modela seus sistemas de trabalho e processos 
de apoio e finalísticos chave para agregar (“ao invés de criar”) valor ao 
usuário (EB, Ministério da Defesa ou outros órgãos) e alcançar alto 
desempenho institucional. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
9. 

Na modelagem de processos são contemplados os seguintes 
fatores: novas tecnologias, compartilhamento de conhecimento na 
organização, flexibilidade, eficiência, eficácia e efetividade social. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
10. 

A organização tem um sistema próprio para gerenciar situações 
de crise ou eventos imprevistos que assegura a continuidade das 
operações, prevenção e recuperação. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
11. 

A organização implementa e gerencia os processos de apoio e 
finalísticos chave para assegurar o atendimento dos requisitos do 
usuário (EB, Ministério da Defesa, ou outros órgãos) e a manutenção 
dos resultados da organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
 

12. 

A organização avalia e melhora continuamente seus processos 
de apoio e finalísticos para alcançar um melhor desempenho, reduzir a 
variação, melhorar seus produtos e serviços e para manter-se 
atualizada com as práticas de excelência em gestão. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 2.0: processo  

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
 
 
 

Critério 3.0: pessoas Pontuação 

 
13. 

Os programas de educação e capacitação, assim como os de 
desenvolvimento de carreiras, ampliam o conhecimento, as 
habilidades e as capacidades dos militares da OM, servem de apoio 
para o alcance dos objetivos da organização e contribuem para o alto 
desempenho institucional. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
14. 

A organização dissemina de maneira sistemática informações 
sobre os benefícios, a política, a estratégia, o modelo, o plano e as 
ferramentas de gestão do conhecimento para novos integrantes da 
organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

1
15. 

A organização tem processos formais de mentoring, coaching 
e tutoria. 

① ② ③ ④ ⑤ 

1
16. 

A organização conta com banco de competências de seus 
militares. 

① ② ③ ④ ⑤ 

1
17. 

A colaboração e o compartilhamento do conhecimento são 
ativamente reconhecidos e recompensados/corrigidos. 

① ② ③ ④ ⑤ 

1
18. 

A organização do trabalho contempla a formação de 
pequenas equipes/grupos (exemplos: grupos de trabalho, comissões, 
círculos de qualidade, equipes de melhoria de processos de trabalho, 
equipes interfuncionais, equipes interdepartamentais, COPs) e a 
estrutura por processos para enfrentar as preocupações e os 
problemas no local de trabalho. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 3.0: pessoas  

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
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Critério 4.0: tecnologia Pontuação 

 
19. 

A alta administração implantou uma infraestrutura de TI 
(exemplos: internet, intranet e sítio na Rede Mundial de Computadores 
- web) e dotou a organização com a estrutura necessária para facilitar 
a efetiva gestão do conhecimento. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
20. 

A infraestrutura de TI está alinhada à estratégia de gestão do 
conhecimento da organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
21. 

Todas as pessoas da organização têm acesso a computador. 
① ② ③ ④ ⑤ 

2
22. 

Todas as pessoas têm acesso à internet/intranet e a um 
endereço de e-mail. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
23. 

As informações disponíveis no sítio da web/intranet são 
atualizadas regularmente. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
24. 

A intranet (ou uma rede similar) é usada como a principal fonte 
de comunicação em toda a organização como apoio à transferência de 
conhecimento e ao compartilhamento de informação. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 4.0: tecnologia  

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
 

Critério 5.0: processos de conhecimento Pontuação 

2
25. 

A organização tem processos sistemáticos de identificação, 
criação, armazenamento, compartilhamento e utilização do 
conhecimento. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
26. 

A organização conta com um mapa de conhecimento e 
distribui os ativos ou recursos de conhecimento por toda a 
organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
27. 

O conhecimento adquirido após a execução de tarefas e a 
conclusão de projetos é registrado e compartilhado. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
28. 

O conhecimento essencial de militares que estão saindo da 
organização é retido. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
29. 

A organização compartilha as melhores práticas e lições 
aprendidas por toda a organização para que não haja um constante 
“reinventar da roda” e retrabalho. 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
30. 

As atividades de benchmarking são realizadas dentro e fora 
da organização, os resultados são usados para melhorar o 
desempenho organizacional e criar novo conhecimento. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 5.0: processos de conhecimento  

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
 

Critério 6.0: aprendizagem e inovação Pontuação 

3
31. 

A organização articula e reforça continuamente como valores 
a aprendizagem e a inovação. 

① ② ③ ④ ⑤ 

3
32. 

A organização considera a atitude de assumir riscos ou o fato 
de cometer erros como oportunidades de aprendizagem desde que 
isso não ocorra repetidamente, nem comprometa a segurança 
(orgânica, da instrução, do trabalho e/ou de voo). 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
33. 

Equipes interfuncionais são formadas para resolver 
problemas ou lidar com situações preocupantes que ocorrem em 
diferentes setores da organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

3
34. 

As pessoas sentem que recebem autonomia dos seus 
superiores hierárquicos e que suas ideias e contribuições são 
geralmente valorizadas pela organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

3
35. 

As chefias intermediárias (chefes de seção de EM e cmt SU) 
estão dispostas a usar novas ferramentas e métodos. 

① ② ③ ④ ⑤ 

3
36. 

As pessoas são incentivadas a trabalhar junto com outros e a 
compartilhar informação. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 6.0: aprendizagem e inovação  

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
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ESCALA 2 (para o critério 7.0) 
 
1. a organização não melhorou ou ainda não é possível comprovar melhorias 
por ausência de indicadores 
2. houve melhoria nos resultados de alguns indicadores utilizados   
3. houve melhoria nos resultados da maioria dos indicadores utilizados   
4. houve melhoria em quase todos os indicadores utilizados   
5. houve melhoria em todos os indicadores utilizados 
 
 

Critério 7.0: resultados da Gestão do Conhecimento Pontuação 

1
1. 
 

A organização tem um histórico de sucesso na implementação 
da gestão do conhecimento e de outras iniciativas de mudança que 
pode ser comprovado com resultados de indicadores de desempenho. 

① ② ③ ④ ⑤ 

2
2. 

São utilizados indicadores para avaliar o impacto das 
contribuições e das iniciativas de gestão do conhecimento nos 
resultados da organização. 

① ② ③ ④ ⑤ 

3
3. 

A organização melhorou – graças às contribuições e às 
iniciativas da gestão do conhecimento – os resultados relativos aos 
indicadores de qualidade dos produtos e serviços. 

① ② ③ ④ ⑤ 

4
4. 

A organização melhorou – graças às contribuições e às 
iniciativas de gestão do conhecimento – os resultados relativos aos 
indicadores de eficiência. 

① ② ③ ④ ⑤ 

5
5. 

A organização melhorou – graças às contribuições e às 
iniciativas de gestão do conhecimento – os resultados relativos aos 
indicadores de efetividade social. 

① ② ③ ④ ⑤ 

6
6. 

A organização melhorou – graças às contribuições e às 
iniciativas de gestão do conhecimento – os resultados dos indicadores 
de legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e 
desenvolvimento. 

① ② ③ ④ ⑤ 

Subtotal critério 7.0: resultados da Gestão do Conhecimento  

Fonte: Batista (2012), adaptação nossa 
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 

 

Fez-se necessário realizar entrevistas exploratórias, a fim de buscar 

informações relevantes com militares com grande experiência e conhecimento no 

assunto. Este apêndice tem por finalidade apresentar, na íntegra, as perguntas, 

respostas e contribuições dos entrevistados à entrevista exploratória utilizada como 

instrumento desta pesquisa, das quais resultou a interpretação no capítulo 4 

Resultados e Discussão. 

 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 1 

Cel R1 Alexandre Eduardo Jansen 

 

O Cel Alexandre Eduardo Jansen é piloto de aeronaves da AvEx e possuidor 

de vasta experiência na área de Gestão do Conhecimento. Participou da elaboração 

de manuais da AvEx e foi o gestor do novo SIDOMT e da implantação do C Dout Ex. 

Atualmente é oficial PTTC no DECEx. 

Na área acadêmica cursou o curso de pós-graduação em Governança 

Corporativa da FGV tendo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso o 

título: A nova concepção da Gestão do Conhecimento para a doutrina militar do EB: 

o sistema SINAPSE. 

 

1. Qual a experiência do Senhor na AvEx? 

 

Resp.: Cheguei em 1988 para integrar a Cia Seg do BAvEx, além das missões 

de Segurança da Base, era utilizado no adestramento de Rappel e MacGuire dos 

pilotos.  

Depois o BAvEx mudou de nome e estrutura diversas vezes, mas não sai do 

mesmo local até 1991/1992, quando fiz o curso de piloto de aeronaves, fase teórica 

na AFA e prática no CIAvEx. Transferido para o 1º BAvEx, depois 1º Esquadrão, 

onde fui da Seção de Operações. Piloto de Combate em 1994. Fui para a EsAO e só 

retornei para a AvEx como Major, depois da ECEME, em 2002.  
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Fui para o CIAvEx, onde exerci as funções de chefe da seção de doutrina e 

gestor de processos. No ano seguinte fui para o CAvEx, sendo Adj da 3ª Seção, 

continuando na parte de Doutrina de AvEx, onde participei da elaboração dos 

manuais de Emprego da Aviação e o Btl Av Ex C1-1 e C 1-20.  Permaneci na Av Ex 

até 2004. 

 

2. Qual a experiência do Senhor com Gestão do Conhecimento? 

 

Resp.: Como considero que a Gestão do Conhecimento no Exército é 

essencialmente o trabalho da Doutrina na coleta, processamento e difusão do 

conhecimento, posso dizer que tenho experiência de três anos na Av Ex e mais três 

no Centro de Doutrina do Exército, onde fui o gestor do novo SIDOMT e da 

implantação do CDoutEx. Além do TCC na FGV no curso de Pós em Governança 

Corporativa. 

 

3. Sendo ex-integrante da AvEx e especialista em Gestão do 

Conhecimento, como o Senhor observa o compartilhamento, retenção e 

transmissão de conhecimentos nas OM Av Ex? 

 

Resp.: Existem boas iniciativas dessas atividades, mas individuais e sem 

serem sistematizadas, isto é, não existem processos institucionais na AvEx sobre o 

assunto.  

 

4. Na AvEx, possuímos muitas ferramentas que apoiam a Gestão do 

Conhecimento, por exemplo: SISAvEx, SisHv, SPED, Zimbra. Entretanto, o 

Senhor acredita que os BAvEx possuem uma cultura organizacional que 

favorece a gestão do conhecimento?  

 

Resp.: Até o momento de minha saída, havia muita resistência em escrever 

sobre o conhecimento adquirido nas diversas missões que a Av Ex realizou no Brasil 

e exterior.  

Por exemplo, imediatamente antes de eu sair da AvEx, nós havíamos 

determinado para os Batalhões que escrevesses cadernos de instrução sobre o 

assunto de deslocamento estratégico da Av Ex por meios navais e aéreos. Acho que 



 

 
 

134 

 

não foi feito, pois houve grande reação. A atividade de voo era encarada como algo 

que não poderia ser atrapalhada com essa missão “rolha”.  

 

5. No seu TCC: A nova concepção da Gestão do Conhecimento para a 

doutrina militar do EB: o sistema SINAPSE, o Senhor afirma que no EB existe 

uma cultura de formação generalista. O senhor acredita que a AvEx possui 

uma formação específica que facilita a gestão do conhecimento?  

 

Resp.: Sim, entretanto há a necessidade de que seja melhorada a gestão de 

pessoas por competência, de maneira que se evite que cursos sejam realizados sem 

a necessária ocupação de um cargo no qual se exija uma capacitação específica. 

Trocando em miúdos, não se deve enviar um piloto para fazer um curso no exterior 

em outra área na qual ele nunca exerceu uma função nem há previsão de utilizar 

esse conhecimento adquirido.  

 

6. Devido ao militar da AvEx se movimentar normalmente apenas dentro 

da AvEx, facilita a Gestão do Conhecimento?  

 

Resp.: Facilita, mas se ele não repassar por meio de artigos, manuais, 

trabalhos de pesquisa, esse conhecimento vai ser levado com ele para a reserva. 

 

7. Quais são as dificuldades enfrentadas para o compartilhamento do 

conhecimento na AvEx? 

 

Resp.: Não vejo dificuldades, basta uma vontade do comando do CAvEx para 

que isso vire uma rotina, e, a partir disso seja cobrado que todas as experiências 

sejam relatadas conforme um modelo a ser definido, dessa forma, os conhecimentos 

poderão ser processados por uma seção de Lições Aprendidas no CAvEx e alterar 

ou criar a doutrina em determinada área da Av Ex. 

 

8. A rotina de missões aéreas leva a uma grande passagem de cargos e 

funções temporárias. A transferência de conhecimento nestes é satisfatória na 

opinião do senhor? Bem como em casos de movimentação de pessoal, e 

missões prolongadas, onde ocorre substituição periódica das tripulações? 
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Resp.: Nesses casos, o importante é o mapeamento de processos, para que 

não haja desconhecimento de prazos e modelos atualizados, baseados em 

legislação atualizada. Talvez falte isso institucionalizado, pois acredito que haja 

iniciativas individuais e não padronizadas. 

 

9. O senhor acredita ser importante realizar a Gestão do Conhecimento 

nos BAvEx? Por exemplo, implantar um Programa em Gestão do 

Conhecimento? Incluindo a conscientização e implantação de novas 

ferramentas de Gestão do Conhecimento? 

 

Resp.: Acredito sim, mas a primeira coisa é montar uma Seção de Doutrina e 

Lições Aprendidas funcionando efetivamente nessa área. Em todas as unidades 

deve haver uma seção desse tipo para que todas as experiências possíveis sejam 

colhidas, analisadas e difundidas (imagino que um bom exemplo de como deve 

funcionar uma seção desse tipo é olhar para a Seção de Investigação e Prevenção 

de Acidentes Aeronáuticos).  

 

10. O senhor acredita que com uma maior retenção e transmissão de 

conhecimento tácito, poder-se-ia acelerar o processo de formação de 

tripulações? Pilotos Operacionais, Pilotos Instrutores, Mecânicos 

Operacionais, Inspetores de manutenção? E assim evitar a perda de know-how 

(conhecimento tácito) das tripulações prontas? 

 

Resp.: Acredito que sim, pois dessa forma evitariam repetições de erros já 

cometidos e, com isso, a padronização de tripulações seja obtida sem grandes 

esforços adicionais. 

 

11. Como o senhor observa a gestão do conhecimento no Exército 

Brasileiro? 

 

Resp.: Escrevemos muito pouco, uma vez procurei um relatório da nossa 

missão no Haiti e só achei um relato de experiências vividas. Um relato, de um 

sargento, em oito anos de missão, até aquele momento. 
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ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 2  

Tenente-Coronel Marco Aurélio de Castro 

 

Foi realizada pesquisa exploratória com o Tenente-Coronel Marco Aurélio de 

Castro, piloto da AvEx e atualmente desempenha a função de oficial de ligação do 

Exército Brasileiro junto à Aviação do Exército Francês, Aviation légère de l'Armée 

de terre (ALAT). 

 1. Tenente-Coronel CASTRO, existe alguma preocupação do Exército 

Francês com a gestão do conhecimento no nível tático, particularmente na 

ALAT? 

 Resp.: Sim, existe no Exército Francês o RETEX, que é o retorno de 

experiência, um relatório de operação. 

 Cabe ao CDEC (centro de doutrina) esta tarefa, semelhante ao CDoutEx do 

EB. O RETEX é semelhante ao SADLA. 

 O CDEC coordena, mas delega ao comando da ALAT esta gestão. De igual 

forma, na AvEx o E6 é responsável por se ligar ao COTER e enviar as lições 

aprendidas. 

 O RETEX apresenta as lições aprendidas da ALAT, que para isso deve: 

organizar as informações, arquivar e divulgar por intermédio de um programa para 

toda a ALAT. 

 Todos os níveis devem ser educados a coletar e processar as informações. 

Isto quer dizer que os atores maiores são as unidades, todas as experiências devem 

ser coletadas pelos Cmt de Pelotão, SU, destacamento, e depois transmitidas dentro 

do programa. 

 O Cmt de unidade, por meio do chefe da 3ª seção, deve relatar os exercícios 

e operações. A brigada deve ter uma célula de RETEX para operar e programar, 

centralizar e analisar, produzir anualmente balanços e emitir, divulgar pela rede 

ALAT. E o mais importante, cobrar que sejam revistos quando em situações 

semelhantes. 

 Interessante citar que os relatórios não podem ser usados para:  
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- Compor dispositivo de avaliação; 

- Dispositivo de inspeção; 

- Meio para identificar responsáveis; 

- Tratamento de imperícia; 

- Arquivo operacional; 

- Propaganda; e  

- Acompanhamento de situação. 

 Uma observação relativa a operações com Forças Especiais, a ALAT deve 

aproveitar as lições aprendidas destas, onde estejam presentes os helicópteros. 

 2. É perceptível um elevado grau de maturidade de gestão do 

conhecimento no Exército Francês? 

 Resp.: Sim, no nível operacional já funciona bem, frequentemente são 

emitidos RETEX para os grandes comandos. 

 3. Os Regimentos de Helicópteros já utilizam de forma sistemática a 

gestão do conhecimento?  

 Resp.: A ALAT emitiu em fevereiro de 2017 um documento normatizando a 

gestão do conhecimento para toda a Aviação do Exército Francês. O Comando da 

ALAT está orientando todos os regimentos para colocarem em prática 

imediatamente.  

 4. Já é uma cultura organizacional dos Regimentos de Helicópteros? 

 Resp.: Acredito que será rapidamente implementado, uma vez que o Exército 

Francês é muito profissional, e está constantemente envolvido em conflitos que 

custam muitas vidas e recursos. Todo mecanismo de gestão que possa aperfeiçoar 

isto é muito bem aceito pelos militares franceses. 
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ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 3 

Gen Bda ACHILLES FURLAN NETO 

 

1. Sendo ex-comandante de BAvEx e da AvEx, como o senhor observa o 

compartilhamento, retenção e transmissão de conhecimentos nas OM Av Ex? 

Observo que não é da cultura da AvEx fazer registro das nossas atividades, 

cabendo muito a iniciativas pessoais, ao perfil, a personalidade dos comandantes. 

Por isso precisamos recomeçar tantas vezes.  

Por exemplo, quando comandei o 4º BAvEx em 2007/2008 implantei o voo 

com Óculos de Visão Noturna (OVN). Havia acabado de chegar de um curso OVN 

da ALAT na França e tivemos bastante sucesso, atingimos um bom nível de 

operacionalidade, espalhamos a doutrina inclusive para o restante da AvEx, e o voo 

com OVN se tornou uma realidade 

Entretanto, quando voltei para assumir o comando da AvEx em 2014, me 

surpreendi ao ver que o voo OVN estava parado no tempo. Pouco havia evoluído 

depois que me afastei da AvEx e na minha opinião até mesmo muito se perdeu em 

termos de conhecimento adquirido anteriormente. 

Enfim, tivemos que reiniciar o adestramento com OVN, principalmente porque 

essa capacidade era imprescindível para cumprir as missões que estavam por vir: 

Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016.  

Recomendei aos BAvEx que formassem mais tripulações e criei o 

Adestramento Op Três Luas, na qual voamos por 3 semanas consecutivas, nas 

fases da lua crescente, cheia e minguante. Reestabelecendo assim a capacidade 

operacional no voo OVN. Hoje a AvEx pode cumprir qualquer missão noturna na 

mesma forma que diurna. Vale lembrar que o voo de aviação de qualquer exército, 

tem que ser à noite, senão é um alvo fácil.  

2. Na AvEx, possuímos muitas ferramentas que apoiam a Gestão do 

Conhecimento, por exemplo: SISAvEx, SisHv, SPED, Zimbra. Entretanto, o 

senhor acredita que os BAvEx possuem uma cultura organizacional que 

favorece a gestão do conhecimento? E no nível AvEx? 
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Ferramentas a AvEx possui muitas, mas nós não temos cultura de gestão do 

conhecimento. Nós não registramos nem medimos adequadamente. 

3. Quais são as dificuldades enfrentadas para o compartilhamento do 

conhecimento? 

Como já mencionei a personalidade dos Cmt UAe é um fator que pode 

dificultar e a falta de treinamento. Nos últimos anos, a AvEx recebeu muitas missões 

para cumprir com aeronaves isoladas, comprometendo nossos adestramentos. Já 

citei o OVN, mas temos o exemplo do voo em formação.  

Este foi outro fato que me surpreendeu quando assumi o Comando da AvEx. 

Este know-how havia se perdido. Vocês (os pilotos) estavam voando muito longe 

uns dos outros, não por culpa de vocês, mas por não ter treinado. Corrigimos esse 

problema também, mas foi necessário muito treinamento e esforço.  

Se não houver adestramento constante, se perde conhecimento na AvEx. 

4. A rotina de missões aéreas leva a uma grande passagem de cargos e 

funções temporárias. A transferência de conhecimento nestes é satisfatória na 

opinião do senhor? 

Sim, porque como desde que chegamos à AvEx, vemos esse cenário, já nos 

acostumamos a ter que fazer e saber de tudo numa seção/EM ou SU. 

5. A transferência de conhecimento em casos de movimentação de pessoal 

é satisfatória em sua opinião? 

Sim, acredito que na AvEx isso é até bom, uma vez que como sempre vamos 

ser transferidos para outro BAvEx, acabamos por difundir os conhecimentos. 

6. A transferência de conhecimento em missões prolongadas, onde ocorre 

a substituição periódica das tripulações é satisfatória? 

Sim, um bom exemplo foram os Jogos Olímpicos Rio 2016. Atingimos isso 

pois treinamos, nos adestramos na Op Pão de Açúcar, Op Corcovado, e já 

sabíamos o que tínhamos que fazer. 
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7. O senhor acredita ser importante realizar a Gestão do Conhecimento nos 

BAvEx? Por exemplo, implantar um Programa em Gestão do Conhecimento? 

Incluindo a conscientização e implantação de novas ferramentas de Gestão do 

Conhecimento? 

Sim, temos que manter e gerar novos conhecimentos através de 

adestramentos. Temos que nos adestrar, depois temos que escrever o que 

aprendemos. 

8. O senhor acredita que com uma maior retenção e transmissão de 

conhecimento tácito, poder-se-ia acelerar o processo de formação de 

tripulações? Pilotos Operacionais, Pilotos Instrutores, Mecânicos 

Operacionais, Inspetores de manutenção?  

Sim, como diria Camões: “a profissão militar não se aprende nos bancos 

escolares, mas sim na lida diária, nas atividades no terreno”. 

9. O que está sendo feito e o que poderia ser feito de Gestão do 

Conhecimento nos BAvEx?  

Acredito que o CIAVEX já faz a gestão do conhecimento por meio das Notas 

de aulas, cadernos de instrução e estágios de padronização. O que se faz 

necessário é oxigenar o CIAVEX, ou seja, os Pilotos Operacionais do BAvEx devem 

levar experiência para o CIAVEX – virar instrutor lá. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

 

Este apêndice tem por finalidade apresentar, de forma sucinta, as perguntas, 

respostas e contribuições mais relevantes dos entrevistados, das quais resultou a 

interpretação no capítulo 4 - Resultados e Discussão. 

 

Nº 

1. Como o senhor percebe o compartilhamento de conhecimento 
adquirido no BAvEx? 

 

1 

Por meio de reuniões de padronização e de leitura da emergência do dia, além 
do conhecimento passados pelo relacionamento da tripulação na execução de 
missões externas. 

2 

O compartilhamento é realizado por meio de relatório final de missão 
operacional, gerenciado pelas 2ª e 3ª seções do EM. No campo administrativo 
é compartilhado pelo sistema de excelência gerencial. 

3 

É realizado de maneira interpessoal e interfuncional, onde os conhecimentos 
são passados de forma direta entre os militares, e de maneira formal por meio 
de Boletins Internos, relatórios de operações, documentos internos, 
relatórios/divulgações de segurança de voo, documentações técnicas de 
manutenção, CTTEP e reuniões diversas. 

4 
O conhecimento é compartilhado através de manuais de manobras, normas 
operacionais e reuniões semanais. 

 

Nº 
2. Quais são as dificuldades enfrentadas para o compartilhamento do 
conhecimento? 

1 
Baixa frequência das reuniões de padronização e de leitura da emergência do 
dia (somente duas vezes por semana). 

2 
A falta de detalhamento dos relatórios e a rotatividade de militares no 
desempenho de atividades, principalmente administrativas. 

3 

A principal dificuldade é a garantia de que todos os destinatários receberam as 
informações devidas, devido a grande quantidade de missões que ocasionam 
ausência dos militares as atividades normais de divulgação. 

4 
Nas reuniões semanais não está presente todo o público-alvo devido a rotina 
de atividades aéreas da OM (ano todo envolvida). 

 

Nº 
3. Como é realizada a transferência do conhecimento em casos de 
movimentação de pessoal? 

1 Com a preparação de outro militar para assumir a função. 

2 
É realizada pelas ferramentas peculiares do sistema de excelência gerencial 
da OM e na passagem de encargos regulamentares da instituição. 
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3 

É incentivada a adoção de uma agenda funcional e procedimentos 
operacionais padrão que servirão de base para a passagem de funções entre 
o substituto e substituído. 

4 

Através de arquivos em mídia ou em papel (documentos gerados), por vezes 
verbalmente por vezes no livro ata da seção. 
 

 

Nº 

4. Qual o conhecimento prévio de Gestão do Conhecimento que o 
senhor possui? 

1 Nenhum. 

2 
O conhecimento adquirido em cursos normais da carreira militar. Contudo, em 
um nível superficial. 

3 Basicamente nenhum conhecimento formal sobre o assunto. 

4 
Através de cursos de gestão realizados na Fundação Getúlio Vargas. 

 

Nº 
5. Qual o conhecimento prévio de ferramentas de compartilhamento e de 

retenção do conhecimento? 

1 Nenhum. 

2 Não possuo conhecimento sobre ferramentas específicas da área. 

3 Nenhum conhecimento formal. 

4 Através, especialmente, SIGIPAAerEx e do HD do computador da seção. 

 

Nº 
6. O senhor acredita ser justificável realizar a Gestão do Conhecimento 

no 2º BAvEx? 

1 
Sim. 
 

2 

Seria fundamental em qualquer instituição principalmente no que se refere ao 
compartilhamento das atividades e funções ligadas a área técnico-operacional. 
Por se tratar de uma OM de grande rotatividade e de profundo conhecimento 
específico e técnico seria fundamental o aprofundamento nessa área. 

3 Sim, creio que seria importante. 

4 Sim, é necessário um aperfeiçoamento do que já é praticado. 

 

Nº 
7. Quais as ações de implementação de Gestão do Conhecimento já 

foram realizadas no 2º BAvEx? 

1 
Reuniões de padronização. 
 

2 
Não há ações diretamente relacionadas ao tema de gestão do conhecimento, 
mas outras que possuem processos finalísticos semelhantes. 

3 

A utilização de recursos de informática para o armazenamento, catalogação e 
gestão das informações de segurança de voo, de manutenção e operacionais 
existentes no SISAvEx. 
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4 
SPED, Zimbra, SISAVEX, SIGIPAEREX, SÁBIO, intranet da AvEx 
(INTRAvEx), etc. 

 

Nº 
8. O que está sendo feito e o que poderia ser feito de gestão do 

conhecimento no 2º BAvEx? 

1 Não sei responder. 

2 

O que poderia ser feito no que se refere ao tema seria a implantação de 
ferramentas de TI relacionadas à formação de um banco de dados, 
operacional e administrativo, que facilitaria a transmissão de cargos e 
encargos, bem como, o acesso a dados relevantes sobre locais e missões 
operacionais. 

3 
Poderiam se melhor explorados os recursos de TI do CAvEx para armazenar 
conhecimentos relativos Às missões operacionais e administrativas. 

4 
Existe uma seção de excelência gerencial que trata a respeito do assunto, mas 
em minha opinião não é dado ênfase na gestão do conhecimento em sua 
plenitude. 

 

Nº 9. Quais as práticas de gestão do conhecimento no 2º BAvEx? 

1 Não sei responder. 

2 
As relacionadas ao Sistema de excelência gerencial, ao sistema de doutrina e 
lições aprendidas do COTER e ao banco de dados fruto de relatório de 
missões operacionais do Batalhão. 

3 De maneira geral foi respondida na primeira questão. 

4 
Melhores práticas, oportunidades de melhoria, indicadores de desempenho e 
outras (SPED, Zimbra, SISAVEX, SIGIPAEREX, SÁBIO, intranet da AvEx 
(INTRAvEx). 
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APÊNDICE D – BUSINESS CASE DO BAVEX 

 

A finalidade deste business case é justificar a importância da gestão do 

conhecimento para o BAvEx. 

Com os resultados obtidos da avaliação do grau de maturidade em gestão do 

conhecimento e conhecendo onde estão localizados seus pontos fortes e 

oportunidades de melhoria, a organização pública pode agora justificar a importância 

da gestão do conhecimento por meio da elaboração de um business case 

(BATISTA, 2009). 

Os seguintes itens devem ser abordados no business case para justificar a 

importância da gestão do conhecimento para a administração pública (ASIAN 

PRODUCTIVITY ORGANIZATION, 2009): 

7. Justificativa - quais são as razões ou necessidades operacionais 

e como elas se relacionam com os objetivos estratégicos? 

8. Objetivos – quais são os resultados esperados? 

9. Descrição do processo ou projeto – qual é o escopo e 

abrangência; como será implementado? 

10. Intervenção da GC – como a GC contribuirá efetivamente para 

suprir as necessidades organizacionais? 

11. Fatores críticos de sucesso – o que contribuirá para o sucesso do 

projeto? 

12. Análise de custo-benefício – qual a relação entre o custo de 

implementar o projeto e os resultados a serem alcançados? 

Com base nos resultados obtidos por questionário, entrevistas, entrevistas 

exploratórias e observação foi possível perceber que principalmente para manter a 

operacionalidade e segurança de voo em níveis elevados, se faz necessário 

implementar algumas melhorias para que a instituição possa externalizar e 

formalizar sua gestão do conhecimento.  

Portanto, partir dos resultados obtidos, seguindo a metodologia de Batista 

(2012), foi elaborado um business case, a fim de se estabelecer um projeto de 

gestão do conhecimento na instituição voltado para um aumento da 

operacionalidade e segurança de voo. 
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Título 

Projeto: “SCIENTIA POTESTAS EST11”. 

A SIPAA como vetor de implantação da Gestão do Conhecimento 

no BAvEx. 

Justificativa 

1) Há necessidade de se capturar e codificar o 

conhecimento dos pilotos e mecânicos que informalmente 

compartilhavam suas experiências nas operações e voos. 

2) Disponibilizar o conhecimento para toda a instituição de 

forma a manter elevado o nível se segurança de voo e 

operacionalidade.  

Objetivos 

1) Encontrar os meios mais adequados para compartilhar o 

conhecimento codificado em todo BAvEx. 

2) Permitir o acesso rápido e fácil ao conhecimento. 

3) Motivar os militares do BAvEx a facilitar o 

compartilhamento de conhecimento e promover criatividade e 

inovação. 

Descrição do 

projeto 

1) A SIPAA irá capitanear este projeto por ter qualificação 

e experiência em mudanças de cultura organizacional e por 

possuir uma abertura com todos os militares do BAvEx. 

2) A S/3 irá dar todo o suporte para a SIPAA, bem como 

trabalhar em conjunto para elevar a retenção e divulgação de 

conhecimento operacionais 

3) O oficial psicólogo do BAvEx participará deste projeto 

em sua fase de mudança de cultura organizacional. 

 

                                                         
11

 Conhecimento é poder, tradução nossa. 
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Intervenção de 

gestão do 

conhecimento 

O Projeto “SCIENTIA POTENCIA EST” resultará em: 

1) Mudança na cultura organizacional para uma cultura de 

formalização e externalização da gestão do conhecimento. 

2) Criação de um banco de dados na intranet com todos os 

Relatórios Finais de Missão. 

3) Criação do check-list para passagem de função em Mis 

Ae. 

4) Criação da carteira de gestão do conhecimento, a ser 

desempenhada por um oficial adjunto da SIPAA. 

5) S/3 estabelecer um novo modelo de Relatório de Final 

de Missão, promovendo sua difusão de forma análoga as 

divulgações da SIPAA. 

Fatores 

críticos de 

sucesso 

1) Habilidade de reconhecer a necessidade de um método 

de gestão do conhecimento para resolver seus problemas. 

2) Sistema de incentivos e premiações. 

Análise custo-

benefício 

O projeto, SCIENTIA POTENCIA EST, ao somar forças 

entre SIPAA e S/3, potencializará a operacionalidade do BAvEx, 

contudo, mantendo a segurança de voo elevada. 

Tal fato concretizado proporcionará uma economia na 

ordem de 10 milhões de dólares para cada aeronave que deixar 

de acidentar, além de manter incólume o nome da instituição e 

preservar vidas, estes últimos intangíveis para a sociedade e para 

a moral dos militares do BAvEx. 

Projeto Scientia Potencia Est (Business Case do BAvEx) 
Fonte: O autor 
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APÊNDICE E – RELATÓRIO PARCIAL DE MISSÃO 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE MISSÃO 

(Check-list para passagem de função em missão aérea com rodízio de função) 

Missão: 

Data/período: 

Local: 

Função: □ Cmt Mis Ae  □ Piloto (PO) □ Gerente Mnt □ Outra (____________) 

Passagem de função 

De:  

 

Ctt:  

Para:  

 

Ctt:  

Pcp ordens 

 

 

 

Pcp Contato 

 

 

 

Ocorrências de Seg Voo 

 

 

 

 

 

Ocorrências de Mnt  

 

Aprendizado positivo / oportunidade de melhoria 

 

 

 

Outros dados julgados úteis:  

 

 

 
________________ 

Relator        .     

Relatório parcial de missão 
Fonte: o autor 
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- EXEMPLO - 

RELATÓRIO PARCIAL DE MISSÃO 

(Check-list para passagem de função em missão aérea com rodízio de função) 

Missão: Transporte de autoridade (TAU) - Gabinete presidencial 

Data/período: 12/04/2017 – 15/04/2017   

Local: Rio de Janeiro 

Função: □ Cmt Mis Ae  □ Piloto (PO) □ Gerente Mnt □ Outra (____________) 

Passagem de função 

De: Cap ANDRADE NEVES  

 

Ctt: 12 9999-8888 

Para: Maj OSÓRIO 

 

Ctt: 12 88888-9999 

Pcp ordens 

 

Mantém OMA Nr 065.17 

(Somente realizar TAU) 

Pcp Contato Acrescentar na lista de contatos o Cel 

DEODORO do GSI 

Tel: 21 99871-3412 

Ocorrências de Seg Voo - Conflito com a torre Galeão, coordenar 

antes com APP-RJ (Tel 2123-1234). 

- Época de festas juninas, atenção com 

Balões. 

Ocorrências de Mnt Gotejamento de fluído de freio do pedal do 

1P (monitorar). 

Aprendizado positivo / 

oportunidade de melhoria 

 

Não sobrevoar a região de pedra do Batã, 

próximo ao Campo de Instrução de 

Gericinó, (avistamento de APOP com Fuzil). 

Já reportado ao S/2. 

Outros dados julgados úteis:  

 

 

Cap ANDRADE NEVES          
___________________________ 

Relator                 .     

Relatório parcial de missão (exemplo de preenchimento) 
Fonte: o autor 
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APÊNDICE F – PROPOSTA DE INCLUSÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

NO PLANO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS 

DO BAVEX (PPAA) 

 

PLANO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS 

 - BAvEx -  

 

CAPÍTULO III 

 

DIRETRIZES GERAIS 

 

[...] 

3.8 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A gestão do conhecimento é um processo que ajuda as organizações a 

identificar, selecionar, organizar, distribuir e transferir informação e conhecimento 

especializado que existe dentro dela. Além de identificar o conhecimento para que 

este possa ser compartilhado de modo formal e ter seu valor alavancado devido a 

sua reutilização (DAVENPORT E PRUSAK, 1998). 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento humano pode ser 

classificado em dois tipos: o conhecimento explícito e o conhecimento tácito.  

Conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso formalmente e 

sistematicamente, seja por palavras, números ou até mesmo sons. Sua transmissão 

a outros indivíduos é realizada facilmente, podendo ser na forma de dados, fórmulas 

científicas, recursos audiovisuais, normas e manuais (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Por outro lado o conhecimento tácito é pessoal, decorre das experiências 

individuais e envolve fatores intangíveis como crenças, valores e perspectivas. 

Sendo assim, é muito mais difícil de ser transmitido formalmente, uma vez que está 

relacionado com experiências, valores, emoções e ideais (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). 
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No BAvEx, nosso maior desafio é transferir todo o conhecimento tácito que 

aprende-se nos diferentes níveis, pilotos, mecânicos e gerentes. Além de 

explicitarmos esse conhecimento através de normas e manuais, para que outros 

possam a adquirir o conhecimento através do conhecimento explícito. 

A preocupação com a gestão do conhecimento leva a um aumento da 

operacionalidade e a um nível mais elevado e confiável de segurança de voo. 

 

CAPÍTULO IV 

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

 

[...] 

4.3 OUTRAS ATIVIDADES 

[...] 

h. Programa de Gestão do Conhecimento no BAvEx 

 

Uma vez que há uma crescente necessidade de se capturar e codificar o 

conhecimento dos pilotos e mecânicos que informalmente compartilhavam suas 

experiências nas operações e voos. Além da necessidade de disponibilizar o 

conhecimento para toda a instituição de forma a manter elevado o nível se 

segurança de voo e operacionalidade, será desenvolvido o programa de implantação 

da Gestão do Conhecimento: 

 

Projeto: “SCIENTIA POTESTAS EST12”. 

A SIPAA como vetor de implantação da Gestão do Conhecimento no BAvEx. 

 

A SIPAA irá gerenciar este projeto por ter qualificação e experiência em 

mudanças de cultura organizacional e por possuir uma abertura com todos os 

militares do BAvEx. 
                                                         
12

 Conhecimento é poder, tradução nossa. 



 

151 

 

A S/3 irá dar todo o suporte para a SIPAA, bem como trabalhar em conjunto 

para elevar a retenção e divulgação de conhecimentos operacionais. 

O oficial psicólogo do BAvEx participará deste projeto em sua fase de 

mudança de cultura organizacional. 

 

Objetivos a serem alcançados: 

 

1. Encontrar os meios mais adequados para compartilhar o conhecimento 

codificado em todo BAvEx. 

2. Permitir o acesso rápido e fácil ao conhecimento.  

3. Motivar os militares do BAvEx a facilitar o compartilhamento de 

conhecimento e promover criatividade e inovação. 

 

O Projeto “SCIENTIA POTENCIA EST” resultará em: 

 

1. Mudança na cultura organizacional para uma cultura de formalização e 

externalização da gestão do conhecimento. 

2. Criação de um banco de dados na intranet com todos os Relatórios 

Finais de Missão. 

3. Criação da carteira de gestão do conhecimento, a ser desempenhada 

por um oficial adjunto da SIPAA. 

4. Criação do Relatório Parcial de Missão, um check-list para passagem 

de função em missões aéreas além de facilitador para confecção do 

Relatório Final de Missão.  

5. S/3 estabelecer um novo modelo de Relatório de Final de Missão, 

promovendo sua difusão de forma análoga as divulgações da SIPAA. 

 

Os fatores críticos para alcançarmos o pleno êxito: 
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1. Habilidade de reconhecer a necessidade de um método de gestão do 

conhecimento para resolver seus problemas. 

2. Estabelecer um eficaz sistema de incentivos e premiações. 

O projeto, SCIENTIA POTENCIA EST, ao somar forças entre SIPAA e S/3, 

potencializará a operacionalidade do BAvEx, contudo, mantendo a segurança de voo 

elevada. 

Tal fato concretizado proporcionará uma economia na ordem de 10 milhões 

de dólares para cada aeronave que deixar de acidentar, além de manter incólume o 

nome da instituição e preservar vidas, estes últimos intangíveis para a sociedade e 

para a moral dos militares do BAvEx. 
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APÊNDICE G – RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Este relato (ou parte dele) somente será usado para o compartilhamento de conhecimento, a 
fim de incrementar a gestão do conhecimento do BAvEx. Este relato não precisa ser 
identificado. Caso o relator se identifique, o mesmo será informado sobre as medidas adotadas. 

Missão:  

Local:  

Data/período:  

Equipes envolvidas: 

 

Situação a relatar: 

□ Aprendizado positivo          □ Oportunidade de melhoria          □ Outros (___________) 

RELATO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Relator dfsd      

E-mail/telefone para contato: 

PARA USO DO GESTOR DO CONHECIMENTO 

□ Despachar com Cmt OM 

□ Divulgar as boas práticas para demais setores  

□ Encaminhar para análise dos aspectos negativos ao setor correspondente 

□ Encaminhar lição aprendida para o ODLA 

□ Arquivar no banco de dados 

Fonte: o autor 
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- EXEMPLO - 

 RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Este relato (ou parte dele) somente será usado para o compartilhamento de conhecimento, a 
fim de incrementar a gestão do conhecimento do BAvEx. Este relato não precisa ser 
identificado. Caso o relator se identifique, o mesmo será informado sobre as medidas adotadas. 

Missão: Op Jogos Olímpicos 

Local: Rio de Janeiro 

Data/período: 10 JUL 2016 

Equipes envolvidas: DOFESP, TRIPULAÇÃO ANV HM-1 PANTERA, EQUIPE SAR 

Situação a relatar: 

□ Aprendizado positivo          □ Oportunidade de melhoria          □ Outros (___________) 

RELATO:  

Durante a operação como o DOFEsp, ao se realizar uma infiltração por “Fast Rope”, a 
corda veio a ser deslocada da posição original no interior da Anv, não sendo percebida 
pelo Mecânico de Voo.  

Após o “Fast Rope”, o MV alijou a corda, porém a mesma ficou presa no trem de pouso 
da Anv. Tal situação foi investigada pela SIPAA do BAvEx envolvido, e após alguns 
experimentos doutrinários com a equipe SAR e Tripulação da Anv HM-1 Pantera, 
verificou-se que a situação ideal seria ser utilizada a corda dentro de sua bolsa, a fim de 
que a mesma não enrosque em lugar algum da Anv. 

Solicito que venha a ser estudado a inserção deste aprendizado nos Cadernos de 
Instrução do CIAvEx e no Manual de Manobras. 

 

 

 

 

 

Cap OSÓRIO   DDDD      
___________________________ 

Relator                 .   

E-mail/telefone para contato: 2bavex.s3@avex.com 

PARA USO DO GESTOR DO CONHECIMENTO 

□ Despachar com Cmt OM 

□ Divulgar as boas práticas para demais setores  

□ Encaminhar para análise dos aspectos negativos no setor correspondente 

□ Encaminhar lição aprendida para o ODLA 

□ Arquivar no banco de dados 

Fonte: o autor 
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ANEXO A – RELATÓRIO DE PREVENÇÃO (RELPREV) 

 

Relatório de Prevenção – RELPREV (frente) 
Fonte: CENIPA (2015) 

 



 

156 

 

 

Relatório de Prevenção – RELPREV (verso) 
Fonte: CENIPA (2015) 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

ANEXO B – FICHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS 

 

 

SIPAA 2 º BAVEX 

 

FICHA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS 

Qdt GDH Anv DECRIÇÃO SUSCINTA 

01 101530JUL16 3 HM-1 

1 HM-3 

No deslocamento do destacamento precursor, foi avistado 

elementos apontando fuzil para a aeronave líder em uma 

elevação na Av. Brasil (embaixo da alta tensão). 

02 101530JUL16 3 HM-1 

1 HM-3 

No deslocamento do destacamento precursor, foi avistado dois 

balões na região de Marechal Hermes e Deodoro (Anv estavam 

na REH Brasil). 

03 16JUL16 1 

BAVEX 

HA-1 

Pipa era FOD nos Afonsos e foi lançada pelo downwash do 

blackhawk ficando presa no esqui da Anv (linha chilena). 

04 161130JUL16 
HM-1 K2 

 
FAST ROPE com FE, MV não percebeu que a corda ficou 

presa na roda do trem de pouso direito. Anv arremeteu com a 

corda esticada. Foi feita reconstituição, MV encaminhado para 

psicóloga, e feita nova padronização da manobra de Fast rope. 

05 191200JUL16 HM-1 Anv escalada para missão estava sem a pasta de navegação. 

Asas tinham o entendimento que deveriam levar as pastas para o 

alojamento, já que estes a haviam cautelado. Foi explicado que 

não há pasta para todos e que a pasta deve permanecer na Anv. 

06 22JUL16 HM-1 K2 FAST ROPE, FE, 2 anv em ala, a primeira disse: “um 

arremetida” e os pilotos da anv 2 entenderam que o MV deles 

havia dito livre arremetida e iniciaram a arremetida. O 2P olhou 

para o MV verificou que não havia alijado a corda e cancelou a 

arremetida. 

Foi orientado acerca de comunicação assertiva e briefing. 

07 232200JUL16 HA-1 Sobrevoo no parque olímpico, tripulação resolveu configurar 
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OVN para entender o que estava à frente, era uma balão já 

apagado descendo, ao colocar os OVN, verificou que havia mais 

10 balões apagados na mesma região. Orientado a estar de OVN 

e Anv que não utiliza diminuir velocidade à noite. 

08 26/27  

JUL16 

HM-1 K2 A tripulação ultrapassou a carga horária máxima no período de 

24 horas, devido a evolução da missão OVN.  

Na análise foi percebido que não estavam sendo lançadas 

todas as missões em PDV, após este evento foi possível fazer 

um monitoramento mais rigoroso.  

09 10 AGO 16 SBAF Foi avistado pelos tripulantes um balão no gramado do pátio 

de aeronaves. 

Ficha de controle de ocorrências 2º BAvEx  
Fonte: Segundo Batalhão de Aviação do Exército (2016) 


