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RESUMO 
 

 

 

Com o advento da era do conhecimento, surgiram diversas constatações sobre a 
importância das organizações criarem, compartilharem e utilizarem, eficientemente, 
o conhecimento disponível em seu respectivo ramo. Isto porque o domínio do saber 
proporciona vantagens ao seu detentor, na medida em que se multiplicam os 
ensinamentos colhidos, aprimorando tanto aspectos materiais, quanto cognitivos. 
Neste contexto, o presente estudo pretende identificar a influência das práticas de 
gestão do conhecimento sobre os integrantes do Curso de Infantaria da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, objetivando aprimorar a 
absorção, o compartilhamento e a difusão de conhecimentos e experiências entre 
seus instrutores e alunos. Entretanto, devido à amplitude do tema, buscou-se 
concentrar os estudos nas ações relacionadas à partilha de informações Para isto, 
realizou-se um estudo junto a militares que frequentaram este curso, a fim de 
diagnosticar o nível de maturidade da gestão do conhecimento em que este se 
encontrava. Assim, procurou-se analisar a eficiência das práticas que vinham sendo 
utilizadas por estes militares, especialmente as que visavam justamente a esta 
difusão de aprendizagens, aproveitando-se das vivências profissionais oriundas de 
cada um dos integrantes deste universo. Paralelamente a isto, foi realizada uma 
revisão de literatura e entrevistas, no intuito de levantar as principais ferramentas de 
compartilhamento utilizadas em organizações civis e militares, aplicáveis ao público 
estudado. Ao término desta pesquisa, foi possível diagnosticar pontos fortes, dentre 
as principais atividades já desenvolvidas por este curso, além de oportunidades de 
melhoria, relacionadas à sua gestão do conhecimento. Diante disto, foram propostas 
alternativas que possibilitem uma otimização destes processos, além de uma análise 
a respeito de fatores críticos que contribuíram ou não para a eficiência destas 
práticas. Ao final, espera-se contribuir para um melhor aperfeiçoamento dos militares 
que frequentem este curso, tanto instrutores quanto alunos, de maneira que possam 
retornar às organizações militares em melhores condições para tomar decisões e 
assessorar seus comandantes. 
 

 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Práticas de gestão do conhecimento, 
Ferramentas de gestão do conhecimento. Compartilhamento de conhecimento. 
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RESUMEN 
 

 

 

Con el advenimiento de la era del conocimiento, surgieron diversas 
constataciones acerca de la importancia de organizaciones crear, compartir y utilizar 
el conocimiento disponible, en su respectivo sector, de la mejor manera. Esto porque 
el dominio del saber proporciona ventajas a su poseedor, en la medida que 
multiplica las enseñanzas aprendidas, perfeccionando tanto aspectos materiales 
como cognitivos. En este contexto, el presente estudio pretende identificar la 
influencia de las prácticas de gestión del conocimiento sobre los integrantes del 
Curso de Infantería de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército 
Brasileño, con el objetivo de mejorar la absorción, la compartición y la difusión de 
conocimientos y experiencias entre sus instructores y alumnos. Sin embargo, dada 
la amplitud del tema, se buscó concentrar los estudios en las acciones relacionadas 
con el intercambio de informaciones. Para ello, se realizó un estudio junto a militares 
que frecuentaron este curso, a fin de diagnosticar el nivel de madurez de la gestión 
del conocimiento en que se encontraba. Así, se buscó analizar la eficiencia de las 
prácticas que han sido utilizadas por estos militares, especialmente las que 
apuntaban justamente a esta difusión de aprendizajes, aprovechando las 
experiencias profesionales de cada uno de los integrantes de este público. 
Paralelamente a esto, se realizó una revisión literaria y entrevistas, con la finalidad 
de levantar las principales herramientas de intercambio utilizadas en organizaciones 
civiles y militares, aplicables al público estudiado. Al final de esta investigación, fue 
posible diagnosticar puntos fuertes, entre las principales actividades ya 
desarrolladas por este curso, además de oportunidades de mejora, relacionadas a la 
gestión del conocimiento. Como resultado, se propusieron alternativas que 
permitieran una optimización de estos procesos, además de un análisis acerca de 
factores críticos que contribuyeron o no a la eficiencia de estas prácticas. Al final, se 
espera contribuir a un mejor perfeccionamiento de los militares que frecuenten este 
curso, tanto los instructores, como los alumnos, de manera que puedan regresar a 
las organizaciones militares en mejores condiciones para tomar decisiones y 
asesorar a sus comandantes. 
 

 

Palabras-clave: Gestión del conocimiento. Prácticas de gestión del conocimiento. 
Herramientas de gestión del conocimiento. Compartición del conocimiento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No período compreendido entre os séculos XIII e XX, o homem viveu grandes 

transformações socioeconômicas. Ondas revolucionárias como a agrícola, industrial 

e da informação, ocorridas no século, XIII, XIX e XX, respectivamente, provocaram, 

relevantes mudanças no modo de agir e pensar das pessoas (informação verbal1). 

Nesse contexto de constantes transformações, desde esta época até os dias atuais, 

a sociedade passa a viver um novo período, conhecido como “A Era do 

Conhecimento”, marcado por “uma série de inovações sociais, institucionais, 

tecnológicas, organizacionais, econômicas e políticas, a partir das quais a 

informação e o conhecimento passaram a desempenhar um novo papel estratégico” 

(LASTRES, 1999, p. 8). 

Assim, vive-se atualmente em uma época em que tecnologias se multiplicam, 

materiais caem em desuso rapidamente, e relações humanas se tornam cada vez 

maiores e mais sensíveis. Neste cenário, a evolução do modus operandi 2das 

doutrinas militares também se torna necessária, visando a acompanhar toda essa 

transformação, sob o risco de se tornarem obsoletas. Para isto, torna-se 

fundamental a criação sistemática de novos conhecimentos, sua rápida 

disseminação no âmbito das organizações, além da incorporação de novas 

tecnologias e matérias. 

A fim de tornar esta teoria exequível, faz-se necessário o emprego de práticas 

de gestão do conhecimento (GC). Estas ações, atuais e coerentes com as 

necessidades do mundo moderno, apresentam propostas de emprego de 

ferramentas, tanto em organizações militares (OM) quanto em civis, que objetivam 

uma melhoria na eficiência da administração do conhecimento organizacional. 

Assim, podemos entender estas práticas como 

 

a gestão dos processos pelos quais as organizações, de forma consciente e 
sistemática, se apropriam e criam conhecimentos coletivos e individuais 
para melhoria de competitividade no cumprimento de suas missões (NETO, 
2011, p. 6). 

 

                                            
1
 Referência a citação do Exmo Gen Bda Amadeu Martins Marto, chefe da Seção de Informações 

Operacionais do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, proferida em palestra 
realizada na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (Mar, 2017). 
2
 Modus operandi: modo pelo qual um indivíduo ou uma organização desenvolve suas atividades ou 

opera. 
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Consciente da necessidade de inserção de suas Forças Armadas neste 

contexto, o Ministério da Defesa (MD) elabora sua Estratégia Nacional de Defesa 

(END) que, dentre outras diretrizes, determina que “A Força deverá manter-se em 

permanente processo de transformação, buscando, desde logo, evoluir da era 

industrial para a era do conhecimento” (BRASIL, 2012, p. 77). 

Em consonância a esta determinação, o Exército Brasileiro (EB), em 2013 

emite uma nova diretriz: “Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre” 

(DMT), que tem por finalidade orientar a adoção de conceitos doutrinários, visando à 

incorporação, pela Força, das capacidades e competências necessárias à sua 

inserção nesta era. Afirma ainda que a produção, a obtenção, a disseminação e o 

emprego de informações importantes, seletivas e oportunas, têm relação direta com 

a qualidade do processo de decisão. (BRASIL, 2013). 

Como um dos principais atores nesta transformação da DMT, as escolas de 

formação e aperfeiçoamento do Exército são as organizações que mais necessitam 

otimizar estas práticas, pois são os grandes centros difusores de conhecimento. 

Isto porque constituem uma grande fonte de experiências individuais 

agrupadas num só local, uma vez que, anualmente, se reúnem centenas de militares 

nestes estabelecimentos de ensino, dentre alunos e instrutores. No caso da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), isto se potencializa, pelo fato de possuir, em 

seus quadros, militares detentores de diversas especializações e vivências 

profissionais, pertencentes aos corpos docente e discente. 

Diante disto, após uma rápida ambientação acerca do tema, observa-se que 

uma adequada gestão de toda essa experiência profissional, contribuirá de forma 

expressiva para o ganho de conhecimento, tanto da escola, como da instituição 

Exército Brasileiro como um todo. Isto porque, após a passagem por esta 

organização, o militar poderá levar consigo novas experiências profissionais para os 

corpos de tropa, fruto deste compartilhamento de informações. 

Neste contexto, optou-se por estudar a influência das práticas de GC 

adotadas pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e, em especial, pelo 

Curso de Infantaria (C Inf) na evolução do conhecimento dos seus integrantes. Isto 

porque, além dos motivos anteriormente citados, possui a particularidade de contar 

com alunos já no posto de capitão e com cerca de dez anos de serviço depois de 

formados. Assim, trata-se de uma organização que abriga uma gama considerável 
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de experiência na profissão militar, oriunda tanto dos instrutores, como dos próprios 

alunos. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições 

úteis à EsAO e, consequentemente ao EB, calcado na metodologia científica, faz-se 

necessária à definição do problema a ser analisado, para o qual serão buscadas 

possíveis alternativas para otimização das práticas estudadas.  

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

Com o advento da Era do Conhecimento, surgiram diversas constatações 

sobre a importância das organizações criarem, compartilharem e utilizarem o 

conhecimento disponível, em seus respectivos ramos, da melhor maneira. Isto 

porque o seu domínio proporciona vantagens ao seu detentor, na medida em que 

multiplica os ensinamentos colhidos, aprimorando tanto aspectos materiais quanto 

cognitivos.  

Ciente da importância de inserir-se neste contexto, o Ministério da Defesa 

publica em 2012 a END, na qual cita a importância da manutenção da transformação 

da Força, a fim de evoluir da Era Industrial para a Era do Conhecimento. 

Paralelamente a isto, estudos foram realizados para que se identificasse em 

que nível o Exército se encontrava, no que tange a GC. Segundo Jansen (2013), o 

EB realizou uma análise profunda entre os anos de 2010 a 2013, na qual se 

diagnosticou que somente uma pequena parte dos conhecimentos acumulados por 

seus integrantes era repassada para o coletivo e que, por diversos motivos, não 

aproveitava as experiências de seus militares. Afirma ainda que, como consequência 

disto, a riqueza de novas ideias e informações que deveriam ter sido absorvidas em 

estudos profissionais, acabaram sendo desperdiçadas. 

Assim, cumprindo determinação citada na END e, ciente deste estudo citado 

por Jansen, o EB emite uma diretriz denominada “Bases da Transformação da 

DMT”. Neste documento, são citados, de forma mais enfática e direta, diversos 
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aspectos acerca da importância e da necessidade de gerir-se o conhecimento 

institucional em prol da transformação da DMT e sua inserção nesta nova era. 

Com isso, após um contato com tais documentos, somando-se a leituras 

exploratórias a respeito de gestão do conhecimento e práticas de GC, passa-se a 

questionar o grau de implementação destas ações nas escolas militares de 

formação e aperfeiçoamento do Exército. Neste sentido, levantam-se dúvidas sobre 

o que estas organizações realizam para gerir a criação, disseminação e absorção do 

conhecimento disponível dentre seus alunos e instrutores, e os reflexos por elas 

gerados no ganho de conhecimento organizacional e na evolução doutrinária da 

força terrestre. 

Dentre estes estabelecimentos de ensino, delimitou-se a EsAO para fins de 

estudo e, mais especificamente, o C Inf, pelo fato de integrar anualmente, cerca de 

150 oficiais, possuidores de diferentes especializações e com uma relativa vivência 

militar, constituindo-se assim num grande celeiro de conhecimento profissional. 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante destes antecedentes e, buscando-se uma delimitação no universo e no 

espaço, optou-se por problematizar a eficiência do C Inf da EsAO, no que diz 

respeito ao ganho de conhecimento por parte de seus instrutores e alunos, oriundos 

do aproveitamento da experiências profissionais disponíveis na escola, tanto por 

meio de trabalhos científicos produzidos pelos alunos, quanto pela experiência 

profissional do seu corpo docente e discente. O período delimitado para pesquisa 

foram os anos compreendidos entre 2013 a 2015, época subsequente à diretriz de 

implementação das bases para transformação da DMT.  

Assim, foi possível elaborar o seguinte problema de pesquisa: Em que medida 

as práticas de gestão do conhecimento adotadas pelo C Inf da EsAO, entre os anos 

de 2013 a 2015, influenciaram na evolução do conhecimento dos integrantes deste 

curso? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

Com a finalidade de otimizar a capacitação e o aperfeiçoamento dos 

integrantes do C Inf da EsAO, o presente estudo tem como objetivo geral aprimorar 

a absorção, o compartilhamento e a difusão de conhecimentos e experiências entre 

instrutores e alunos deste curso. 

Em convergência com esta pretensão, e objetivando-se delimitar metas a 

serem alcançadas para que se possa nortear a solução do problema, traçaram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

a. Identificar modelos de práticas de GC em vigor, aplicáveis ao C Inf EsAO. 

b. Identificar quais atividades e práticas relacionadas à GC foram utilizadas no C Inf 

da EsAO no período estudado. 

c. Identificar, dentre estas práticas, quais as que produziram maior eficiência na 

obtenção e compartilhamento do conhecimento, as que menos produziram e as que 

poderiam ser implantadas. 

d. Identificar quais são os fatores críticos de sucesso (FCS) para uma gestão 

eficiente do conhecimento. 

e. Quantificar as produções científicas que sofreram algum tipo de aplicação prática 

ou contribuíram para a evolução da doutrina do EB. 

f. Identificar oportunidades de melhoria no processo de GC atual do C Inf, a fim de 

otimizar o compartilhamento, divulgação e absorção do conhecimento. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Com o objetivo de orientar o desenvolvimento da pesquisa e buscar respostas 

ao problema proposto, foram formuladas três hipóteses de estudo: 

- H1: As práticas de GC adotadas pelo C Inf geraram resultados eficientes na 

evolução do conhecimento dos integrantes do curso. 

- H0: As práticas de GC adotadas pelo C Inf não geraram resultados eficientes 

na evolução do conhecimento dos integrantes do curso. 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

O Exército Brasileiro tem reconhecido a importância de sua inserção na Era 

do Conhecimento, buscando as melhores maneiras de gerir as experiências 

profissionais presentes em suas OM e, consequentemente, aprimorar e atualizar a 

sua doutrina. 

Alinhado com o pensamento da força terrestre, o presente trabalho teve por 

objetivo realizar um mapeamento nos processos de GC utilizados entre os anos de 

2013 a 2015 pelo C Inf da EsAO, especialmente seus processos de implementação, 

adequação, regime de utilização e reflexos gerados. 

Apesar desta delimitação temporal e espacial, considera-se que o presente 

estudo produzirá resultados aplicáveis não só no universo investigado, mas também 

em outros estabelecimentos de ensino militar.  

Isto porque, por meio de uma revisão da literatura adequada ao meio militar, 

serão apresentadas ferramentas de diagnóstico de grau de aplicação e eficiência de 

práticas de GC e exemplos de aplicações destas em outros estabelecimentos civis e 

militares. Assim, será possível realizar comparações entre as práticas de GC 

presentes na literatura e as utilizadas na escola, objetivando-se analisar sua 

eficiência, identificando-se possíveis práticas já implementadas e eventuais lacunas. 

Desta maneira, considera-se que esta pesquisa apresenta diversas 

contribuições para as Ciências Militares. Em virtude da riqueza de conhecimento 

profissional presente neste estabelecimento de ensino, a otimização de ferramentas 

de GC propiciará um ambiente fértil para discussões doutrinárias, divulgação de 

lições aprendidas, estudo de casos e soluções que possam aprimorar 

procedimentos e modernizar concepções tanto no âmbito da EsAO, quanto na 

evolução da DMT. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão foi realizada com o intuito de reunir e expor conceitos que 

respondessem as hipóteses propostas por este trabalho, identificando o “estado da 

arte” a respeito das teorias de GC vigentes. 

 

2.1 A ERA DO CONHECIMENTO 

 

Também conhecida como a Sociedade do Conhecimento, o período em que 

se vive atualmente é citado constantemente nas literaturas que discorrem sobre GC. 

Toffler (1980) afirmou que na sociedade pós-revolução industrial, por ele 

denominada de Sociedade do Conhecimento, os diversos segmentos da economia 

seriam liderados pelas organizações inovadoras, nas quais o conhecimento 

superaria em valor e importância os fatores produtivos até então em vigor.  

Segundo Naisbitt (1994), pode-se dizer que esta era se iniciou, mais ou 

menos, em 1956/1957. Isso marca o momento, em que pela primeira vez, nos EUA, 

o número de trabalhadores em posições técnicas, administrativas e de escritório, 

ultrapassou o de operários na indústria. O autor ilustra tal assertiva ao citar que, em 

1950, apenas cerca de 17%, dos trabalhadores americanos estavam empregados na 

área de informação. Já em 1967, este número saltou para 46% do produto nacional 

bruto (PNB) do país e mais de 53 % das rendas geradas. 

Lourenço (2007) defende que na antiga sociedade industrial, o principal 

recurso estratégico de dominação era o capital. Entretanto, segundo o autor, nesta 

nova sociedade do conhecimento, a informação passa a ocupar este espaço. Assim, 

a fonte de poder não se limita mais à disposição de dinheiro, mas, também, à 

capacidade de disseminar a informação. O saber passou a ser a indústria primária, 

ou seja, aquele que fornece os recursos essenciais e centrais da produção. 

Ideia essa também ratificada por Alee e Taug (2006), que preconiza que o 

capital financeiro como recurso primário para vantagem competitiva foi substituído 

pelo capital do conhecimento e informação, com auxílio da conectividade digital e do 

crescente acesso à informação. 

Ciente da relevância do tema e preocupado em atualizar-se, o Exército 

Brasileiro emite as “Bases para a Transformação da DMT”. Documento este que, 
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conforme citação anterior, orienta sobre a introdução teórica de conceitos que 

norteiam a incorporação das capacidades e competências a serem integradas na 

força, fundamentais ao seu emprego nesta nova era.  

 

2.2 O CONHECIMENTO 

 

Segundo Lourenço (2007), o conceito de conhecimento é algo de complexa 

definição e explicação. Afirma que esta discussão tem sido realizada por diversas 

escolas filosóficas ao longo de muitos anos. Entretanto, acredita que o melhor 

caminho para o entendimento desta definição seria por meio de uma comparação 

com o significado de “dado” e “informação”. Assim, de acordo com o autor: 

 

 O dado é a consequência direta da observação. O dado torna-se 
informação, toda vez que ele é categorizado e lhe é atribuído um 
significado. Para que possa existir conhecimento, é necessário haver uma 
coleção de informações e regras que podem ser utilizadas para atender 
certa função (LOURENÇO, 2007, p. 42). 

 

O Exército, buscando adaptar-se a estas terminologias, busca inseri-las e 

contextualizá-las nos seus manuais, especialmente os que tratam da questão da 

informação. Segundo o mesmo, o dado é  

 

qualquer representação de fato ou situação por meio de documento, 
fotografia, gravação, relato, sensores eletrônicos de vigilância, carta 
topográfica ou digital e outros meios, não submetida à metodologia para a 
produção do conhecimento. (BRASIL, 2015, p. 45). 

 

Ainda segundo o mesmo, conhecimento seria “representações inteligíveis de 

objetos, estados e acontecimentos nos domínios real, virtual e subjetivo” (BRASIL, 

2015, p. 45). 

A fim de ilustrar este processo de transformação de um dado em 

conhecimento, Lourenço (2007) apresenta um fluxograma que representa este 

processo de evolução do dado até se tornar conhecimento, conforme figura 1 a 

seguir: 
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FIGURA 1 – Processo de evolução do dado em conhecimento 
Fonte: Lourenço (2007, p. 43.) 

 

Outro aspecto importante a esclarecermos é que muitos autores trabalham 

com duas subdivisões do conceito de conhecimento: o tácito e o explícito. 

O conhecimento de natureza tácita é pessoal, de difícil formalização e 

transmissão. Lourenço (2007) defende que o conhecimento tácito é algo dependente 

da experiência profissional do indivíduo, enraizado em sua ação e em seu 

comprometimento individual num contexto específico, podendo ser associado à 

expressão know-how3. 

Afirma ainda que se trata de algo de difícil transmissão e que, por isso, “o 

gerenciamento desse conhecimento constitui-se em uma vantagem competitiva, 

                                            
3
 Know-how: conhecimento de normas, métodos e procedimentos em atividades profissionais, 

especialmente as que exigem formação técnica ou científica. 
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apoiada pelo funcionamento das redes sociais.” (LOURENÇO, 2007, p. 45). Diante 

de tal assertiva, o autor conclui sua ideia defendendo que o compartilhamento do 

conhecimento tácito tem grande influência na aprendizagem. 

Já o conhecimento explícito, para Nonaka e Takeuchi 

  

[...] pode ser expresso em palavras e números, e facilmente comunicado e 
compartilhado sob a forma de dados brutos, fórmulas científicas, 
procedimentos codificados ou princípios universais. (NONAKA e 
TAKEUCHI, 1997, p. 7). 

 

Entendem ainda que, em sua concepção, o conhecimento surge por meio de 

um indivíduo. Entretanto, afirmam que este pode ser compartilhado com os demais, 

por meio de interações sociais, transformando o conhecimento tácito em explícito. 

Diante disso, observa-se que, embora a criação do conhecimento seja um 

processo individual, a sua amplificação e expansão são processos sociais que 

acontecem entre as pessoas. 

 

2.2.1 Conhecimento Organizacional 

 

Nonaka & Takeuchi (1997), de uma maneira geral, definem conhecimento 

organizacional como o conhecimento que os indivíduos, membros da organização, 

incorporam e utilizam, com a finalidade de produzir novos conhecimentos e 

vantagens para a organização, sejam na forma de produtos, processos ou sistemas. 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Segundo Polanyi (1967 apud NONAKA e TAKEUCHI, 1997), “nós podemos 

conhecer mais do que aquilo que podemos contar”. Assim, no contexto da era atual 

em que vivemos, observou-se a necessidade de se gerir o conhecimento nas 

organizações, de maneira que se pudesse aproveitar ao máximo as experiências 

dos seus integrantes, as lições aprendidas interna e externamente, evitando a 

repetição de erros cometidos.  
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Neste contexto, Santos (2001, p.32) define gestão do conhecimento como “o 

processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos 

conhecimentos que são estratégicos na vida de uma organização”. 

Em coerência com esta definição, Pereira (2002) reconhece toda a relevância 

desta ideia como um recurso fundamental ao desenvolvimento de uma organização, 

no entanto, observa a importância de uma incorporação sistemática desta prática. 

Advoga que, à medida que se formulam e se implementam decisões estratégicas 

com foco neste tipo de ativo, surge a necessidade de uma revisão da estrutura 

organizacional, visando à adoção de modelos de gestão mais flexíveis e que 

facilitem a criação e disseminação do conhecimento. 

Batista (2005), em sua obra a respeito de Modelo de GC para a administração 

pública, encontra na definição do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (CEGE), 

um conceito de GC que destaca a importância da mesma para o aumento da 

habilidade individual do gestor público, ao compreendê-la como: 

 

[...] um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, 
capazes de incrementar a habilidade dos gestores públicos em criar, 
coletar, organizar, transferir e compartilhar informações e conhecimentos 
estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de 
políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de 
conhecimento coletivo (BATISTA, 2005, p.9). 

 

O EB, em uma abordagem atual e contextualizada, afirma que GC  

 

é uma atividade que promove uma abordagem integrada para a 
identificação, busca, avaliação e compartilhamento dos meios de 
conhecimento tácitos e explícitos existentes na organização para alcançar 
os objetivos da missão. A finalidade é conectar aqueles que sabem com os 
que precisam saber, influenciando a transmissão do conhecimento 
(BRASIL, 2015, p. 45). 

 

Nesta conjuntura, Lourenço (2007) afirma que o conhecimento pode ser 

criado e destruído, porém, o mais importante é sua propriedade sinérgica, ou seja, o 

todo é comumente maior que a soma das partes. 

Assim, observa-se que esta gestão, de uma maneira geral, consiste em uma 

mudança de paradigma estratégico de uma organização, uma vez que sua 

incorporação exige uma adaptação nos processos, sistemas e nas pessoas. Isto 

porque a GC diz respeito ao desenvolvimento de um ambiente, propício à criação, 

aplicação e compartilhamento do conhecimento pelas pessoas, ou seja, é 

necessária uma preparação organizacional para sua incorporação. 
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2.4 MODELOS DE PRÁTICAS DE GC 

 

Batista (2004, p. 8) defende a ideia de que as práticas de GC constituem-se 

em peças fundamentais no contexto de um sistema de gestão do conhecimento 

como um todo. Assim, define essas ações como: 

 

um conjunto de práticas distintas e interligadas visando melhorar o 
desempenho organizacional por meio de produção, retenção, disseminação, 
compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações e 
na relação destas com o mundo exterior. (BATISTA, 2004, p.8). 

 

Embora os termos “prática” e “gestão” possuam relação direta, conceituam-se 

de maneiras diferentes. A fim de esclarecer estes conceitos, Batista afirma que: 

 

O que diferencia, portanto, as práticas de um sistema de gestão do 
conhecimento é que, quando há um sistema, a organização gerencia as 
práticas de maneira interligada com uma finalidade clara: melhorar o 
desempenho organizacional. Para isso, as práticas devem estar alinhadas 
com a missão, a visão de futuro e as estratégias organizacionais (BATISTA, 
2004, p.8). 

 

Como exemplo destas práticas, Nonaka (1994) defende a sua Teoria 

Dinâmica da Criação do Conhecimento Organizacional, por meio de um modelo 

“espiral” de gestão, que descreve os processos envolvidos na criação do 

conhecimento organizacional. Afirma que há quatro padrões de interação entre o 

conhecimento tácito (intrínseco ao homem) e o explícito (publicável e transmissível), 

nos quais se dá a conversão do conhecimento existente em conhecimento novo: 

socialização (tácito em tácito), externalização (tácito em explícito), combinação 

(explícito em explícito) e internalização (explícito em tácito). 

Já Alvarenga Neto (2005) propõe um modelo intitulado “Mapeamento 

Conceitual Integrativo da Gestão do Conhecimento”. Essa teoria serviu como base 

para um tipo de prática de GC, conhecido como “Modelo de Araújo e Alvarenga 

Neto”. Estes autores se propuseram a estudar a GC, identificando processos de 

gestão adotados por organizações que possuíssem referências relatadas na 

literatura, analisando-as sob o enfoque de quatro áreas distintas: monitoramento 

ambiental e inteligência competitiva, estratégia da informação, estratégia do capital 

intelectual, e aprendizagem organizacional e comunidades de prática. 
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Coombs, Hull e Peltu (1998) defendem o modelo que adota uma abordagem 

voltada para a identificação e estudo das diversas rotinas executadas em 

organizações do gênero na condução de seus negócios. 

Já Batista (2005) propõe uma ferramenta na qual se avalia o estágio de 

implantação e o alcance pretendido da GC adotada pelas organizações avaliadas, 

utilizando-se de exemplos colhidos em todo o mundo. Em seu estudo, divide essas 

práticas em três categorias: Gestão de recursos humanos, Processos 

organizacionais facilitadores da GC e Base tecnológica e funcional de suporte à GC.  

Além destas práticas, há ainda soluções adotadas por forças armadas 

estrangeiras, tais como a publicação do Maneuver Captains Career Course, 

detalhado no item 2.7.2 (p.62) e o Army Operational Knowledge Management 

(AOKM), ambos utilizados pelo Exército dos Estados Unidos. Este último, conforme 

descrição de Jansen (2013), constitui-se em um portal disponível na internet, no qual 

são disponibilizadas informações, manuais e relatos de lições aprendidas, 

elaborados pelos próprios militares. 

Dentre as práticas identificadas durante a revisão de literatura, foram 

selecionadas algumas que mostraram aplicação e administração viáveis ao universo 

estudado neste trabalho. Assim, destacaram-se as ferramentas constantes no 

Manual de Ferramentas e Técnicas de Gestão do Conhecimento, elaborado pela 

empresa asiática Asian Productivity Organzation e o Modelo de Batista, os quais 

serão detalhados a seguir. 

 

2.4.1 Manual de Ferramentas e Técnicas de Gestão do Conhecimento – APO 

 

No ano de 2010, a empresa Asian Productivity Organzation (APO) 

confeccionou o Manual de Ferramentas e Técnicas de Gestão do Conhecimento. De 

acordo com Young (2010), esta publicação foi resultado de um esforço colaborativo 

de especialistas e profissionais envolvidos em GC de todo o mundo, incluindo 

Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Cingapura, além de um grupo de integrantes 

da própria APO.  

Esta equipe se encontrou pela primeira vez em uma reunião em Cingapura 

em agosto de 2009 e, posteriormente, permaneceu em contato virtualmente 

utilizando alguns dos instrumentos de GC mencionados neste volume. Ao final, foi 
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criado este documento, visando a guiar o processo de implementação e gestão de 

conhecimento, especialmente em organizações de pequeno e médio porte. Como 

resultado, foram sugeridos processos de introdução e análise de práticas de 

compartilhamento de informações, além de uma seleção de 26 ferramentas voltadas 

para esta área, utilizadas em todo o mundo. 

 

2.4.1.1 O Processo dos cinco passos da GC  

 

Inicialmente, a APO fornece uma visão geral dos métodos e processos de 

GC, divididos no que denominam “Cinco passos do processo de GC”. Esses passos 

são subdivisões relacionadas à implantação e administração da GC, criadas pelo 

autor, categorizando diversas ferramentas, classificadas da seguinte maneira: 

a. Identificando o conhecimento; 

b. Criando o conhecimento; 

c. Armazenando o conhecimento; 

d. Compartilhando o conhecimento; 

e. Aplicando o conhecimento. 

Assim, para cada um destes passos há uma lista de sugestões de 

ferramentas possíveis de serem utilizadas ou analisadas. Além disso, por meio de 

processos de análise de implementação de GC em organizações, é possível 

identificar as áreas bem desenvolvidas e as que podem ser melhoradas, a fim de 

desenvolver ao máximo esta gestão no âmbito organizacional. 

Desta maneira, Young (2010) apresenta a seguinte classificação de 

ferramentas de GC, utilizadas por todo o mundo, divididas entre os cinco passos do 

processo descritos pelo autor, conforme quadro 1 abaixo: 

 

Passo Métodos e ferramentas de GC sugeridas 

1. Identificando o conhecimento 

 APO ferramenta de avaliação de GC 

 Café do conhecimento 

 Comunidades de prática 

 Ferramentas avançadas de busca online 

 Clusters de conhecimento 

 Localizador de experiências 

 Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

 Mapeamento do conhecimento 

 Modelo de maturidade de GC 

 Mentor / Regime de Aprendizagem 

 Estudo de Caso de Visões Étnicas 
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Passo Métodos e ferramentas de GC sugeridas 

2. Criando o conhecimento 

 Brainstorming (Tempestade de Ideias) 

 Aprendizagem e captura de ideias 

 Análises de Aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Espaços físicos de trabalho colaborativo. 

 Café do conhecimento 

 Comunidades de prática 

 Bases de Conhecimento 

 Blogs 

 Vídeo conferência (Voice and Voip) 

 Clusters de conhecimento 

 Localizador de experiências 

 Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

 Mentor / Mentora 

 Portal do conhecimento 

 Compartilhamento de vídeos 

 Estudo de Caso de Visões Étnicas 

3. Armazenando o conhecimento 

 Análises de Aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Café do conhecimento 

 Comunidades de prática 

 Taxonomia 

 Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

 Bases de Conhecimento 

 Blogs 

 Clusters de conhecimento 

 Localizador de experiências 

 Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

 Portal do conhecimento 

 Compartilhamento de vídeos  

 Estudo de caso de visões étnicas 

4. Compartilhando o conhecimento 

 Peer Assist  

 Análises de Aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Narrativas 

 Espaços físicos de trabalho colaborativo. 

 Café do conhecimento 

 Comunidades de prática 

 Taxonomia 

 Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

 Bases de Conhecimento 

 Blogs 

 Serviços de redes sociais 

 Vídeo conferência (Voice and Voip) 

 Clusters de conhecimento 

 Localizador de experiências 

 Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

 Portal do conhecimento 

 Compartilhamento de vídeos  

 Mentor / Regime de Aprendizagem 

 Estudo de caso de visões étnicas 
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Passo Métodos e ferramentas de GC sugeridas 

5. Aplicando o conhecimento 

 Peer Assist  

 Espaços físicos de trabalho colaborativo. 

 Café do conhecimento 

 Comunidades de prática 

 Taxonomia 

 Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

 Bases de Conhecimento 

 Blogs 

 Clusters de conhecimento 

 Localizador de experiências 

 Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

 Plano de competências do trabalhador do 

conhecimento 

 Mentor / Regime de Aprendizagem 

 Portal do conhecimento 

 Estudo de caso de visões étnicas 

QUADRO 1 - Ferramentas de GC divididas entre os cinco passos do processo. 
Fonte: Young (2010, p. 3 a 5). 

 

O manual é um compilado de técnicas testadas e já utilizadas com sucesso 

dentro de iniciativas de GC de empresas de todo o mundo. Esta divisão das 

ferramentas em etapas possibilita a realização de uma ampla avaliação das práticas 

que já vigoram em uma organização e as lacunas existentes, as quais poderão ser 

mantidas, aperfeiçoadas ou introduzidas.  

Isto porque, na publicação deste manual da APO, os peritos descrevem 

métodos, ferramentas, tecnologias e técnicas, possíveis de serem aplicadas em 

cada uma destas categorias. Isto possibilita que, mediante uma avaliação prévia, 

sejam direcionados esforços da organização no sentido de aprimorar as áreas 

detectadas como mais deficientes e estimular as que apresentem bons resultados. 

Neste contexto, serão apresentadas algumas destas ferramentas, coerentes 

com o propósito do presente trabalho. 

 

2.4.1.2 Brainstorming (Tempestade de Ideias) 

 

Ferramenta de gestão que objetiva a criação de uma nova ideia ou solução 

para algum problema. Sua execução se divide em duas fases: 

- divergência: período no qual todos os participantes concordam em postergar 

os seus julgamentos a respeito do que foi apresentado por outrem; 
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-convergência: nesta fase, os integrantes buscam um julgamento “positivo”, 

ou seja, procuram extrair os pontos que apreciem como eficientes, dentre as 

propostas apresentadas. 

Ao final, as sugestões e ideias, julgadas como melhores soluções, são 

debatidas até que se chegue a um consenso a respeito do novo conhecimento 

gerado por meios delas. 

De acordo com o autor, esta ferramenta deve ser usada quando há a 

necessidade de gerar um grande número de opiniões e propostas, sendo 

inapropriada quando já se sabe que só há uma maneira de resolver alguma questão. 

De aplicação simples, o Brainstorm é realizado em locais onde grupos podem 

se reunir e trabalhar juntos no debate. (YOUNG, 2010, p.11) 

 

2.4.1.3 Aprendizagem e captura de ideias 

 

Um aspecto chave da gestão do conhecimento, no nível pessoal e em grupos, 

é a capacidade de melhor absorver as aprendizagens e ideias introduzidas, de uma 

maneira coletiva e sistemática. O autor acredita que muitas organizações pecam em 

não sistematizar a absorção de novas ideias e conhecimentos desenvolvidos no 

âmbito da própria instituição. Isto leva, muitas vezes, a uma duplicidade de esforços, 

no momento em que alguém necessita buscar uma solução para um problema que 

já foi resolvido por alguém e que, no entanto, não teve este know-how registrado. 

Reforça ainda a importância desta ferramenta, pelo fato de que a mesma 

pode proporcionar uma evolução dos conhecimentos adquiridos, ou seja, uma vez 

que já existe uma ideia inicial difundida, há a possibilidade de incrementá-la e 

melhorá-la. 

A concepção desta prática consiste no estímulo ao registro das 

aprendizagens adquiridas, de maneira individual e coletiva, tais como: 

a. Ferramentas de captura pessoais como: bloco de notas, cadernos, post-it, 

e-mail pessoal, celular, computador, blogs, câmeras, gravadores de voz, etc. 

b. Ferramentas de captura coletivas: fóruns, sites, aplicativos de comunicação 

(Whatsapp, Twitter, Facebook...), vídeo conferências, wikis, etc. 

A aplicação ideal deste processo consiste na integração do registro pessoal 

com o organizacional, ou seja, na sincronização e compartilhamento dos registros 
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individuais para um determinado grupo de interessados, bem como o acesso dos 

mesmos aos registros coletivos. (YOUNG, 2010, p.13) 

 

2.4.1.4 Peer assist (assistência por pares) 

 

O Peer Assist consiste numa tutoria, na qual uma equipe de projeto solicita 

assistência a um especialista sobre questões importantes e de difícil solução, 

visualizadas em seu trabalho. Esta ferramenta é parte do processo que a empresa 

British Petroleum (BP) denomina “aprender antes de fazer”. 

O propósito desta ferramenta é diminuir o que o autor denomina “curva da 

aprendizagem” de um projeto, ou seja, diminuir o tempo e o esforço para se chegar 

a uma solução. 

Isto porque, normalmente, os membros de uma equipe despendem grandes 

esforços para resolver novos e complexos problemas, utilizando, como base, seus 

conhecimentos e recursos existentes. Isso muitas vezes leva a soluções regulares 

ou aptas a falhar. 

Assim, constata-se que este auxílio prestado por um tutor configura-se em 

uma ferramenta valiosa na produção de ideias e resultados imediatos para o grupo 

(YOUNG, 2010, p.16). 

 

2.4.1.5 Análises de aprendizagem 

 

Técnica usada por uma equipe para auxiliar na aprendizagem do indivíduo e 

do próprio grupo durante o processo de trabalho. 

Por meio de análises contínuas durante o andamento do projeto, são 

realizadas reuniões, nas quais são levantadas lições aprendidas, ainda no 

transcorrer da sua execução. 

Dessa maneira, a ferramenta propicia uma aquisição de conhecimentos e 

aprendizagens a respeito de fatos, exitosos ou não, imediatamente após sua 

ocorrência, sem a necessidade de aguardar a conclusão de todo o trabalho, como 

ocorre numa análise pós-ação, por exemplo. 
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Isto visa a aproveitar a memória recente do grupo diante do fato ocorrido, sem 

limitações quanto à contribuição do pessoal, com todos possuindo total liberdade 

para exposição de ideias ou opiniões. 

Para a análise dos fatos, o autor descreve o seguinte roteiro de perguntas a 

ser seguido nas reuniões, nas quais são desenvolvidas estas atividades (YOUNG, 

2010, p.18): 

a. O que se esperava acontecer? 

b. O que aconteceu realmente? 

c. Por que houve uma diferença entre o esperado e o ocorrido? 

d. O que aprendemos com o acontecimento? 

 

2.4.1.6 Análises pós-ação 

 

Técnica usada para capturar lições aprendidas após a conclusão de 

determinado trabalho. Permite ao grupo gerar uma discussão interna a respeito do 

que foi realizado após o término da atividade, porque o resultado ocorreu de 

determinada maneira, como manter os pontos fortes e como melhorar os pontos 

fracos apresentados. Tudo isso por meio de uma reunião informal entre os principais 

membros da equipe. 

Ao final, é aconselhável documentar as conclusões e disponibilizá-las aos 

demais integrantes da organização, a fim de aperfeiçoar suas ações nas próximas 

oportunidades que realizarem trabalhos semelhantes. 

De maneira análoga ao que ocorre na técnica de análise de aprendizagem, 

devem-se levantar as seguintes conclusões durante a reunião de análise pós-ação 

(YOUNG, 2010, p.20): 

a. O que se esperava que acontecesse? 

b. O que, de fato, ocorreu? 

c. O que ocorreu de maneira positiva e por quê? 

d. O que poderia ser melhorado, e como? 

e. Quais lições poderiam ser usadas no futuro? 

Por fim, deve-se proporcionar um enfoque sobre as lições aprendidas, ao 

invés de culpar indivíduos por decisões equivocadas. Estes erros podem ser 

abordados sob o enfoque de oportunidades de melhoria ou aprendizagem. 
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Como conclusão desta reunião, devem-se registrar todos os pontos 

levantados e divulgá-los para a organização, a fim de evitar a repetição de erros e 

aperfeiçoar futuros trabalhos. 

 

2.4.1.7 Narrativas 

 

Narrativas ou histórias vem sendo compartilhadas em todas as culturas e em 

todos os lugares, desde o início das sociedades, como uma maneira de 

entretenimento, educação, preservação cultural e também para incutir valores 

morais.  

No contexto da gestão do conhecimento, as narrativas vêm sendo usadas 

como uma poderosa ferramenta para o compartilhamento de conhecimentos, 

especialmente por meio da transmissão de experiências e vivências pessoais. 

Isto porque, estes relatos, quando realizados por intermédio de narrações, 

potencializa a sua absorção por parte dos ouvintes, uma vez que se tratam de 

histórias pessoais, com fundo emotivo e com uma riqueza de detalhes. Segundo o 

autor, isso tudo permite uma melhor contextualização, propiciando um maior 

aprofundamento da questão discutida. 

O World Bank é um exemplo de uma grande organização que adota e 

acredita no potencial das narrativas como forma de transmissão de conhecimentos. 

De acordo com o senhor Stephen Denning, ex-diretor de programas de gestão do 

conhecimento do Banco Mundial e atual consultor independente de Knowledge 

Management (KM)4, o banco utilizou o poder de contar histórias não apenas para 

compartilhar conhecimentos, mas também para promover a sua gestão. Segundo o 

mesmo, em 2000, quando necessitava estimular a compreensão da GC por parte de 

seus gerentes sênior, utilizou uma narrativa para estimulá-los, o que provocou um 

forte impacto positivo em seus funcionários, estimulando-os a adotarem os 

processos de GC em suas respectivas áreas de responsabilidades (YOUNG, 2010, 

p.22). 

 

  

                                            
4
 Knowledge Management: Gestão do Conhecimento (tradução nossa). 
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2.4.1.8 Espaços físicos de trabalho colaborativo. 

 

Quando compartilhamos ou criamos conhecimento, geralmente interagimos 

com outras pessoas por meio de plataformas tecnológicas ou pela comunicação 

física, também conhecida como comunicação “face a face”. 

Para que esta última ocorra, há a necessidade de espaços de trabalho físicos. 

Estes, se bem planejado e desenvolvido, proporcionam uma maior interatividade 

entre as pessoas, tornando-se capazes de potencializar os processos de criação e 

compartilhamento do conhecimento. 

De maneira geral, devem ser locais que permitam interações informais, onde 

conversas e debates podem surgir de maneira espontânea. Ambientes com 

atrativos, que levem as pessoas a se dirigirem a eles e que despertem seus 

interesses em ali permanecer, como por exemplo: cantinas, restaurantes, 

bibliotecas, grêmios, salas de vídeo, sala de xerox, etc. 

Além disto, é importante difundir no âmbito da organização a concepção 

destes espaços, seu propósito de interação e difusão de conhecimentos, para que 

seus usuários compreendem esta ideia e se entusiasmem com o objetivo da mesma 

(YOUNG, 2010, p.25). 

 

2.4.1.9 APO – Ferramenta de avaliação de GC 

 

Consiste em um questionário designado para auxiliar as organizações a 

conduzir uma avaliação a respeito de seu estágio de implementação de gestão do 

conhecimento. É utilizada antes que se inicie um programa de GC organizacional, a 

fim de que se possa dar um maior enfoque às áreas que apresentarem maiores 

deficiências e, assim, propor uma implementação de ferramentas identificadas como 

mais adequadas e necessárias ao desenvolvimento da gestão organizacional.  

Maiores detalhes deste processo serão abordados no item “2.5” do presente 

trabalho, quando serão apresentadas ferramentas específicas para análise de GC 

organizacional (YOUNG, 2010, p.28). 
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2.4.1.10 Café do Conhecimento 

 

O Café do Conhecimento consiste-se numa formação grupos de discussão, 

de caráter voluntário, num espaço físico comum e preferencialmente descontraído, 

para desenvolver pensamentos e ideias que surgiram, levando a um 

desenvolvimento e compartilhamento profundo de conhecimentos. 

Recebe este nome pelo fato de que os participantes iniciam o diálogo 

sentados num círculo de cadeiras, conduzidos por um facilitador que inicia o 

encontro lançando a temática a ser debatida, chamada “tópico do café”. 

Após a introdução do tema, os grupos são subdivididos, a fim de proporcionar 

uma maior interatividade ao evento. Ao final, ideias e questões levantadas em cada 

um desses, são levadas a público, que debaterá sobre as mais adequadas, 

chegando-se a uma conclusão final de maneira coletiva. 

Durante todo o tempo só há conversas, sem pausas para feedbacks ou outros 

sumários para debates (YOUNG, 2010, p.33).  

 

2.4.1.11 Comunidades de práticas 

  

São comunidades formadas por pessoas que compartilham preocupações ou 

paixões em comum por algo, seja um trabalho, uma especialização ou algum tema 

específico. E por meio de uma interação, compartilham melhores práticas, novas 

ideias e sugestões, de maneira que possam melhorar seus desempenhos nestas 

áreas. 

Para sua maior efetividade, é importante que exista uma plataforma para 

habilitar o processo, possibilitando uma maior interatividade entre os participantes e 

compartilhamento de informações, por meio de páginas online e/ou transferência de 

arquivos digitais. 

Isto também abre espaço para a comunicação entre especialistas que 

trabalham na mesma área, porém, em diferentes empresas, cidades ou países. Isto 

acarreta uma potencialização da capacidade de se criar e compartilhar 

conhecimentos, além da possibilidade de acelerar o desenvolvimento de inovações. 

Estas reuniões também podem ser realizadas interna e fisicamente, visando a 

despertar o interesse dos funcionários da empresa. Esta, inclusive, apresenta-se 
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como uma solução econômica para os problemas internos, uma vez que ideias e 

inovações podem surgir por meio dos próprios integrantes da organização, sem a 

necessidade de pagar pela assessoria de algum especialista externo (YOUNG, 

2010, p.35). 

 

2.4.1.12 Taxonomia 

 

Configura-se em uma técnica que proporciona uma estrutura para organizar 

informações, documentos e bibliotecas de forma consistente. Trata-se de uma 

estrutura que auxilia as pessoas a navegar de maneira eficiente por meios 

eletrônicos, armazenar e recuperar informações e dados necessários no âmbito de 

uma organização. Sua utilização proporciona a construção de um fluxo de trabalho e 

conhecimento por meio de uma estrutura intuitiva. 

A utilização desta ferramenta proporciona um melhor ordenamento das 

informações organizacionais armazenadas e uma consequente facilidade ao seu 

acesso, por meio de uma classificação dos dados em categorias (YOUNG, 2010, 

p.39). 

 

2.4.1.13 Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

 

Trata-se de uma ferramenta eletrônica de gestão de documentos, que permite 

gerar algum documento ou controlar, armazenar, compartilhar e recuperar 

informações existentes em outros. 

O autor cita a importância desta ferramenta ao defender a ideia de que um 

eficiente sistema de acesso e categorização evita uma sobrecarga de informações 

para quem busca novos conhecimentos. 

O Exército Brasileiro, atualmente adota em quase a totalidade de suas OM 

um sistema de gerenciamento como este, denominado Sistema de Protocolo 

Eletrônico de Documentos (SPED). Neste Sistema, os militares que o acessam tem 

a oportunidade de produzir documentos e acessar outros por meio de ferramentas 

de pesquisa (YOUNG, 2010, p.41). 
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2.4.1.14 Bases de Conhecimento 

 

Trata-se de uma ferramenta que permite ao usuário explicitar seu 

conhecimento, complementar alguma informação a algo que já tenha sido 

comentado ou adicionar fotos, tabelas ou dados, em uma participação colaborativa 

em meio eletrônico (intranet ou internet). 

Em sua aplicação, são selecionadas áreas de conhecimentos sensíveis na 

organização, as quais necessitam que seus conhecimentos sejam registrados, 

atualizados e armazenados para fácil acesso. A ideia é que, para cada uma destas 

áreas, haja um grupo ou uma comunidade que desenvolva melhores práticas e 

compartilhe conhecimentos específicos para estas. 

A Wikipédia é um tipo de ferramenta “Base de Conhecimento”, conhecida 

como ferramenta “wiki”. Constitui-se em uma enciclopédia, e foi criada para 

proporcionar uma colaboração em massa, por interessados ou conhecedores dos 

mais diversos assuntos por todo o mundo. Nela, os conhecimentos são divididos em 

quatro seções: o artigo, discussão, página de edição e histórias contadas por 

pessoas comuns. 

Assim, consiste em uma ferramenta de espaço colaborativo, que permite o 

acesso de grande quantidade de pessoas para absorver conhecimentos, criar, 

sugerir novas ideias e apresentar feedbacks sobre práticas em utilização na 

organização. Pode ser gerenciado por algum gestor, controlando o acesso e 

aprovando a edição dos conteúdos ou de livre acesso (YOUNG, 2010, p.44). 

 

2.4.1.15 Blogs 

 

Blog é um tipo de revista que contém informações atualizadas, tais como 

pequenos artigos ou histórias, geralmente relacionadas com eventos atuais.  

O conteúdo desta ferramenta pode ser manipulado por uma só pessoa ou 

gerenciado por um grupo. 

Os Blogs normalmente possuem um foco, ou seja, são voltados para 

determinado tema. Nele, são publicadas imagens, vídeos e informações sobre as 

quais pessoas podem adicionar comentários, críticas ou debater sobre o que foi 

publicado pelo site. 
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Existem ferramentas relacionadas a este tipo de site, que possibilitam aos 

frequentadores dos blogs, receber notícia sobre atualizações e publicações 

recentes. 

Este tipo de facilidade, aliada a simplicidade em criar e acessar os blogs, 

proporcionam um processo de compartilhamento de informações e conhecimentos 

bastante simples (YOUNG, 2010, p.50). 

 

2.4.1.16 Serviços de redes sociais 

 

Trata-se de um grupo de pessoas que compartilham uma área comum de 

interesse. São sistemas online que suportam esses tipos de redes, os quais 

possibilitam adicionar e gerenciar participantes, compartilhar links, documentos, 

imagens e outros tipos de arquivos digitais. 

Por meio destas redes, é possível se criarem grupos de discussões, debates, 

formais ou informais, unindo pessoas com interesse em comum, ou envolvidas 

diretamente em algum projeto ou solução de problemas. Esses serviços de redes 

são de fácil criação e administração, possibilitando aos interessados sua utilização 

sem grandes dificuldades de adaptação. 

São exemplos desta ferramenta: Facebook, LinkedIn, Twitter e Whatsapp 

(YOUNG, 2010, p.52). 

 

2.4.1.17 Vídeo conferência (Voice and Voip) 

 

Por meio desta ferramenta tecnológica, é possível estabelecer comunicações 

com uma pessoa ou um grupo por meio de transmissão online de imagens e voz, em 

tempo real. 

De fácil utilização e aquisição, é um meio pelo qual é possível criar debates, 

fóruns e discussões em tempo real e em qualquer parte do planeta que disponha de 

um sinal adequado de internet. Possibilita a utilização de outras ferramentas de 

gestão, paralelamente a esta, potencializando o compartilhamento de informações 

(YOUNG, 2010, p.54). 

 



38 

 

2.4.1.18 Construindo clusters de conhecimento 

 

O termo “Cluster de Conhecimento” refere-se a um grupo que estabelece 

conexões para criar, inovar e disseminar experiências. Em outras palavras, são 

diferentes indivíduos, equipes de trabalho e organizações, que têm a possibilidade 

de se unir virtualmente por meio da internet. Em virtude disto, possuem grandes 

possibilidades de estabelecerem comunicação, colaboração, aprendizagens e 

compartilhamento de conhecimentos por meio destes “clusters”. 

Este termo é usado, por exemplo, no âmbito de empresas do mesmo ramo 

industrial, tecnológico, de defesa, que estabelecem contatos que visam a 

compartilhar métodos de otimização de processos, compartilhamento de 

informações, redução de despesas por meio de divisão gastos, etc. 

Algumas organizações formam Clusters de conhecimento colaborativo para 

produzir produtos, serviços e conhecimentos que seriam impossíveis de serem 

produzidos individualmente. Um exemplo disto é a Indústria Airbus, que formou uma 

rede de colaboração como esta na indústria aeroespacial para construir seu novo 

Airbus 380 (YOUNG, 2010, p.58). 

 

2.4.1.19 Localizador de experiências 

 

A utilização desta ferramenta parte do princípio que, às vezes, é mais valioso 

saber quem detém determinado conhecimento para executar determinada tarefa do 

que saber como fazê-la. Em outras palavras, muitas vezes as organizações 

enfrentam problemas para encontrar quem possui ou onde se encontra determinada 

habilidade ou conhecimento no âmbito da mesma.  

Isso traz como consequência a necessidade de “reinventar a roda” na busca 

por soluções, pelo fato de não catalogar a localização do conhecimento previamente 

adquirido. 

Assim, trata-se de um cadastro ou um catálogo virtual, no qual são 

registradas pessoas ou organizações que detêm certo tipo de expertise, seus dados 

pessoais, foto, experiências profissionais e área de atuação profissional. Com isso, 

diante da necessidade de solucionar algo, acessa-se este cadastro e busca-se o 



39 

 

possuidor ou possuidores deste conhecimento, buscando conectar conhecedores 

com quem necessita da informação. 

Aliado a outras ferramentas como os Clusters, é possível construir um 

Localizador de Experiências utilizado entre organizações, de forma que se possa 

encontrar especialistas pertencentes a outras organizações e solicitar sua 

assessoria (YOUNG, 2010, p.61).  

 

2.4.1.20 Espaços de trabalho virtuais colaborativos 

 

A essência dos espaços virtuais colaborativos é que estes permitem pessoas 

trabalharem juntas, independentemente de onde estão fisicamente localizadas. É 

uma ferramenta que envolve uma combinação de compartilhamento de documentos, 

edições colaborativas e conferências audiovisuais, por meio do acesso a internet. 

Um exemplo de um eficiente sistema de colaboração virtual é a combinação 

do Skype, para conferências audiovisuais, com um sistema de edição colaborativa, 

como o Google Docs. Esta junção de ferramentas permite que as equipes criem 

documentos em conjunto, discutam planos de ação e capturem seus conhecimentos 

básicos por meio de ferramenta de base de conhecimento, como o Wiki. 

O Teleplace é considerado pelo autor como o “estado da arte” da colaboração 

virtual. Consiste num sistema que proporciona um mundo tridimensional, que 

suporta diversas formas de colaboração virtual, por meio de um ambiente imersivo, 

acessado pelo próprio site da empresa (YOUNG, 2010, p.64). 

 

2.4.1.21 Plano de competências por conhecimento do trabalhador  

 

Trata-se de um plano de gestão de pessoal por competência, que visa a 

desenvolver habilidades críticas requeridas para um indivíduo se tornar um efetivo 

trabalhador com conhecimento.  

O objetivo deste plano é permitir que os gerentes de equipes possam 

acompanhar o desenvolvimento de habilidades de conhecimento de trabalho críticas 

e permitir que indivíduos identifiquem os níveis atuais de competência e sejam 
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melhor recompensados e reconhecidos em termos de níveis de competência 

alcançados. 

Um indivíduo deve atingir certos níveis de competência para se tornar um 

trabalhador com conhecimento proficiente. Esse nivelamento é dividido em quatro 

categorias progressivas, que vão desde a consciência e compreensão de 

habilidades inerentes ao seu trabalhado, até sua capacidade de ensinar, a outros, 

determinadas competências. 

Em termos práticos, consiste em especializar os integrantes da instituição, por 

meio de estímulos, de acordo com o perfil do indivíduo e do interesse institucional. 

E, conforme o mesmo vai ganhando experiência e habilidades, sobre uma maior 

valorização e reconhecimento. (YOUNG, 2010, p.70). 

 

2.4.1.22 Mapeamento do conhecimento 

 

Consiste em um processo pelo qual as organizações podem identificar e 

categorizar os ativos de conhecimento dentro de sua organização, sejam eles 

pessoas, processos, conteúdo ou tecnologia.  

Ele permite que uma organização aproveite a experiência interna existente, 

além de identificar barreiras e restrições para o cumprimento de metas e objetivos 

estratégicos. Para isto, busca-se construir um roteiro para localizar as fontes de 

conhecimentos internas, aproveitando melhor seus próprios recursos. 

Este mapeamento inclui todos os processos e ferramentas para retratar uma 

perspectiva dos seus membros sobre processos já realizados, fontes de 

conhecimento internas, fluxos de informações e restrições diversas.  

Trata-se de um auxílio tanto para a busca do conhecimento explícito quanto 

para do tácito, mostrando a importância e as relações entre o compartilhamento de 

conhecimento e sua dinâmica. O mapa final pode assumir múltiplas formas, desde 

uma exibição ilustrada, um diretório, até uma matriz de ativos em relação a 

processos-chave de negócios. 

Esta ferramenta, dentre outros, objetiva a estimular a reutilização do 

conhecimento, prevenindo as necessidades de reinvenções, economizando tempo e 

custos; destacar ilhas de especialização e sugerir maneiras de conectá-las, 

aumentando o intercâmbio de informações; além de reduzir o peso sobre os 
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especialistas na resolução de problemas internos, na medida em que divulgam e 

repartem seus conhecimentos (YOUNG, 2010, p.72). 

 

2.4.1.23 Modelo de Maturidade de Gestão do Conhecimento 

 

Consiste numa ferramenta que auxilia uma organização a avaliar seu 

progresso relativo à implementação da GC, em um nível mais detalhado. Pode ser 

descrito como uma escala que descreve diferentes níveis de maturidade de GC 

alcançados por uma empresa. 

Vários modelos de maturidade foram desenvolvidos. No entanto, a maioria 

adotou como base o The Software Engineering Institute (SEI) desenvolvido pela a 

Universidade Carnegie Mellon. 

De acordo com este, existe cinco níveis de maturidade:  

 Inicial: Não consciência de adoção de práticas de GC; 

 Repetida: A organização reconhece a importância da GC, entretanto, existem 

apenas alguns projetos-piloto de implementação, idealizados por "pioneiros da 

GC" individuais. 

 Definida: Atividades estáveis e praticadas que, efetivamente, suportam a GC de 

partes individuais da organização. Essas práticas já são integradas aos 

processos de trabalho do dia-a-dia. 

 Gerenciada: Os indicadores relativos à eficiência destas atividades sólidas de 

GC são regularmente medidos. As práticas são garantidas a longo prazo, em 

virtude de adaptações organizacionais que proporcionam a compatibilização 

social e técnica interna a sistemas de gestão adotados. 

 Otimizada: Há instrumentos de medição combinados com outros de controle 

estratégico. Não há desafios que não podem ser resolvidos com as ferramentas 

de GC já estabelecidas. 

Este método é utilizado quando uma organização deseja medir o nível de 

maturidade em relação a práticas de GC por ela adotadas.  

Por meio da ferramenta de avaliação de GC APO, poderão ser observadas, 

além de uma visão destes níveis de maturidade, informações para que a 

organização identifique, dentre as áreas descritas como “os cinco passos”, as que 
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necessitam aprimoramentos em suas práticas e as que já apresentam bons 

resultados (YOUNG, 2010, p.74). 

 

2.4.1.24 Mentor / Regime de aprendizagem 

 

O Mentoring consiste em uma relação de trabalho entre um membro sênior da 

organização, com bastante experiência, e um júnior, iniciante e com pouca vivência 

profissional. É um processo realizado por meio de uma agenda intencional, 

projetada para transferir experiência e aprendizagem.  

O mentor, possuidor de experiência e antiguidade na organização, 

pessoalmente aconselha, treina e promove o desenvolvimento da carreira do 

aprendiz. 

Esta metodologia é uma das que vem se mostrando uma das mais efetivas no 

ramo da GC, tornando-se bastante popular nos últimos anos como um excelente 

veículo de desenvolvimento de carreiras. 

A finalidade básica deste método é fornecer um mecanismo para um 

intercâmbio informal de conhecimento e especialização entre o pessoal experiente e 

os novatos. Isso se efetivaria por meio de ajudas e aconselhamentos, relacionados 

às tarefas e atividades normais do dia-a-dia, além de outras sugestões e soluções 

oferecidas. 

O autor defende a ideia de que o Mentoring é capaz de impulsionar 

capacidades e habilidades dos membros da corporação, contribuindo bastante para 

seu desenvolvimento como um todo (YOUNG, 2010, p.76). 

 

2.4.1.25 Portal do conhecimento 

 

Esta ferramenta efetiva-se por meio de um site na internet, baseado num 

portal de informações. Este, além de conter informações estruturadas elaboradas 

por especialistas, possui redes de conhecimento e comunidades, fóruns de 

discussão e espaços de trabalho colaborativos para encorajar, difundir e transferir, 

de maneira mais "espontânea", o conhecimento tácito. 
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Além destas possibilidades, pode-se ainda complementá-lo com um 

localizador de especialidades, que facilita a identificação de ativos de conhecimento, 

separados por áreas-chave no conhecimento organizacional (YOUNG, 2010, p.78). 

 

2.4.1.26 Compartilhamento de vídeo 

 

Esta ferramenta consiste na habilidade e capacidade de publicar conteúdo de 

vídeo, seja para um público específico ou para todo o mundo. Além deste 

compartilhamento, alguns sites ainda permitem alguns níveis de discussão sobre o 

conteúdo. 

Trata-se de um poderoso método de captura, compartilhamento e absorção 

de conhecimento, especialmente pela disponibilidade de câmeras a preços 

acessíveis e softwares de edição de vídeos de fácil utilização. 

Seu ponto forte está na transmissão de instruções sobre “como fazer” 

determinada tarefa. Isto se daria por meio de demonstrações de execução, nas 

quais é possível acompanhar um “passo-a-passo” e, assim, se habilitar a também 

realizar determinada atividade. 

Plataformas como o Youtube permitem essas publicações, que poderão ser 

acessadas por qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo (YOUNG, 2010, 

p.81). 

 

2.4.2 O Modelo de Batista 

 

No ano de 2005, Batista (2005) publica um resultado de estudo realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a respeito da implementação da GC na 

administração pública. Nesta obra, o autor apresenta um modelo de análise de 

níveis de formalização, introdução da gestão e obtenção de resultados, oriundos de 

práticas de GC. Por meio desta ferramenta, o autor pôde avaliar os níveis de adoção 

destas práticas, em diversos órgãos da Administração Pública Federal (civis e 

militares). 

Analisando o alcance desta pesquisa e sua aplicação em órgãos do Ministério 

da Defesa, aliado ao fato de que este autor é citado em trabalhos científicos como 
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os elaborados por Ansuattigui (2011) e Souza (2009), julgou-se que o estudo de 

suas práticas sugeridas seria relevante para este trabalho. 

Assim, na obra de Batista foram listadas 26 práticas relacionadas à GC, a 

partir de exemplos concretos observados em organizações de todo o mundo, 

englobando aplicações, técnicas, processos e ferramentas. 

Para cada ferramenta listada, há uma análise do seu estágio de 

implementação e do alcance pretendido com sua introdução no âmbito da 

organização, de acordo com a percepção do entrevistado, numa escala de 0 a 4, da 

seguinte maneira: 

a) Quanto ao estágio de implantação, a escala indicava as seguintes opções: 

0. Não existem planos de implantação; 

1. Planejadas para o futuro; 

2. Estão em processo de implantação; 

3. Já estão implantadas; 

4. Já estão implantadas e apresentando resultados importantes e 

relevantes. 

b) Quanto ao alcance que se pretende obter dentro da organização, desde 

que exista pelo menos um plano de implementação dessas práticas, a escala 

indicava as seguintes opções: 

0. Não existem; 

1. Apenas iniciativas isoladas; 

2. Restrito a alguns departamentos; 

3. No âmbito de uma diretoria ou divisão; 

4. Amplamente disseminada na organização. 

Para a análise do resultado, foi elaborada uma lista de práticas de GC, 

classificada em três categorias, conforme quadros 2, 3 e 4, a seguir: 
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Gestão de Recursos Humanos: Práticas que facilitam a transferência, a disseminação e o 

compartilhamento de informações e conhecimento. 

Prática Descrição 

Fóruns (presenciais e virtuais) 

/Listas de discussão 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, 

ideias e experiências. 

Comunidades de prática ou 

Comunidades de conhecimento 

Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de 

um interesse comum. São auto-organizadas, permitindo a 

colaboração de pessoas internas ou externas, constituindo-se em 

um veículo que facilite a transferência e absorção de melhores 

práticas e contato com especialistas. 

Educação corporativa 

Processos de educação continuada estabelecidos com vistas à 

atualização do pessoal de maneira uniforme em todas as áreas da 

organização. (palestras, reuniões de coordenação doutrinária, 

reuniões para atualizações e padronizações de novas e diretrizes). 

Narrativas 

Instruções ou palestras que discorram sobre assuntos complicados, 

expondo situações, lições aprendidas, ou ainda interpretar 

mudanças culturais. São relatos retrospectivos de pessoal envolvido 

nos eventos ocorridos. 

Universidade corporativa 

Constituição formal de unidade organizacional dedicada a promover a 

aprendizagem ativa e contínua dos colaboradores da organização. 

Programas de educação continuada, palestras e cursos técnicos 

visam a desenvolver tanto comportamentos, atitudes e 

conhecimentos mais amplos, como habilidades técnicas específicas. 

Mentoring 

Relação pessoal de desenvolvimento, em que um especialista 

promove a evolução e desenvolvimento do menos experiente. O 

objetivo principal é motivar e inspirar o "aprendiz", aumentar o seu 

potencial e também transmitir algum "know-how". (Tutoria, 

Orientador de Curso/TCC...). 

Coaching 

Similar ao Mentoring. Entretanto, o coach (instrutor) atua no 

processo de planejamento, orientação, diálogo e acompanhamento, 

estabelecendo metas e estimulando o instruendo a encontrar 

soluções a seus questionamentos, auxiliando sua evolução 

profissional. 

QUADRO 2 - Ferramentas de GC categoria Gestão de Recursos Humanos 
Fonte: Batista (2005, p.12). 
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Processos facilitadores da GC: Práticas que funcionam como facilitadoras de geração, retenção, 

organização e disseminação do conhecimento organizacional. 

Prática Descrição 

Melhores Práticas (Best Practices) 

 Identificação e difusão de melhores práticas, que podem 

ser definidas como um procedimento validado para a 

realização de uma tarefa ou solução de um problema. São 

documentadas através de bancos de dados, manuais ou 

diretrizes. 

Benchmarking interno e externo 

Busca sistemática das melhores referências (nacionais e 

internacionais) para comparação com os processos, 

doutrinas e materiais utilizados atualmente pela Força. 

Memória organizacional / Lições 
aprendidas / Banco de conhecimentos 

Registro do conhecimento organizacional sobre 

processos, produtos, serviços e relacionamento com OM, 

militares e civis. São relatos de experiências onde se 

registra o que aconteceu, o que se esperava que 

acontecesse, a análise das causas das diferenças e o que 

foi aprendido durante o processo. 

Sistemas de inteligência organizacional 

Prática que visa a extrair inteligência de informações, por 

meio da captura e da conversão das informações em 

diversos formatos, e a extração do conhecimento a partir da 

informação. O conhecimento obtido de fontes internas ou 

externas, formais ou informais, é explicitado, documentado 

e armazenado para facilitar o seu acesso. 

Mapeamento ou auditoria do 
conhecimento 

 Registro do conhecimento organizacional sobre 

processos, doutrinas, materiais e relacionamento com 

especialistas, alunos e antigos instrutores. Inclui a 

elaboração de mapas do conhecimento, descrevendo 

fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos ou do 

Curso como um todo. 

Sistema de gestão por competências 

 Visam a determinar as competências essenciais à 

organização, avaliar a capacitação interna com relação 

aos domínios correspondentes a essas competências, e 

definir os conhecimentos e habilidades que são 

necessários para superar as deficiências existentes com 

relação ao nível desejado para a organização. 

(capacitação de instrutores, cursos, missão no exterior). 

Banco de competências organizacionais 

Repositório de informações sobre a localização de 

conhecimentos na organização, incluindo fontes de 

consulta e também as pessoas ou as equipes detentoras 

de determinado conhecimento. 

Banco de competências individuais 

Banco de dados sobre a capacidade técnica, científica, 

artística e cultural de militares e civis. Exemplo: uma lista 

on-line do pessoal, contendo um perfil da experiência, 

cursos que possui e suas áreas de especialidade. 

Gestão do capital intelectual ou gestão 
dos ativos intangíveis 

Ativos intangíveis são recursos disponíveis no ambiente 

institucional, de difícil qualificação e mensuração, mas que 

contribuem para os seus processos produtivos e sociais. A 

prática pode incluir mapeamento dos ativos organizacionais 

intangíveis; gestão do capital humano; gestão do capital do 

cliente; e política de propriedade intelectual. 

QUADRO 3 - Ferramentas de GC categoria Processos Facilitadores 
Fonte: Batista (2005, p.18). 
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Base tecnológica e funcional: Práticas que servem de suporte à gestão do conhecimento 

organizacional, incluindo automação da gestão da informação, aplicativos e ferramentas de 

Tecnologia da Informação (TI) para captura, difusão e colaboração. 

Prática Descrição 

Ferramentas de colaboração como portais, 

intranets e extranets. 

Sistemas informatizados que capturam e difundem 

conhecimento e experiência entre alunos, instrutores e 

entre os Cursos. 

Sistemas de workflow 

Práticas ligadas ao controle da qualidade da informação 

apoiado pela automação do fluxo ou trâmite de 

documentos. É utilizado para controle de documentos e 

revisões, requisições de pagamentos, estatísticas de 

desempenho de funcionários etc. 

Gestão de conteúdo 

Representação dos processos de seleção, captura, 

classificação, indexação, registro e depuração de 

informações. Envolve pesquisa contínua dos conteúdos 

dispostos em instrumentos, como bases de dados, 

árvores de conhecimento, redes humanas etc. 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 

Adoção de aplicativos informatizados de controle de 

emissão, edição, acompanhamento da tramitação, 

distribuição, arquivamento e descarte de documentos. 

(SPED, Intranet...) 

Data mining 

Instrumentos com alta capacidade de associação de 

termos, permitindo-lhes pesquisar assuntos ou temas 

específicos. 

QUADRO 4 - Ferramentas de GC categoria Base Tecnológica e funcional 
Fonte: Batista (2005, p.24). 

 

Por meio de entrevistas, é possível quantificar os resultados e concluir sobre 

diversos aspectos relacionados ao estágio de maturidade da gestão organizacional. 

Como exemplo, é possível diagnosticar os pontos fortes da GC e as áreas que 

necessitam mais atenção, detectados pelo resultado da percepção dos entrevistados 

quanto às práticas de GC adotadas em cada categoria. 

 

2.5 FERRAMENTAS PARA DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO 

DE GC EM ORGANIZAÇÕES 

 

A literatura aborda este tópico utilizando também a terminologia “Auditoria do 

Conhecimento” (AC). De acordo com Ansuattigui (2011), a AC consiste no processo 
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de identificar o conhecimento julgado essencial à organização e estudar o público-

alvo, no sentido de assegurar as lacunas relacionadas a estes conhecimentos.  

Por ocasião desta revisão de literatura, na qual foi possível conhecer diversos 

processos de utilização de GC em organizações, tais como o Modelo de GC para a 

Administração Pública Brasileira de Batista (2006), o Manual de Ferramentas e 

Técnicas de Gestão do Conhecimento – APO (2010), o Road Map for Knowledge 

Management Results da APQC (2003), dentre outros, observa-se que a grande 

maioria propõe uma cronologia semelhante, relativa ao processo de aplicação da 

GC. 

Esta, normalmente se inicia por uma avaliação do estágio de implementação 

e aderência ao processo de GC no âmbito da organização, a fim de se obter um 

perfil inicial da mesma, compreendendo seus pontos fortes e fracos nas diversas 

áreas .  

As variadas correntes da GC buscam definir áreas que influenciam 

diretamente na administração da gestão organizacional, chamadas facilitadoras, as 

quais variam conforme interpretação do autor. São exemplos destes meios 

viabilizadores: pessoas, processos, tecnologia, etc. 

Assim, surgiram mecanismos voltados especialmente para esta fase inicial do 

processo introdutório da GC, conhecidos como ferramentas de análise de 

implementação de GC. Dentre estas, destacamos a Metodologia OKA 

(Organizational Knowledge Assessment) e o Método Asian Productivity Organization 

(APO) de Avaliação de Gestão do Conhecimento. 

 

2.5.1 Metodologia OKA (Organizational Knowledge Assessment). 

 

A metodologia OKA foi criada para avaliar a capacidade de uma organização 

em utilizar adequadamente seus ativos intelectuais e diagnosticar seu nível de 

maturidade em GC. Segundo Fonseca (2010), métodos de avaliação como este 

visam a analisar 

 
[...] aspectos gerais que afetam o conhecimento dentro de uma 
organização, incluindo pessoas, cultura, liderança, processos 
empresariais e outros temas sistêmicos que permitem um diagnóstico 
das áreas problemas que a GC enfrentaria para estabelecer ambiente 
favorável à criação, partilha e aplicação de conhecimento (Fonseca 2010, 
p. 2) 
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Utilizando-se desta concepção, o Banco Mundial desenvolveu uma 

ferramenta para pontuar práticas de GC associadas às estas dimensões do 

conhecimento. 

Como resultado deste processo, é possível diagnosticar áreas que 

necessitam melhorias e dimensões que já apresentam bons resultados, ambos 

relacionados à gestão do conhecimento. 

Segundo Fonseca (2010), ao conhecer seus pontos fortes e fracos, as 

instituições podem direcionar seus esforços em setores específicos de GC para se 

diferenciar no mercado. 

Ainda segundo a autora, este método apoia-se em três elementos essenciais 

da gestão do conhecimento: pessoas, processos e sistemas. Cada um destes é 

constituído por dimensões ou áreas, que detalham um pouco mais cada um destes, 

conforme figura 2 abaixo: 

 

 
FIGURA 2 - Arquitetura do método do OKA 
Fonte: Fonseca (2010, p. 5) 

 

A fim de viabilizar uma análise mais objetiva, criou-se um questionário com 

205 questões objetivas, no qual se atribui uma pontuação para cada um dos 
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elementos destacados do método, avaliando-se os seguintes aspectos, conforme 

quadro 5: 

 

ELEMENTOS 
DIMENSÕES DO 

CONHECIMENTO 
O QUE SE MEDE 

Pessoas 

Cultura & Incentivos - 

Aspectos culturais 
implícitos e explícitos, 
crenças e incentivos para 
criar, formatar, e dar 
suporte aos ativos 
intelectuais e atingir as 
metas. 

 Políticas em recompensar atividades de 
conhecimento, mecanismos de cooperação e de 
transferência de conhecimento: Comunidades de 
Prática e Postura de Grupo. 

 Tolerância da organização com comportamentos 
e riscos inovadores. 

 Apoio e oferecimento de atividades ligadas ao 
aprendizado dos colaboradores. 

 Receptividade a mudanças no trajeto profissional 
dos colaboradores: plano de carreira, ascensão 
profissional, mudança de área, etc. 

 Participação dos colaboradores na melhoria da 
organização. 

 Receptividade a ideias externas. 

Criação e Identificação 
de Conhecimento - 

Capacidade da organização 
e seus interessados em 
identificar e criar ativos 
intelectuais, que contribuam 
para seus objetivos. 

 Receptividade da organização a novas 
informações básicas para novo conhecimento. 

 Habilidade da organização e dos colaboradores 
em criar novo conhecimento. 

 Investimento e aperfeiçoamento do capital 
humano, atraindo e/ou retendo colaboradores 
detentores de conhecimento atualizado. 

 Esforços e comprometimento em identificar e 
capturar informações relevantes aos seus objetivos. 

 Meios de identificação e esclarecimento das 
oportunidades de GC (condução do processo). 

Compartilhamento de 
Conhecimento - A 
capacidade da empresa e 
seus stakeholders em 
compartilhar ativos 
intelectuais de maneira a 
permitir atingir suas metas. 

 Utilização de estruturas organizacionais que 
favoreçam o compartilhamento de conhecimento 
(tipos e estruturas de comunicação entre unidades 
e que conduzam ao compartilhamento e ao espírito 
de equipe) 

 Compartilhamento e difusão do conhecimento. 

 O suporte às atividades ligadas ao 
compartilhamento de conhecimento 

 Compartilhamento do conhecimento tácito. 

 Compartilhamento do conhecimento explícito. 

 Conversão do conhecimento tácito em explícito. 

 Conversão do conhecimento explícito em tácito. 

 Qualidade do compartilhamento do 
conhecimento com clientes, parceiros e 
fornecedores. 

Comunidades de Prática 
e Times de Conhecimento 
- A existência, natureza e 

uso de grupos de pessoas 
que possam ser 
mobilizados para resolver 
problemas e permitir que a 
organização atinja suas 
metas. 

 Suporte à criação de vários nichos de 
conhecimento e grupos de compartilhamento de 
conhecimento dentro de sua área de atuação. 

 A natureza das comunidades de prática 
existentes dentro da organização. 

 A efetividade das comunidades de prática. 

 Catalisação da formação de times que utilizem o 
conhecimento para resolver problemas ou dar 
suporte aos objetivos da organização. 
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ELEMENTOS 
DIMENSÕES DO 

CONHECIMENTO 
O QUE SE MEDE 

Conhecimento e 
Aprendizado - A 

capacidade da organização 
no desenvolvimento de seu 
capital humano através de 
treinamentos e outras 
estruturas ou atividades 
formalmente dirigidas ao 
desenvolvimento do 
conhecimento. 

 Atitudes e abordagens para construir capital 
humano. 

 Capacitação/desenvolvimento de mudanças 
comportamentais. 

 Inserção de processos de conhecimento nos 
seus processos de trabalho. 

 Utilização e reutilização do conhecimento e 
know-how. 

 Incorporação de informação externa a suas 
atividades de aprendizado. 

Processos 

Liderança & Estratégias - 
A utilização das técnicas de 
GC como modelo de gestão 
dos líderes e gerentes da 
organização 

 Consideração da GC como valor corporativo. 

 Atuação das lideranças na gerência e 
supervisão da arquitetura organizacional, dos 
processos ou das políticas da empresa. (a 
liderança está mais apta a modificar estruturas a 
fim de adaptá-las e torná-las favoráveis as 
necessidades do Programa de GC) 

 O grau com que a alta administração patrocina o 
programa de GC. 

 Flexibilidade e aptidão da alta administração a 
mudanças em dinâmica e estrutura. 

 A qualidade e a natureza do relacionamento 
entre a alta administração e o corpo gerencial. 

 O grau com que a média gerência incorpora os 
processos de GC em sua rotina diária. 

Fluxo de Conhecimento - 
Natureza e capacidade do 
fluxo de conhecimento e 
outros ativos intelectuais na 
organização, tais como: 
captura, armazenamento, 
disseminação, e outros. 

 A natureza e efetividade da captura, 
armazenamento e transformação do conhecimento. 

 A natureza e efetividade da disseminação e 
fluxo do conhecimento. 

Operacionalização do 
Conhecimento - A 

capacidade da organização 
integrar e aplicar 
conhecimento dentro de 
seu negócio e processos 
operacionais. Representa o 
ciclo interativo de 
conhecimento dentro dos 
processos críticos da 
organização, e 
consequentemente de seus 
resultados. 

 A estrutura para viabilizar a absorção e 
integração do conhecimento aos processos 
operacionais da organização. 

 O grau com que as práticas da organização 
permitem e favorecem mudanças contínuas. 
Quanto mais existirem política, procedimentos e 
práticas culturais que permitam mudança, mais 
facilmente novos conhecimentos serão integrados. 

 O grau com que os processos da organização 
estão documentados e acessíveis aos empregados. 

 O grau com que os empregados aproveitam a 
integração e aplicação do conhecimento. 

Alinhamento - O grau no 
qual o objetivo do 
Programa de GC e seu 
resultado tentam satisfazer 
ou realizar os objetivos e 
metas da organização. 

 Aptidão para articular e concretizar objetivos. 

 O grau com que possui conhecimento suporta 
estratégias e se alinhado aos objetivos. 

 O grau com que a GC ou iniciativas de GC 
refletem os objetivos da organização. 

 O papel da GC em favorecer os objetivos 
organizacionais. 

 O alinhamento entre o conhecimento existente e 
as necessidades da organização. 

 Alinhamento da GC com os objetivos 
organizacionais impactando nos resultados. 
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ELEMENTOS 
DIMENSÕES DO 

CONHECIMENTO 
O QUE SE MEDE 

Métricas e Monitoração 
(Benchmarking) - A 
capacidade para medir a si 
mesma com respeito à 
gestão dos ativos 
intelectuais e a monitorar e 
identificar melhores 
práticas, informação 
externa, aprendizado para 
desenvolver seus 
segmentos e gerar valor na 
empresa. 

 Aptidão para identificar, avaliar e aperfeiçoar sua 
operação interna de maneira sustentável. 

 Emprego de medidas para avaliar benefícios 
relacionados a iniciativas e a programas voltados a 
GC. 

 A efetividade da TI e outros investimentos de 
infraestrutura. 

 Capacidade de monitorar e interagir com seus 
parceiros, fornecedores e competidores. 

 Aptidão para identificar e assimilar informação 
sobre si mesma no ambiente externo. 

 O grau com que a empresa está organizada 
para medir o desempenho de suas pessoas 

Sistemas 

Infraestrutura 
Tecnológica de GC - A 

capacidade e existência de 
infraestrutura tecnológica 
que permita a GC e o 
compartilhamento de 
melhores práticas 

 Softwares, aplicações ou ambientes de 
comunicação existentes para dar suporte a 
conhecimento. 

 A natureza e a capacidade da infraestrutura 
tecnológica para dar suporte ao fluxo e aos 
processos de conhecimento. 

 A infraestrutura tecnológica para dar suporte aos 
processos da empresa relacionados à GC. 

 Resultados e uso da infraestrutura tecnológica. 

Infraestrutura de acesso - 

A capacidade e a 
infraestrutura existente 
permitindo o acesso e 
interação dos stakeholders 
com os ativos intelectuais 
(sejam sistemas ou 
pessoas) 

 Acessar ao conhecimento da organização. 

 A facilidade com que se compreende o 
significado do conhecimento na organização. 

 A facilidade de acesso ao conhecimento 
implícito. 

 A natureza e efetividade dos mecanismos que a 
organização possui para encontrar conhecimento. 

 Medição de resultados e uso de conteúdos. 

Gerência de Conteúdo - 
Tipo de conteúdo e 
ferramentas de GI que a 
organização produz e 
gerencia. 

 O grau com que a organização tem informação 
sobre suas necessidades 

 A abrangência e tipo de conteúdo que a 
organização possui. 

 A qualidade do conteúdo que a organização 
possui. 

Suporte e Gerência do 
Programa de GC 
- Natureza, desenho e 

capacidade do Programa 
de GC, como construído na 
organização, em envolver 
pessoas, unidades, grupos, 
etc. 

 A infraestrutura do ambiente ou do programa de 
GC. 

 A natureza dos papéis associados à 
infraestrutura de GC. 

 O balanceamento entre aspectos formais e não 
formais da infraestrutura do ambiente de GC. 

 A existência de laços de realimentação e de 
mecanismos de monitoração do ambiente de GC. 

QUADRO 5 - Avaliação do processo de GC 
Fonte: Fonseca (2010) 

 

Ao final da pesquisa, tabulam-se os resultados, lançando-os em um gráfico 

tipo teia (figura 3). A partir daí é possível obter-se uma visão geral da situação 

organizacional relacionada às práticas de GC. 
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De posse deste quadro, pode-se identificar os pontos fortes e oportunidades 

de melhoria para, então, elaborar o melhor processo de implementação ou melhoria 

de GC, nas áreas chaves identificadas. 

 

 
FIGURA 3 - Diagrama com as pontuações por dimensão do conhecimento 
Fonte: Fonseca (2010, p. 15). 

 

2.5.2 Método Asian Productivity Organization (APO) de Avaliação de Gestão 

do Conhecimento 

 

Young (2010) em sua obra denominada “Manual de Ferramentas e Técnicas 

de Gestão do Conhecimento”, apresenta uma variedade de ferramentas de GC. 

Dentre elas, destacamos uma especial, utilizada para a realização de uma avaliação 

do estado implementação da GC em determinada organização: APO Knowledge 

Management Assessment Tool (Método APO de Avaliação de Gestão do 

Conhecimento). 

Trata-se de uma pesquisa realizada por meio de um questionário, 

desenvolvida para auxiliar as organizações a realizar uma avaliação inicial e rápida 

de sua prontidão para a gestão do conhecimento. Esta metodologia deve ser 

utilizada no início do programa de implemetação de GC, uma vez que a empresa 
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necessita conhecer seus pontos fortes e oportunidades de melhoria. Assim, poderá 

selecionar as ferramentas mais adequadas a sua realidade e necessidade. 

Esta ferramenta é baseada na estrutura de GC da APO, conforme figura 4. 

Nela, constam perguntas relacionadas às ferramentas selecionadas por esta 

empresa, classificadas em sete dos elementos que figuram no quadro:  

 

 

FIGURA 4 - Estrutura de GC da APO 
Fonte: Young (2010, p. 85). Tradução nossa. 

 

O ponto de partida deste processo é a compreensão da visão organizacional, 

sua missão, seus objetivos e orientações estratégicas. Isso ajuda a organização a 

identificar e analisar as competências e capacidades essenciais que ela já possui e 

as que precisa desenvolver.  

Os quatro aceleradores descritos na figura 4 (pessoas, processos, tecnologia, 

liderança) podem auxiliar a organização a compreender em que medida esses 

facilitadores existem na organização, permitindo uma implementação bem sucedida 

do processo de gestão.  

Os cinco principais processos de conhecimento (identificar, criar, armazenar, 

compartilhar, aplicar) fornecem uma avaliação inicial das práticas existentes 

relacionadas à GC que podem ser alavancadas durante a implementação. Esta 

ferramenta permite identificar algumas práticas já desenvolvidas pela instituição e 
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que, por vezes, é praticada sem que a mesma saiba o que está realizando de fato, 

ou seja, pratica GC sem perceber.  

Os resultados dos esforços, desta prática, medem a eficácia dos processos 

de conhecimento suportados pelos fatores críticos de sucesso (aceleradores, visão e 

missão). Os resultados devem ser capazes de demonstrar o aprimoramento da 

aprendizagem e da inovação que criam capacidades individuais, de equipe, 

organizacionais e sociais e, em última instância, levam a melhorias na qualidade dos 

produtos e serviços, produtividade, lucratividade e crescimento.  

De acordo com o autor, existem sete categorias a serem auditadas neste 

processo APO, baseadas nos elementos mais relevantes do sistema, conforme 

demonstrado na figura 4: 

 Liderança: Avalia-se a capacidade da liderança organizacional em responder aos 

desafios de uma economia baseada no conhecimento. A liderança neste contexto é 

avaliada no que diz respeito às políticas e estratégias de GC em vigor na 

organização, além dos esforços para iniciar, orientar e manter práticas de GC no 

âmbito da empresa. 

 Processos: Analisa-se como o conhecimento é gerenciado na implementação, 

desenvolvimento e melhorias dos principais processos de trabalho na organização. 

Além disto, observa-se como a organização avalia e melhora, continuadamente, 

seus processos, buscando melhorar seu desempenho. 

 Pessoas: Nesta categoria, observa-se a capacidade da organização em criar e 

manter uma organização baseada no conhecimento e aprendizagem cultural. Além 

disto, também se analisa o esforço para estimular o compartilhamento do 

conhecimento e a colaboração entre seus membros e o desenvolvimento dos 

trabalhadores do conhecimento; 

 Tecnologia: Há uma verificação da capacidade de desenvolver e disponibilizar 

soluções baseadas em conhecimento, como ferramentas colaborativas e sistemas 

eletrônicos de gerenciamento de conteúdos. Além disto, a confiabilidade destes 

facilitadores e sua acessibilidade também sofrem avaliação; 

 Processos de conhecimento: São analisados a capacidade organizacional em 

identificar, criar, compartilhar e aplicar os conhecimentos, de maneira sistemática, 

além da divulgação de melhores práticas e lições aprendidas, que minimizam a 

duplicidade de trabalhos; 
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 Aprendizagem e inovação: Esta categoria analisa a capacidade da organização 

em estimular, sustentar, e fortalecer a aprendizagem e inovação por meio de um 

sistemático processo de conhecimento. Também se verifica os esforço da 

administração em incutir valores relacionados à aprendizagem e inovação, e 

incentivar o compartilhamento do conhecimento; 

 Resultados da GC: Esta categoria mensura a capacidade organizacional em 

valorizar seus clientes por meio de melhores produtos e serviços. Em outras 

palavras, sua aptidão em melhorar sua produtividade, qualidade e rentabilidade, 

sustentando o crescimento por meio do uso efetivo dos recursos, resultante da 

aprendizagem e inovação. 

Para esta análise, o autor apresenta um questionário com 42 questões, que 

cobrem estas sete áreas de auditoria, atribuindo-se uma pontuação que pode 

alcançar até 210 pontos, sendo 30 por categoria. Nesta avaliação, considera-se “1” 

como prática mal realizada ou não observada e “5”, como muito bem utilizada. 

 

2.5.2.1 Porque usar esta ferramenta? 

 

Segundo Young (2010), esta ferramenta de análise proporciona uma maneira 

de identificar áreas na organização que deveriam introduzir ou melhorar iniciativas 

de GC, bem como apontar as que já apresentam bons resultados. A avaliação dos 

resultados destacar os pontos fortes e áreas que necessitam melhorias neste da 

gestão. De maneira mais específica, destacam-se os seguintes objetivos desta 

ferramenta: 

 Determinar se a organização pratica a GC e em que nível a está aplicando; 

 Determinar se possui ideias condições para construir e manter um 

processo sistemático de GC; 

 Identificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria relacionadas às 

práticas de gestão do conhecimento vigentes. 

 

2.5.2.2 Como a ferramenta é usada? 

 

O questionário é parte essencial deste processo de análise. Para isto, deve-

se utilizar como amostra um público entre 70% a 80% dos membros da organização, 
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integrantes de todos os níveis e departamentos. Além disto, a fim de assegurar-se 

de que o selecionado possui um conhecimento relativo sobre a estrutura e 

funcionamento da empresa, este deverá possuir, ao menos, seis meses de efetivo 

serviço na mesma. 

A média dos escores por categoria é tabulada e apresentada na forma de 

gráfico de radar, conforme gráfico 1 abaixo: 

 

 
GRÁFICO 1 - Resultado de análise de GC.  
Fonte: Young (2010, p.30). Tradução nossa 
 

Por meio deste gráfico, é possível verificar a pontuação obtida pela pesquisa 

e confrontá-la com o grau máximo que poderia obter, por categoria. Assim, pode-se 

observar quais áreas apresentam bons resultados, quais necessitam de melhorias 

no processo de GC e em quais é possível introduzir novas práticas de 

compartilhamento de informações. 

Em seguida, avalia-se o grau de maturidade de cada área, também obtido por 

meio desta pesquisa. Para isto, soma-se o total de pontos por categoria e o compara 

com uma escala de nivelamento sugerida pelo autor, conforme gráfico 2 a seguir: 
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GRÁFICO 2 - Nível de maturidade de implantação de GC. 
Fonte: Young (2010, p.31). Tradução nossa. 

 

Os resultados desta análise proporcionam um entendimento do nível de 

implementação da GC na organização. Nivela-se desde o nível “Reação” até o 

“Maturidade”, sendo o mais baixo e o mais alto, respectivamente. As condições, 

descritas em cada um dos níveis apresentados, estão diretamente relacionadas com 

a presença, falta ou debilidade dos quatro acelerados da GC (liderança, processos, 

pessoas e tecnologia), além da aprendizagem, inovação e resultados da GC 

organizacional. 

Assim, de posse de todos estes indicadores, é possível trabalhar num 

processo de melhoria da gestão no âmbito de uma organização, de maneira mais 

pontual e objetiva, proporcionando a oportunidade para a geração de resultados 

mais rápidos e eficientes. 

 

2.6 FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO NA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

As organizações que buscam a implementação da GC de forma eficiente 

necessitam estar atentas a alguns fatores que influenciam diretamente neste 

processo, seja positiva ou negativamente. Estes, pela sua importância são 

denominados Fatores Críticos para o Sucesso (FCS).  

De maneira sintética, Rockart (1981) define FCS como as “áreas nas quais os 

resultados, se satisfatórios, assegurarão um desempenho competitivo bem sucedido 

para a organização”. Assim, no contexto da implementação de práticas de GC em 

uma organização, verifica-se que, antes de iniciá-lo, é necessária uma análise dos 
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pontos chaves para o seu êxito, capazes de influenciar positiva ou negativamente no 

seu sucesso. 

Heisig (2009) resumiu os fatores críticos de sucesso da GC, como resultado 

de uma análise de 160 modelos de GC, em quatro categorias:  

 fatores humanos: cultura, pessoas e liderança;  

 organização: processo e estrutura; 

 tecnologia: infraestrutura e aplicações e; 

 processo de gestão: estratégia, objetivos e mensuração. 

Já Holsaplle (2004) propõe que os fatores que influenciam o sucesso das 

iniciativas em GC são divididos em três categorias: 

 Gerenciais: são aquelas que emanam dos participantes da organização 

responsáveis pela administração da GC. Nesta categoria estão a liderança, a 

coordenação, o controle e a medição na GC. 

 Recursos: dentre os recursos organizacionais que influenciam direta e 

indiretamente as iniciativas em GC encontram-se os financeiros, humanos, 

tecnológicos, culturais e de conhecimento. 

 Ambientais: estes são os fatores sobre os quais a organização tem pouco ou 

nenhum controle. O autor cita como fatores importantes nesta categoria a 

competição, o mercado, a tecnologia e os climas governamentais, econômico, 

político, social e educacional. 

Wong (2005) apresenta uma síntese dos principais FCS defendidos por 

diversos autores, resultante de uma ampla e profunda pesquisa, conforme exposto 

no quadro 6 abaixo:  

 

Fatores 
Gerais 

Skyrme e 
Amidon (1997) 

Davenport 
et.al. (1998) 

Liebowitz 
(1999) 

Hasanali 
(2002) 

APQC 
(1999) 

WONG 
(2005) 

Liderança e 
apoio 
Gerencial 

Liderança do 
conhecimento 

Apoio da 
gerência 
sênior 

Apoio da 
liderança sênior 

Liderança 
Liderança e 
apoio 
da gerência 

Liderança e 
apoio da 
gerência 

Cultura 

Cultura de 
criação e 
compartilhamento 
do conhecimento 

Cultura de 
incentivo ao 
conhecimento 

Cultura de apoio Cultura Cultura Cultura 

Tecnologia 
Infraestrutura 
tecnológica bem 
desenvolvida 

Infraestrutura 
técnica 
Estrutura do 
conhecimento 
padronizada e 
flexível 

Ontologias e 
repositórios de 
conhecimento 
Sistemas e 
ferramentas para 
a GC 

Infraestrutura 
de TI 

Tecnologia TI 
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Fatores 
Gerais 

Skyrme e 
Amidon (1997) 

Davenport 
et.al. (1998) 

Liebowitz 
(1999) 

Hasanali 
(2002) 

APQC 
(1999) 

WONG 
(2005) 

Estratégia 

Forte ligação 
com um 
imperativo de 
negócios Visão e 
arquitetura 
convincentes 

Propósito e 
linguagem 
claros 

Uma Estratégia 
de GC 

 Estratégia 
Estratégia e 
propósito 

Medições  

Ligação com 
o 
desempenho 
econômico 
ou valor da 
indústria 

 Medição Medição Medição 

Funções e 
responsabili-
dades 

 
Infraestrutura 
organizacional 

Um CKO ou 

equivalente e 
uma 
infraestrutura de 
GC’ 

Estrutura, 
funções e 
responsabilida
des. 

Infraestrutura 
organizacional 

Infraestrutur
a 
organizacion
al 

Processos 

Processos do 
conhecimento 
organizacional 
sistemático. 
Aprendizagem 
contínua 

Canais 
múltiplos para 
transferência 
do 
conheciment
o 

  
Processos e 
atividades 

Processos e 
atividades 

Recompensas 
e 
reconheciment
o 

 

Mudanças nas 
práticas 
motivacionai
s 

Incentivos para 
encorajar o 
compartilhamen
to do 
conhecimento 

  
Ajuda 
motivacional 

Outros      

Recursos 
Treinamento 
e educação 
Gestão de 
RH 

QUADRO 6 - Principais fatores críticos para o sucesso. 
Fonte: Wong (2005). 

 

2.7 ESTUDO DE CASO DE IMPLEMENTAÇÃO DE GC 

 

A fim de encontrar respostas para as hipóteses levantadas, buscou-se realizar 

estudos de casos de implantações de processos de GC em organizações públicas e 

privadas. Por meio de análises dos resultados destes processos, será possível 

enriquecer a presente pesquisa e ratificar ou não os resultados esperados. 

 

2.7.1 O caso do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 

 

No livro em que apresenta um Modelo de Gestão do Conhecimento para a 

Administração Pública Brasileira, Batista (2012), apresenta um resultado de estudo 

de caso de implantação processos de GC no HCPA. 
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Neste processo de gestão, foi testado um novo processo para o 

desenvolvimento, implementação e avaliação de Prontuários Assistenciais (PAs), 

pelo hospital. Esta experiência foi premiada em 2002, no 7º Concurso de Inovação 

na Gestão Pública da Escola Nacional de Administração Pública (POLANCZYK et 

al., 2002), no quesito “prática inovadora”. 

De acordo com Polanczyk (2002), PAs são “formas estruturadas de suporte 

do manejo clínico que incluem a definição de objetivos terapêuticos e uma 

sequência temporal de cuidados e estratégias diagnósticas e terapêuticas definidas”. 

No período entre 1998 e 2002, o Hospital desenvolveu, adotou e avaliou 

cerca de 15 PAs, tais como hemorragia digestiva, asma aguda, profilaxia de 

trombose venosa profunda, dentre outras. 

De acordo com Polanczyk et al. (2002), o resultado esperado com a 

implementação dos PA é “melhorar os desfechos clínicos e permitir que mais 

pacientes se beneficiem do conhecimento científico sobre as melhores práticas 

disponíveis”. 

No contexto das principais teorias de GC na literatura, foi possível identificar 

os seguintes processos de GC nesta experiência: identificação, criação, 

armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento. 

A identificação ocorreu quando uma equipe multidisciplinar do hospital 

realizou uma pesquisa na literatura vigente, em busca das melhores práticas para o 

tratamento das 15 patologias levantadas nos PAs. 

Com relação a sua implementação: 
 

A avaliação da implementação dos PAs permitiu a criação de novos conheci- 

mentos, isto é, o HCPA gerou novas ideias, estabeleceu novas maneiras de 

executar os processos de trabalho e introduziu novas práticas de gestão. 

São exemplos disso: i) a informatização dos PAs para obter maior adesão 

do corpo clínico ao uso do conhecimento incorporado nas melhores 

práticas clínicas; ii) a modificação do processo assistencial com a 

redefinição de rotinas laboratoriais relacionadas à coleta de exames, à 

padronização de uso de medicações especiais e às reformas de áreas 

físicas; e iii) o treinamento de enfermeiros do serviço de emergência 

(BATISTA, 2012, p. 42). 

 

Por meio da junção deste conhecimento adquirido com a pesquisa na 

literatura externa sobre o tratamento destas 15 patologias, somada a experiência 
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dos funcionários internos do hospital em Porto Alegre, observa-se uma prática de 

armazenamento do conhecimento. 

Assim, com o registro destas formas de trato das doenças, neste hospital, de 

maneira informatizada, o conhecimento desenvolvido pela equipe de pesquisa 

passou a estar disponível para consulta a todos sus integrantes. Identifica-se assim 

um processo de compartilhamento de conhecimento entre os mais experientes e os 

mais novos. 

O sucesso inicial desta experiência gerou uma adesão parcial do corpo clínico 

do hospital, fato essencial para sua sobrevivência, aliado a este fator tecnológico, 

que viabilizou o processo. 

Como consequências de tudo isso, houve um beneficiamento dos 

profissionais e equipes de trabalho, uma vez que a disponibilidade de 

conhecimentos, de forma rápida e prática agilizava os atendimentos e proporcionava 

mais segurança ao profissional que, algumas vezes, se deparava com alguma 

patologia que não havia trabalhado antes. A observação de melhores práticas e 

relatos de profissionais mais experientes minimizaria a ocorrência de erros e atrasos 

no tratamento. 

 

2.7.2 Estudo de caso de práticas de GC no Exército dos Estados Unidos 

 

O Exército dos Estados Unidos, reconhecido por ser uma das grandes 

potências bélicas mundiais possui diversos acordos militares com o Brasil. Entre 

eles, destacamos o intercâmbio de militares destes países, a fim de realizar visitas e 

cursos de especialização em escolas e centros de instrução de ambas as forças. 

Neste contexto, foi realizada uma pesquisa junto ao público interno da EsAO, 

no intuito de levantar experiências junto a militares que tivessem realizado cursos no 

território americano, objetivando identificar práticas e ferramentas de GC adotadas 

por esta força.  

Assim, foi entrevistado um oficial instrutor do C Inf da EsAO, conforme 

APÊNDICE “D”, que teve a oportunidade de frequentar o curso Maneuver Captains 

Career Course. Esta especialização é realizada no Fort Benning, Georgia, e 

conduzida pelo Maneuver Center of Excellence. Em parte, assemelha-se ao Curso 
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de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), realizado no Brasil, especialmente na fase de 

planejamento nível unidade (informação oral). 

Por ocasião deste curso, foram observadas ,segundo o entrevistado, práticas 

de GC interessantes e aplicáveis ao C Inf EsAO. 

Dentre estas, destaca-se a confecção de um livro/manual denominado “The 

Maneuver Force In Battle”. Trata-se de uma publicação, na qual são compilados 

diversos trabalhos científicos realizados pelos alunos ao longo do curso. Estas obras 

são condensadas, resumidas e separadas por temas, tais como: liderança, 

operações em áreas com instabilidade, terreno, funções de combate, etc.  

O resultado deste documento se configura num exemplo de caderno de lições 

aprendidas, elaborado em intervalos variados, geralmente a cada cinco a sete anos. 

Outras práticas observadas foram a narrativa e palestra. Semelhante ao que 

se realiza na EsAO, são convidados militares e especialistas, com vivências em 

combate, administração, gerência de crise e até profissionais civis, como 

historiadores e escritores, para realizarem exposições orais acerca de suas 

experiências. Por vezes, alunos com vivências em determinados tipos de tropas, 

relacionadas ao tema abordado em sala de aula, também eram convocados a 

compartilhá-las.  

Além disto, uma vez que o curso é integrado por militares estrangeiros de 

nações amigas, em algumas oportunidades lhes é solicitada uma exposição 

relacionada a assuntos temáticos de seus respectivos países. Um exemplo desta 

prática foi um briefing5 realizado por um colombiano sobre insurgências em seu país. 

Outra prática identificada foi a utilização de simuladores virtuais. A cada 

assunto abordado em sala, os alunos deveriam planejar o cumprimento de 

determinada missão imposta pelo curso. Com o apoio desta tecnologia, a equipe de 

instrução lançava os dados referentes estes planejamentos, a fim de verificar a sua 

exequibilidade. Após a simulação desta ação, era realizada uma análise pós-ação, 

objetivando diagnosticar os pontos positivos e oportunidades de melhoria deste 

planejamento. 

Por fim, o entrevistado destaca a metodologia construtivista adotada pela 

escola, na qual se estimula que os alunos busquem o conhecimento de maneira 

autodidata, ou seja, que resolvessem as missões a eles atribuídas, utilizando 

                                            
5
 Briefing: ato de dar informações e instruções concisas e objetivas sobre missão ou tarefa a 

ser executada (p.ex., uma operação militar, um trabalho publicitário ou jornalístico). 
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ferramentas que estiverem ao seu alcance, sem muito apoio do instrutor. Este 

procurava somente apontar os caminhos a serem seguidos e corrigir erros. 

 

2.7.3 Estudo de caso de práticas de GC no Centro de Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS) 

 

O CIGS, sediado em Manaus - AM, é a primeira e única escola brasileira 

destinada a especializar militares brasileiros e de nações amigas a operar em 

ambiente de Selva. 

Desde o primeiro Curso de Operações na Selva, em 1966, até os dias atuais 

(Julho de 2017), foram especializados 6.165 combatentes de selva, sendo 482 de 

nações amigas. (Centro de Instrução de Guerra na Selva, 2017) 

A escola tem por missão síntese especializar militares para o combate na 

selva, realizando pesquisas e experimentações doutrinárias para a defesa e 

proteção da Amazônia brasileira. 

Diante disso, foram consultados militares pertencentes a este centro, no 

intuito de levantar práticas de gestão de conhecimento adotadas, uma vez que o 

mesmo, além do viés de ensino, também realiza atividades de doutrina e pesquisas. 

Em entrevista com o Capitão (Cap) Tiago, APÊNDICE C, instrutor da escola e 

ex-integrante da seção de gestão do conhecimento da mesma, pôde-se observar 

que a escola tem uma preocupação grande com a GC.  

Durante o ano, são realizados diversos simpósios nacionais e internacionais 

relacionados às operações na selva, nos quais são levantadas práticas aplicáveis à 

doutrina brasileira.  

Além disso, anualmente, instrutores e monitores são enviados a países de 

nações amigas para frequentar cursos de operações na selva como alunos e 

instrutores. 

Com isso, diversos conhecimentos são levantados e colocados em prática, 

por meio de experimentações doutrinárias, realizadas tanto pelos próprios 

instrutores, como por alunos, ao longo dos cursos. Dentre as práticas adotadas, 

pôde-se destacar a experiência colhida por ocasião do 1º Estágio Internacional de 

Operações na Selva. 
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No ano de 2016, o CIGS foi responsável por organizar o 1º Estágio 

Internacional de Operações na Selva. Um evento que reuniu militares de 16 

países, durante cerca de 6 semanas. Nesta ocasião, ao início de cada fase 

do estágio, a Divisão de Doutrina e Pesquisa (DDP) do CIGS promovia uma 

atividade de interação doutrinária entre os participantes, nas quais, os 

participantes deveriam desenvolver apresentações demonstrando como 

cumpririam diversas missões que exigiam a adoção de técnicas, táticas e 

procedimentos (TTP) em ambiente de selva. (informação verbal)
6
 

 

Ainda segundo o entrevistado, nestas estas atividades interativas, foram 

colocadas situações relacionadas às operações na selva, tais como: orientação, 

rastreamento de pessoal, primeiros socorros, técnicas aeromóveis, técnicas de 

transposição de curso d’água, tiro, planejamento de patrulhas, dentre outras.  

Diante destas situações impostas, cada grupo de estrangeiros deveria 

planejar a ação conforme sua respectiva doutrina, sem nenhuma intervenção 

doutrinária da equipe de instrução brasileira.  

Ressalta ainda que, ao final destas atividades, os conhecimentos de interesse 

doutrinários eram difundidos no âmbito do CIGS, principalmente aos militares da 

seção de ensino, demonstrando a preocupação da seção de doutrina em difundir 

oportunamente os conhecimentos adquiridos. 

Por fim, o instrutor conclui afirmando que foi uma experiência excelente, na 

qual foi possível colher uma grande quantidade de lições aprendidas e melhores 

práticas. 

 

2.7.4 Estudo de caso de práticas de GC no Centro de Instrução de Blindados 

(C I Bld) 

 

Durante a semana de 28 a 31 de agosto de 2017, o C Inf da EsAO esteve 

realizando visitações no Centro de Instrução de Blindados do Exército, uma 

organização militar que  tem por finalidade especializar militares nos aspectos 

técnicos e táticos do emprego de blindados em combate. 

                                            
6
 Informação relatada em entrevista com Cap TIAGO, Instrutor do CIGS, constante no 

APÊNDICE C. 
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Por ocasião desta visita, a qual este autor teve a oportunidade de participar, 

foram abordadas, em exposições realizadas pelos instrutores, uma preocupação em 

gerir o conhecimento produzido e aprendido neste local. 

Neste contexto, foi citada uma experiência interessante relacionada a uma 

prática de GC adotada pela escola. 

Trata-se de um modelo de aplicação da análise pós-ação (APA). Esta 

ferramenta, a princípio, tem as mesmas finalidades demonstradas por Young (2010), 

citada no item 2.4.1.5, do capítulo 2 deste trabalho. 

Conforme exposto durante instrução realizada no simulador de combate 

blindado desta escola, a equipe de instrutores se utiliza desta prática ao final dos 

exercícios, visando a discutir com os executores os erros e acertos cometidos, além 

de eventuais oportunidades de melhoria a serem realizadas na condução de 

operações militares (informação oral). 

Segundo a equipe de instrutores, o C I Bld passou a conduzir estas análises 

pós-ação de acordo com o prescrito no Caderno de Instrução de Análise Pós-Ação 

(EB70-CI-11.413), de 2017. Trata-se de um documento que orienta a condução 

desta atividade, de maneira moderna que, segundo instrutores, busca o foco no 

ganho de conhecimento, no estudo dos erros e na busca de soluções melhores para 

problemas militares. 

Na concepção deste caderno de instrução, há uma preocupação em 

diferenciar a análise pós-ação de uma crítica. Segundo o documento, “Uma APA não 

é uma crítica” (BRASIL, 2017, p. 1-2). Afirma que, na crítica, buscam-se ressaltar os 

erros cometidos, principalmente porque normalmente são mais perceptíveis sem, no 

entanto, s discutir os motivos destas falhas. 

Em virtude disto, há uma tensão entre o elemento que realiza a crítica e o 

criticado. Segundo este caderno de instrução, o condutor da crítica acaba tomando 

uma atitude incorreta pelo fato de realizar críticas sem, ao menos, saber o motivo 

pelo qual o criticado tomou determinada conduta.  

Como consequência, este último passa a adotar uma postura defensiva, 

buscando justificativas, mesmo que anti doutrinárias, para se justificar, a fim de não 

denegrir sua imagem. Com isso, conclui-se que “Esse tipo de tensão não ajuda a 

consolidar o novo conhecimento ou uma nova experiência. É pouco provável que 

haja o aprendizado de lições nesse ambiente.” (BRASIL, 2017, p. 1-2). 
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Diferentemente da crítica, a APA é um debate. Segundo este caderno de 

instrução,  

 
É baseada na análise das ações feitas pelos próprios avaliados por meio de 
suas reflexões. Essa participação, no processo, proporciona grandes 
ensinamentos, graças ao estudo dos erros e acertos nas ações.” (BRASIL, 
2017, p. 1-3). 

 

Com relação à condução desta prática, o caderno orienta que: 

 
Uma APA deve ser conduzida de modo a possibilitar a reflexão do ins-
truendo sobre as suas decisões, ou seja, se ele escolheu ou não a melhor 
solução para uma determinada situação. A interação com o mediador 
proporciona um melhor aproveitamento dos ensinamentos colhidos. 
Frequentemente, o próprio mediador também colhe novos ensinamentos, 
possibilitando a difusão dessa nova experiência para a Instituição. (BRASIL, 
2017, p. 1-3). 
 

Ainda segundo este documento, esta prática poderá ser formal, quando existir 

tempo disponível para sua execução, ou informal, quando o tempo for pequeno. 

Para a execução, é disponibilizada uma sequência a ser seguida pelo 

mediador, conforme quadro 7 abaixo: 

 

1. INTRODUÇÃO  

- Sequência das atividades a serem desenvolvidas na APA.  

- Normas para execução da APA.  

- Contextualização, revisão dos objetivos (de instrução, de adestramento, de emprego etc.) 

e intenções dos comandantes.  

2. DESENVOLVIMENTO  

a. Evento planejado: conforme a previsão inicial.  

b. Evento ocorrido:  

- Apresentação dos dados objetivos (quantificáveis) e debates;  

- Apresentação dos dados subjetivos (não quantificáveis) e debates; e  

- Apresentação das manobras e das ações inimigas.  

Observações: o evento ocorrido pode ser tratado de várias formas, seja pela sequência 

cronológica ou por meio das funções de combate. No entanto, recomenda-se as duas formas.  

c. Provável motivo:  

- Em cada aspecto, dever-se-á buscar responder ao questionamento “por que ocorreu e 

como aperfeiçoar?”  

3. CONCLUSÃO  

a. Pontos fracos e pontos fortes.  

b. Lições aprendidas e Melhores Práticas, se for o caso (SFC).  

c. Propostas de recomendações e propostas de ação:  

- as conclusões poderão ser simplificadas (diretas); ou  

- utilizar os Fatores Determinantes do Poder de Combate (DOAMEPI).  

d. Medidas de segurança (SFC).  

e. Capacidades críticas, SFC.  

Quadro 7 - Sequência da APA formal 
Fonte: EB70-CI-11.413 Caderno de Instrução de Análise Pós-Ação (2017, p. 3-3) 
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Desta maneira, observa-se a preocupação didática em fazer com que o 

instruendo entenda o raciocínio equivocado que teve e que o levou a determinado 

insucesso. Segundo o instrutor, esta metodologia tornou essa prática mais dinâmica, 

menos temida e mais produtiva. 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente seção tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido na 

busca de respostas ao problema proposto. Para isto, serão apresentados os 

procedimentos adotados para a realização da pesquisa documental, definição da 

amostra, além de outros instrumentos de coleta de dados utilizados, como o 

questionário e entrevistas. 

Além disto, com o intuito também de encontrar soluções às hipóteses 

levantadas, serão abordados os procedimentos adotados para a análise dos dados 

obtidos por ocasião da pesquisa, bem como dos instrumentos usados para isto. 

Assim, para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: objeto formal de estudo, amostra, e delineamento de pesquisa. 

 

3.1 OBJETIVO FORMAL DE ESTUDO 

 

Em coerência com o objetivo geral proposto, este estudo está orientado sob o 

contexto das práticas de GC identificadas na literatura atual, em experiências de 

forças armadas brasileiras e estrangeiras, além de organizações civis. Por meio de 

uma análise comparativa com o que foi pesquisado, buscou-se observar as práticas 

implementadas pelo C Inf EsAO, os reflexos por elas produzidos e oportunidades de 

melhoria.  

Para alcançar este objetivo, o presente trabalho foi delimitado espacialmente 

no âmbito do C Inf da EsAO e temporalmente entre os anos de 2013 a 2015, período 

subsequente a diretriz de implementação das Bases para a Transformação da 

Doutrina Militar Terrestre7.  

A pesquisa foi limitada a participação voluntária de instrutores e alunos que 

serviram nesta escola durante os anos citados. Para isto, foram solicitadas suas 

percepções acerca da utilização de ferramentas de GC no C Inf e sua influência nos 

seus ganhos de conhecimento, frutos do compartilhamento de experiências e de 

ensinamentos adquiridos.  

                                            
7
 Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre, vide página 14. 
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Em virtude disto, o trabalho apresentou algumas limitações, tais como a 

subjetividade da percepção da amostra, a respeito da absorção do conhecimento 

por meio de práticas de gestão. É importante ressaltar também a impossibilidade de 

contatar a todos integrantes do universo estudado, além da restrição do período 

delimitado para estudo. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 
 

Após uma análise sobre as hipóteses de estudo, citadas no corpo deste 

projeto, foram constatadas a existência de duas variáveis: 

 Variável dependente (VD) I: evolução do conhecimento organizacional 

No contexto da pesquisa, esta variável pode ser entendida como os ganhos 

de conhecimento que os alunos e instrutores do C Inf da EsAO obtiveram, 

influenciados pelas práticas de GC em vigor à época em que estiveram na escola. 

 Variável independente (VI) II: práticas de gestão do conhecimento 

Considera-se esta variável como independente pelo fato de que não sofre a 

ação de outras e sim, provoca suas reações. No caso desta pesquisa, tratam-se das 

práticas de GC utilizadas pelo C Inf, identificadas nesta pesquisa, que 

proporcionaram eficiência ou não à outra variável. 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 
 

Com o intuito de compreender a influência que as práticas de GC exerceram 

sobre o ganho de conhecimento dos instrutores e alunos do C Inf, estudaram-se os 

principais conceitos e as diversas publicações afetas ao tema em questão. Além 

disto, buscaram-se estudos de casos de implementações e práticas deste tipo de 

gestão em outras organizações militares, outros países e instituições civis 

brasileiras, por meio de entrevistas e revisões de literatura.  

Com o objetivo de operacionalizar a variável dependente “evolução do 

conhecimento organizacional”, foi proposta a dimensão “percepção de ganho de 

conhecimento por parte de ex-integrantes do C Inf EsAO”.  
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Já para a variável independente “Práticas de GC”, foram propostas as 

dimensões: práticas de GC adotadas no C Inf da EsAO, eficácia das práticas de GC 

adotadas no C Inf da EsAO, práticas não adotadas, práticas de GC exitosas em 

outros países e instituições brasileiras. 

Nos quadros 8 e 9 abaixo, observa-se a definição operacional das variáveis 

independente e dependente: 

 

Variável I Dimensão Indicadores Formas de medição 

Evolução do 
Conhecimento 
Organizacional 

Percepção de 
ganho de 

conhecimento por 
parte de ex-

integrantes do C 
Inf EsAO 

Nenhum ganho 

Questionário 
(análise estatística) 

e entrevistas. 

Pouco ganho 

Razoável ganho 

Muito ganho 

QUADRO 8 - Definição operacional da variável I. 
Fonte: o autor. 

 

Variável II Dimensão Indicadores Formas de medição 

Práticas de 
GC 

Práticas de GC 
adotadas no C Inf da 
EsAO 

Quais as práticas adotadas 
Pesquisa documental, 

questionário e entrevistas. 

Eficácia das Práticas de 
GC adotadas pelo C Inf  

Práticas que mais 
contribuíram para o ganho de 

conhecimento 
Questionário e entrevistas 

Práticas que menos 
contribuíram para o ganho de 

conhecimento 

Práticas não adotadas 
Áreas da GC não ou pouco 

exploradas pelo C Inf 
Questionário, entrevistas e 

pesquisa bibliográfica. 

Práticas de GC exitosas 
em outros países e 
instituições brasileiras 

Percepção de ganho de 
conhecimento 

organizacional, fruto da 
utilização de prática de GC. 

Entrevistas e pesquisa 
bibliográfica. 

QUADRO 9 - Definição operacional da variável II. 
Fonte: o autor. 
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3.1.3 Alcances e limites 
 

Desta maneira, entende-se que o trabalho pretende alcançar o universo de 

militares integrantes do C Inf da EsAO, tanto do corpo docente quanto do corpo 

discente, por meio da apresentação de resultados que possam contribuir para o 

aperfeiçoamento dos seus processos de GC e sua consequente potencialização na 

difusão e armazenamento do conhecimento disponível neste universo. 

Entretanto, dada a aplicabilidade da metodologia utilizada neste estudo, 

entende-se que sua implementação também é viável em outras instituições de 

ensino militar e civil. 

A análise da variável dependente limitou-se às dimensões apresentadas, pelo 

fato de que o foco desta pesquisa está no compartilhamento de experiências e no 

consequente ganho de conhecimento adquirido pelos integrantes deste público 

estudado.  

 No que se refere a variável independente, buscou-se uma análise das 

dimensões afetas a execução das práticas de GC e sua gerência, detectando os 

pontos fortes da organização e oportunidades de melhoria, baseados em boas 

práticas observadas na literatura e em exemplos práticos de outras instituições. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Analisando o objetivo geral da pesquisa, define-se como população a ser 

investigada, o quadro de alunos e instrutores que serviram na EsAO durante os anos 

de 2013 a 2015. Isto porque este trabalho circunda sobre os resultados que as 

práticas de GC refletiram neste universo. 

Para o levantamento do número desta população, foi realizada uma pesquisa 

nos boletins da Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), e no site 

do Departamento Geral de Pessoal do Exército (DGP), na qual foi detectado um 

efetivo de aproximadamente 360 militares. 

A fim de quantificar a amostra, utilizou-se a técnica do Cálculo Amostral, a 

qual definiu que cerca de 185 militares deveriam ser questionados. 
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Entretanto, em virtude das limitações supracitadas, foi possível estabelecer 

contato com 308 militares, dentre os quais 105 responderam aos questionários. 

Apesar disto, acredita-se que, pelo fato de que se trabalhou com uma 

população homogênea, possuidora da mesma formação, tendo realizado o mesmo 

curso de aperfeiçoamento, seguidora dos mesmos regulamentos e por possuírem 

um tempo de serviço similar, foi possível se obter uma representatividade válida 

para um processo indutivo de resposta ao problema levantado. 

  

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa se iniciou por uma busca de biografias e fontes 

primárias que tratam deste tema. Em seguida, realizou-se uma leitura analítica, a fim 

de selecionar autores e propostas mais adequadas ao estudo da gestão do 

conhecimento num ambiente militar e escolar, mantendo-se em constante 

atualização um fichamento das fontes e suas respectivas referenciações. 

A fim de delinear esta pesquisa, foi utilizado o método indutivo como base 

lógica da investigação, buscando-se responder ao problema proposto a partir da 

análise dos resultados colhidos da amostra. Com isso objetivou-se generalizar a 

investigação de maneira que os resultados apresentados possam ser aplicáveis em 

outros cursos da EsAO e em outras escolas. 

Com relação ao procedimento, foi seguido o estatístico, utilizando-se de 

análises de dados quantificáveis, obtidos por meio dos resultados dos questionários 

distribuídos com questões objetivas, os quais responderam às hipóteses de estudo 

propostas. Estas, permitiram uma conversão, em números, das percepções da 

amostra questionada a respeito das práticas de GC, o que possibilitou o 

estabelecimento de correlações e conclusões analíticas. 

O tipo de pesquisa realizada foi de natureza aplicada, oferecendo propostas 

práticas ao problema abordado. Foram sugeridas ferramentas de gestão aplicáveis 

aos campos da GC considerados como oportunidade de melhoria, no universo do C 

Inf EsAO, além de ratificar a necessidade de manter as que apresentaram bons 

resultados.  

Com relação à forma, foram adotadas as linhas quantitativa e qualitativa, 

buscando-se a tradução, em números, dos dados colhidos dos questionários e um 
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aprofundamento interpretativo do estudo, por meio de entrevistas. A partir daí, 

procedeu-se a uma análise dos resultados e a apresentação de uma conclusão. 

Quanto ao objetivo geral, a pesquisa foi enquadrada como descritiva, visando 

a descrever as relações entre as variáveis citadas. Esta relação pode ser entendida 

como um estudo dos reflexos das práticas de GC, adotadas pelo C Inf, sobre o 

ganho de conhecimento adquirido pelos instrutores e alunos. 

Como procedimentos técnicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 

buscando-se informações em publicações científicas, livros e internet. Um 

levantamento também foi feito, interrogando-se militares que estiveram diretamente 

em contato com o tema abordado, especialmente aqueles que realizaram cursos 

semelhantes ao CAO em outros países, e participam de processos de GC em outras 

instituições civis e militares brasileiras. Com isto, foi possível o estabelecimento de 

comparações e a busca de referências positivas como oportunidades de melhoria. 

Sobre as técnicas utilizadas, inicialmente foi realizada uma coleta documental, 

buscando-se um aprofundamento teórico a respeito do estado da arte do tema 

proposto, especialmente no que tange a variável “práticas de GC” e de toda a teoria 

que circunda esse assunto.  

Em seguida, foram enviados questionários aos militares selecionados. Nessa 

etapa, foi levantada a opinião dos mesmos a respeito das práticas de GC 

identificadas quando estiveram na EsAO e os reflexos, por elas proporcionados, nos 

seus ganhos de conhecimento.  

Para isto, procurou-se formular perguntas fechadas, de modo que se pudesse 

quantificar opiniões e analisar os resultados, utilizando-se do artifício da estatística 

e, assim, obterem-se dados para a variável I. 

Por fim, os resultados colhidos foram analisados e confrontados com as 

hipóteses de estudo desta pesquisa. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

A fim de subsidiar as definições terminológicas, foi realizada uma seleção 

de fontes de pesquisa baseadas em publicações dos autores mais citados em 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que tratam do tema, e que 

apresentaram trabalhos coerentes com o que foi abordado nesta dissertação. 
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Além disto, esta temática foi contextualizada selecionando-se fontes oriundas de 

diretrizes e manuais do Exército Brasileiro, do Centro de Doutrina do Exército, 

Escola de Comando e Estado Maior do Exército e de forças armadas 

internacionais.  

Para a identificação destes autores, foi consultado o banco de dados físico da 

EsAO e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), por meio de 

uma leitura exploratória sobre trabalhos científicos arquivados em suas respectivas 

bibliotecas. 

Além disto, também foi realizada uma pesquisa em artigos, revistas e jornais 

que discorressem a respeito da problemática analisada, objetivando-se compreendê-

la sob uma ótica do mundo civil. 

Em seguida, executou-se um fichamento e uma organização lógica do 

assunto, a fim de facilitar a realização uma leitura analítica. 

 Como estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos, foram 

utilizados os seguintes termos que descrevem a intenção de pesquisa: era do 

conhecimento, gestão do conhecimento, gestão do conhecimento em organizações 

militares, práticas de gestão, ferramentas de compartilhamento de conhecimento, 

conhecimento organizacional, gestión del conocimiento, knowledge management e 

knowledge management tools. 

 

3.3.3.1. Critérios de inclusão: 
 

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol.  

- Estudos referentes a gestão do conhecimento. 

- Estudos sobre implantação e manutenção de processos de GC. 

- Estudos sobre análise de GC em organizações. 

- Estudos sobre ferramentas de compartilhamento de conhecimento ou práticas 

de GC. 

- Práticas de GC provenientes de estudos realizados a partir de 2003. 

 

  



76 

 

3.3.3.2. Critérios de exclusão:  

 

- Estudos cujo foco central não esteja relacionado com o tema GC.  

- Publicações na internet de sites não oficiais e com pouca credibilidade. 

- Publicações na internet de sites como o wikipedia, no qual pessoas podem 

manipular as informações disponíveis. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Como preparação prévia para a fase de coleta de dados, foi realizado um 

delineamento da pesquisa, selecionando-se o universo a ser estudado e as fontes 

de dados que respondem as hipóteses de estudo propostas, conforme estratégia 

descrita neste capítulo. Assim, foi possível realizar uma revisão literária que 

apresentasse o estado da arte do presente tema, possibilitando uma revisão das 

hipóteses e das variáveis. 

Paralelamente a isto, foi formulado um questionário objetivo, com perguntas 

fechadas, visando a quantificar o nível de conhecimento organizacional percebido 

pelo público alvo, oriundo das práticas de GC utilizadas à época em que estiveram 

na escola, conforme APÊNDICE A.  

Como fonte de dados, foram utilizadas publicações de autores identificados 

durante a revisão de literatura, bancos de dados de escolas militares do Exército, 

tais como EsAO e ECEME, escolas militares de outras forças armadas, 

universidades, bibliotecas e internet. 

Como estratégia para coleta de dados bibliográficos, foi realizado um 

fichamento, dividindo-se as informações colhidas de acordo com a variável que 

alimentasse. Para o questionário, foram utilizadas as ferramentas Google 

Formulários, Google Planilhas e Excel, que facilitaram a coleta e tabulação dos 

resultados.  

Além disto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, conforme roteiro 

constante no APÊNDICE B. Suas respostas foram registradas em apêndices, com 

as principais informações levantadas durante o diálogo, e fichados juntamente com 

as demais fontes. 
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A estrutura destas entrevistas foi feita para que se pudesse observar, além de 

outras experiências de GC, uma visão mais profunda sobre os resultados colhidos, 

oriundos dos questionários, a fim de buscar uma compreensão dos motivos do 

sucesso ou insucesso de algumas práticas de GC.  

Além disto, as experiências observadas por militares pertencentes a outras 

OM, ou que tiveram a oportunidade de realizar cursos semelhantes ao de 

aperfeiçoamento de oficiais, em países de nações amigas, também serviram como 

base para comparação com o que se pratica no C Inf EsAO. 

 

3.3.3 Instrumentos 

 

Com a finalidade de atender as demandas do método elencado para a 

presente pesquisa, além de possibilitar a análise e o estabelecimento de relações 

entre as variáveis de maneira mais detalhada, empregou-se como instrumentos de 

coleta de dados: coleta documental, entrevistas e questionários. 

 

3.3.3.1. Coleta documental 

 

Este instrumento foi utilizado para buscar respostas à variável “práticas de 

GC”, objetivando um maior aprofundamento a respeito destas práticas em vigência 

em organizações civis e militares renomadas, possibilitando-se identificá-las no 

contexto da EsAO. Para isto, foi realizada uma pesquisa sobre as obras dos autores 

selecionados durante revisão de literatura que discorreram sobre este tema. 

Paralelamente a isto, foram realizadas pesquisas em dissertações e obras 

científicas de militares oriundos da EsAO, ECEME e escolas militares de outras 

forças armadas, além de instituições de ensino civis julgadas coerentes com o 

universo estudado. 
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3.3.3.2. Entrevistas  

 

Por meio de entrevistas semiestruturadas (APÊNDICES B, C e D) com militar 

que frequentou um curso semelhante ao CAO, nos Estados Unidos, e com um ex-

integrante da Divisão de Doutrina e Pesquisa do Centro de Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS), procurou-se observar uma visão aplicada de práticas de GC. 

Por meio destes diálogos, foi possível obter informações interessantes sobre 

diferentes metodologias de gestão e de administração do compartilhamento de 

ensinamentos entre os integrantes das organizações. 

Além disto, aproveitando-se que, ambos os entrevistados também cursaram o 

CAO, foi possível se obter informações mais detalhadas acerca das duas variáveis 

de estudo, e maiores esclarecimentos sobre os dados obtidos pelos questionários. 

 

3.3.3.3. Questionário 

 

Por meio do programa Google Formulários, foi confeccionado um questionário 

com perguntas objetivas, enviado a 308 dos cerca de 380 integrantes das turmas de 

Infantaria que concluíram o CAO nos anos de 2013 a 2015, possuidores de emails e 

telefones cadastrados no site do Departamento Geral de Pessoal do Exército, além 

dos seus respectivos instrutores. Paralelamente a este envio eletrônico, também 

foram distribuídos versões físicas a militares presentes na guarnição do Rio de 

Janeiro, buscando-se alcançar ao máximo a amostra proposta. 

Por meio deste questionário, APÊNDICE A, foram apresentados exemplos de 

ferramentas de GC observadas por ocasião da revisão de literatura, procurando-se 

diagnosticar as práticas de GC utilizadas à época em que estiveram na EsAO, as 

que forem julgadas mais eficazes e as que menos apresentaram resultados.  

Este instrumento também foi útil para realizar um levantamento do índice de 

aproveitamento dos trabalhos de conclusão de curso, no intuito de observar quantos 

e quais trabalhos foram realmente utilizados. 

Como o próprio programa impede que o entrevistado reenvie os questionários 

com incorreções, foi possível uma validação de todos os que forem respondidos por 

completo. 
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A fim de levantar possíveis falhas de elaboração, dúvidas durante a execução 

e a clareza dos questionários, foram realizados pré-testes. Estes foram enviados a 

elementos pré-amostrados, constituídos por militares que atualmente servem na 

guarnição do Rio de Janeiro e que atendiam aos requisitos para a participação na 

pesquisa. Os erros e oportunidades de melhoria observados foram tratados e 

corrigidos, buscando-se a fidedignidade e a validade dos instrumentos a serem 

empregados para o levantamento de dados. Devidamente testado e aprovado, o 

questionário foi remetido diretamente ao e-mail ou telefone de cada militar da 

amostra, obtido por meio de pesquisa no site do Departamento Geral do Pessoal. 

Considerando o período de aplicação dos questionários, bem como a 

subjetividade das respostas, determinou-se um nível de confiança de 95% para os 

dados obtidos, sendo estabelecida uma margem de erro de 5%. Assim, utilizando a 

ferramenta do Cálculo Amostral, ficou estabelecida uma amostra de 185 integrantes. 

Entretanto, diante da dificuldade em estabelecer contato com todos os 

selecionados, uma vez que se encontram dispersos por cidades em quase todos os 

estados do país, foram obtidas 105 respostas. 

 

3.3.3.4. Pesquisa de campo 

 

Durante o período de 28 a 31 de agosto de 2017, foi realizada uma visitação ao 

Centro de Instrução de Blindados, sediado em Santa Maria – RS. Trata-se de uma 

organização militar voltada para o ensino e pesquisa relacionados ao combate com 

utilização de meios blindados. 

Nesta oportunidade, foi possível dialogar com instrutores e participar de 

instruções e palestras que abordaram a metodologia do processo ensino-

aprendizagem realizado nesta OM. 

Como fruto de observação, foi possível levantar uma maneira diferente de 

conduzir a prática da análise pós-ação que, segundo relato da equipe de instrutores, 

apresenta-se como exitosa. 
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3.3.4 Análise de dados 

 

Para a análise dos dados provenientes da coleta documental, foram 

enfatizados os aspectos qualitativos, objetivando-se buscar informações atuais e 

esclarecedoras a respeito do assunto “Práticas de GC”. Desta maneira, foi possível 

uma comparação entre as ferramentas de compartilhamento de conhecimento 

levantadas ao longo do trabalho, e o que foi implementado pela EsAO. 

Os dados coletados dos questionários foram inicialmente categorizados. Para 

isso, a amostra foi dividida por ano em que o militar serviu na EsAO e situação de 

aluno ou instrutor. Em seguida, foram catalogadas as práticas observadas em cada 

ano, a percepção dos entrevistados quanto ao ganho de conhecimento 

proporcionado por cada uma destas e o nível de aproveitamento, pelo Exército, dos 

trabalhos de conclusão de curso elaborado pelos alunos. 

Uma vez que as perguntas foram fechadas, foi viável uma pré-codificação, 

denominando-se as categorias "instrutor" e "aluno", ano em que esteve na EsAO, 

práticas de gestão adotadas em seu ano e ganho de conhecimento proporcionado 

por esta. 

Em seguida, os resultados passaram por uma tabulação simples, utilizando-

se de artifícios eletrônicos, como o Excel. Ao final, por meio da estatística simples, 

contabilizaram-se os resultados obtidos de acordo com a frequência de resposta 

apresentada. 

Após isso, os dados foram analisados, inicialmente com uma avaliação 

estatística descritiva, visando a caracterizar o que é típico nos grupos, as variações 

quanto à suas percepções acerca da influência da GC e as distinções entre os 

indivíduos das amostras, apresentando-se os resultados por meio de tabelas. 

Neste questionário, as práticas de GC foram propositalmente selecionadas 

dentro do que Fonseca (2010) denomina “elementos essenciais na gestão do 

conhecimento”, que consistem em subdivisões das mesmas por categorias, a fim de 

facilitar seu diagnóstico. Assim, de posse dos resultados, foi possível concluir a 

respeito de áreas que já apresentam bons resultados na GC e outras que poderiam 

ser aperfeiçoadas. 

Após esta análise, utilizaram-se os resultados obtidos nos questionários, 

como base para discussão para entrevista com militar que também fez parte do 
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universo investigado. Por permitir uma maior profundidade na investigação, 

questionou-se a respeito do que pensava sobre as conclusões alcançadas com os 

questionários, a fim de detectar as razões pelo sucesso ou insucesso de 

determinadas práticas. 

Por fim, acredita-se que foi possível obter-se uma generalização das 

conclusões, indutivamente, com base nos resultados obtidos pelas amostras.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar em que medida as práticas 

de GC adotadas pelo C Inf da EsAO, entre os anos de 2013 a 2015, contribuíram 

para a evolução do conhecimento por parte dos integrantes do curso.  

Diante disto, como proposto no capítulo 3, foi distribuído um questionário, no 

qual foram selecionadas 16 práticas de gestão de conhecimento. Estas foram 

divididas em diferentes categorias, conforme classificação de Fonseca (2010), 

denominadas “elementos essenciais na gestão do conhecimento”, a fim de facilitar 

seu diagnóstico, posteriormente. 

Por meio destas perguntas, buscou-se analisar as ferramentas de GC mais 

utilizadas (variável independente) e o ganho de conhecimento por elas 

proporcionado (variável dependente), entre os anos de 2013 a 2015. 

Assim, dentre um universo de aproximadamente 370 militares, foi possível 

estabelecer contato com 308, para os quais foram enviados estes questionários.  

Buscando-se atingir o máximo de eficácia na obtenção de respostas às 

perguntas formuladas, utilizou-se do artifício do Google Formulários, enviando os 

questionários via e-mail, mensagens via aplicativos de celular, além de versões 

impressas e entregues pessoalmente. 

Entretanto, dada a dispersão do público alvo pelas diversas cidades do Brasil, 

houve relativa dificuldade no retorno destes documentos, principalmente diante da 

impossibilidade de apresentar a cada interrogado a proposta deste trabalho, o que 

aumentaria a adesão à participação na pesquisa. Com isso, obtivemos 105 

respostas, representando 34% dentre os questionários enviados e 28,4% da 

população total estudada. 

Para a apresentação dos dados colhidos, serão expostos, inicialmente, os 

resultados obtidos tomando-se como base o ano em que o entrevistado cursou o C 

Inf da EsAO, a fim de entendermos o contexto no qual se encontrava a gestão do 

conhecimento à época. 

Em seguida, as opiniões recebidas serão condensadas, buscando-se um 

panorama geral das práticas de GC apresentadas nos questionários e seus 

respectivos impactos na absorção do conhecimento por parte de ex-alunos e ex-

instrutores do C Inf EsAO. 
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Dentre cada ferramenta de GC apresentada, destacamos as respostas que 

mais se repetiram em cada quesito, buscando-se desta maneira, destacar a opinião 

da maioria dos entrevistados em relação à utilização de cada uma destas práticas e 

o ganho de conhecimento proporcionado por elas. 

Além disto, objetivando-se apresentar as ferramentas já dentro de suas 

respectivas categorias, segundo Fonseca (2010), será utilizado o seguinte código de 

cores: 

 Categorias das ferramentas de práticas de GC: 
 

Pessoas 

Sistemas  

Processos 

 

4.1 Ano de 2013 

 

Em pesquisa realizada junto aos ex-alunos que cursaram o C Inf EsAO em 

2013, obteve-se o seguinte resultado, conforme tabela 1: 

 

 TABELA 1 - Práticas de GC ano de 2013 (continua) 

2013 
UTILIZAÇÃO PELO C INF (%) 

 

GANHO DE CONHECIMENTO 
PROPORCIONADO (%) 

Amplamente 
Pouco 

Utilizada 
Não 

Observado 
Muito 
Ganho 

Razoável 
ganho 

Pouco 
Ganho 

Nenhum 
Ganho 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Assistência especializada 17,4 65,2 17,4 20 20 45 15 

2. Narrativas 13 78,3 8,7 33,3 57,1 9,5 - 

3. Espaços físicos 

colaborativos 
- 45,4 54,6 9,1 18,2 72,7 - 

4. Comunidade de prática 34,8 8,7 52,2 40 40 20 - 

5. Tutoria 39,1 52,2 8,7 19 52,4 28,6 
 

6. Fóruns 17,4 30,4 52,2 - 36,4 45,5 18,2 

7. Palestras 82,6 17,4 - 17,4 47,8 34,8 
 

S
IS

T
E

M
A

S
 

8. Base de conhecimento - 34,8 65,2 - 44,4 44,4 11,1 

9. Blogs / sites - 52,2 47,8 - 16,7 66,7 16,7 

10. Redes sociais 39,1 26,1 34,8 13,3 40 33,3 13,3 

11. Localizador de 

experiências 
- 34,8 65,2 - 22,2 66,7 11,1 

12. Portal do conhecimento 26,1 39,1 34,8 - 46,7 53,3 - 
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 TABELA 1 - Práticas de GC ano de 2013 (continua) 

2013 
UTILIZAÇÃO PELO C INF (%) 

 

GANHO DE CONHECIMENTO 
PROPORCIONADO (%) 

Amplamente 
Pouco 

Utilizada 
Não 

Observado 
Muito 
Ganho 

Razoável 
ganho 

Pouco 
Ganho 

Nenhum 
Ganho 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 13. Análises de 

aprendizagem 
52,2 47,8 - 43,5 13 43,5 - 

14. Análises pós-ação 65,2 26,1 8,7 52,4 9,5 38,1 - 

15. Melhores práticas 30,4 60,9 8,7 52,4 28,6 19 - 

16. Trabalhos em grupo 91,3 8,7 - 39,1 39,1 21,7 - 

Fonte: o autor 
 

4.1.1 Utilização pelo Curso de Infantaria 
 

Analisando-se a percepção por parte destes ex-alunos, observa-se que já se 

utilizava algumas práticas de gestão de conhecimento, identificadas por meio das 

respostas obtidas nos questionários.  

Assim, constatou-se que, dentre as ferramentas apresentadas, destacaram-se 

como as mais utilizadas: 

 Palestras 

 Redes sociais 

 Análises de aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Trabalhos em grupo 

 

4.1.2 Ganho de conhecimento proporcionado pela prática de gestão 

 

Com relação ao ganho de conhecimento proporcionado por estas 

ferramentas, destacaram-se como as que proporcionaram “muito ganho”: 

 Comunidade de prática 

 Análises de aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Melhores práticas 

 Trabalhos em grupo 
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4.1.3 Relação entre as variáveis dependente e independente 

 

Observando-se a tabela 1, é possível diagnosticar que há ferramentas 

amplamente utilizadas e que proporcionaram um grande ganho de conhecimento 

neste ano, tais como: análises de aprendizagem, análises pós-ação e trabalhos em 

grupo, comprovando-se a eficiência do processo de gestão destas práticas. 

Constata-se também que há outras que, apesar de muito pouco utilizadas, 

também proporcionaram um grande ganho de conhecimento entre os alunos, tais 

como: comunidade de prática e melhores práticas. Com isso, conclui-se que 

poderiam ter sido mais exploradas e mais incentivadas, uma vez que se mostraram 

eficientes. 

Por outro lado, há práticas que, apesar de amplamente utilizadas, 

proporcionaram apenas razoáveis ganhos de conhecimento. Diante disso, caberia 

um diagnóstico específico sobre estas, a fim de buscar diferentes abordagens ou 

maneiras de utilização, a fim de otimizá-las. 

Com disso, utilizando-se a categorização proposta por Fonseca (2010), nota-

se que, no ano de 2013, destacaram-se as ferramentas classificadas como 

“processos”. Por outro lado, observa-se que poderia haver uma melhor exploração 

nas categorias “sistemas” e “pessoas”.  

Entretanto, conforme exposto no capítulo 2 deste trabalho, em 2013, o 

Exército Brasileiro iniciou um forte trabalho no sentido de estimular a inserção da 

instituição na era do conhecimento. Por meio de sua nova diretriz: “Bases para a 

Transformação da Doutrina Militar Terrestre” (DMT), objetivava orientar a adoção de 

conceitos doutrinários, visando à incorporação, pela Força, das capacidades e 

competências necessárias à sua inserção nesta era.  

Assim, conclui-se que o C Inf da EsAO, em consonância com esta 

determinação, já se encontrava em plena inserção no que tange a GC, buscando 

práticas que proporcionassem oportunidades de compartilhamento de 

conhecimentos. 
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4.2 Ano de 2014 

 

Com relação aos ex-alunos que cursaram o C Inf EsAO em 2014, obteve-se o 

seguinte resultado, conforme tabela 2: 

 

TABELA 2 - Práticas de GC ano 2014 

2014 UTILIZAÇÃO PELO C INF (%) 

 

GANHO DE CONHECIMENTO 
PROPORCIONADO (%) 

Amplamente 
Pouco 

Utilizada 

Não 

Observado 

Muito 

Ganho 

Razoável 

ganho 

Pouco 

Ganho 

Nenhum 

Ganho 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Assistência especializada 36,4 18,2 45,5 28,6 57,1 14,3 - 

2. Narrativas 40,9 59,1 - 27,3 50 22,7 - 

3. Espaços físicos 

colaborativos 
22,7 50 27,3 12,5 31,3 56,3 - 

4. Comunidade de prática 45,5 27,3 27,3 25 56,3 18,8 - 

5. Tutoria 72,7 27,3 - 40,9 31,8 27,3 - 

6. Fóruns 22,7 50 27,3 12,5 31,3 56,3 - 

7. Palestras 90,9 9,1 - 59,1 40,9 - - 

S
IS

T
E

M
A

S
 

8. Base de conhecimento 27,3 31,8 40,9 61,5 7,7 30,8 - 

9. Blogs / sites 13,6 77,3 9,1 10 30 60 - 

10. Redes sociais 63,6 18,2 18,2 22,2 66,7 11,1 - 

11. Localizador de 

experiências 
50 27,3 22,7 38,9 33,3 22,2 5,6 

12. Portal do conhecimento 31,8 50 18,2 15,8 52,6 31,6 - 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 13. Análises de 

aprendizagem 
63,6 36,4 - 31,8 40,9 27,3 - 

14. Análises pós-ação 68,2 31,8 - 36,4 40,9 22,7 - 

15. Melhores práticas 9,1 77,3 13,6 10,5 57,9 31,6 - 

16. Trabalhos em grupo 100 - - 77,3 13,6 9,1 - 

Fonte: o autor 
 

4.2.1. Utilização pelo Curso de Infantaria 
 

Analisando-se a percepção por parte dos ex-alunos do C Inf da EsAO 2014, 

observa-se que houve uma evolução organizacional na adoção de práticas de GC, 

quando comparadas ao ano de 2013. 



87 

 

De acordo com a pesquisa realizada neste trabalho, observa-se que houve 

um aumento de 60% no número de ferramentas “amplamente utilizadas”, passando 

de 5 para 8. 

Assim, apresentaram-se como as mais utilizadas pelo curso, neste ano, as 

seguintes práticas: 

 Análises de aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Trabalhos em grupo 

 Comunidade de prática 

 Tutoria 

 Palestras 

 Redes sociais 

 Localizador de experiências 

 

4.2.2. Ganho de conhecimento proporcionado pela prática de gestão 
 

Com relação ao ganho de conhecimento gerado por estas ferramentas, 

destacaram-se como as que proporcionaram “muito ganho”: 

 Trabalhos em grupo 

 Tutoria 

 Palestras 

 Base de conhecimento 

 Localizador de experiências 

 

4.2.3. Relação entre as variáveis dependente e independente 
 

Observando-se a tabela 2, é possível diagnosticar que há ferramentas que 

foram amplamente utilizadas e que proporcionaram um grande ganho de 

conhecimento, tais como: tutoria, palestras, localizador de experiências, além dos 

trabalhos em grupo. Com isto, comprova-se a eficiência do processo de gestão 

destas práticas no corrente ano. 
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Constata-se também que houve outra prática que, apesar de muito pouco 

utilizada, proporcionou um grande ganho de conhecimento entre os alunos: a base 

de conhecimento. Com isso, conclui-se que esta ferramenta poderia ser mais 

explorada e mais incentivada, uma vez que se mostrou eficiente.  

Por outro lado, há práticas que, apesar de amplamente utilizadas, 

proporcionaram apenas razoáveis ganhos de conhecimento. Neste contexto, foram 

identificadas: análises de aprendizagem, análises pós-ação, portal do conhecimento, 

redes sociais e comunidade de prática. 

 Assim, caberia um diagnóstico específico sobre elas, a fim de buscar 

diferentes abordagens ou maneiras de utilização das mesmas, buscando-se uma 

otimização na maneira de administrá-las. 

Diante disso, utilizando-se a categorização proposta por Fonseca (2010), 

observa-se que, no ano de 2014, houve um maior equilíbrio entre estas diferentes 

classes. Coerente com a evolução apresentada em relação ao ano de 2013, foram 

intensificados os usos de novas ferramentas, aumentando-se a capacidade de 

gestão do conhecimento do C Inf. 

Entretanto, observa-se que a categoria “pessoas”, dada a amplitude de 

ferramentas disponíveis e a presença de um ambiente favorável a sua 

implementação, ainda poderia ser mais bem explorada, uma vez que apresentou 

diversos resultados classificados como “razoável ganho”.  

Por fim, destacamos a evolução ocorrida na adoção e gestão das práticas de 

GC no ano de 2014, atendendo às diretrizes de implementação da DMT do Exército, 

o C Inf mostrou-se numa crescente em busca de sua inserção na era do 

conhecimento. 

 

4.3 Ano de 2015 

 

Em pesquisa realizada junto aos ex-alunos que cursaram o C Inf EsAO em 

2015, obteve-se o seguinte resultado, conforme tabela 3: 
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TABELA 3 - Práticas de GC ano 2015 

2015 UTILIZAÇÃO PELO C INF (%) 

 

GANHO DE CONHECIMENTO 

PROPORCIONADO (%) 

Amplamente 
Pouco 

Utilizada 

Não 

Observado 

Muito 

Ganho 

Razoável 

ganho 

Pouco 

Ganho 

Nenhum 

Ganho 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Assistência especializada 14 51,2 34,9 23,3 33,3 30 13,3 

2. Narrativas 48,8 30,2 20,9 25,7 57,1 17,1 - 

3. Espaços físicos 

colaborativos 
30,2 37,2 32,6 41,9 19,4 29 9,7 

4. Comunidade de prática 39,5 27,9 32,6 23,3 36,7 40 - 

5. Tutoria 32,6 46,5 20,9 21,2 30,3 48,5 - 

6. Fóruns 9,3 20,9 69,8 - 61,5 23,1 15,4 

7. Palestras 67,4 23,3 9,3 45 35 20 - 

S
IS

T
E

M
A

S
 

8. Base de conhecimento 18,6 32,6 48,8 30,4 17,4 52,2 - 

9. Blogs / sites 4,7 46,5 48,8 - 15 85 - 

10. Redes sociais 41,9 11,6 46,5 29,2 41,6 29,2 - 

11. Localizador de 

experiências 
4,7 23,3 72,1 50 42,9 - 7,1 

12. Portal do conhecimento 37,2 11,6 51,2 21,7 60,9 13 4,3 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 13. Análises de 

aprendizagem 
60,5 16,3 23,3 38,2 44,1 17,6 - 

14. Análises pós-ação 74,4 14 11,6 38,5 46,2 15,4 - 

15. Melhores práticas 20,9 51,2 27,9 21,9 50 28,1 - 

16. Trabalhos em grupo 88,4 9,3 2,3 50 37,5 7,5 5 

Fonte: o autor 
 

4.3.1 Utilização pelo Curso de Infantaria 
 

Analisando-se a percepção por parte dos ex-alunos do C Inf da EsAO 2015, 

observa-se que houve um declínio de 25% no número de práticas amplamente 

utilizadas, e um crescimento de 200% no número de práticas “não observadas”, em 

relação ao ano de 2014. 

Assim, apresentaram-se como as mais utilizadas pelo C Inf da EsAO as 

seguintes práticas: 

 Narrativas 

 Comunidade de prática 

 Palestras 

 Análises de aprendizagem 
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 Análises pós-ação 

 Trabalhos em grupo 

 

4.3.2 Ganho de conhecimento proporcionado pela prática de gestão 
 

Com relação ao ganho de conhecimento proporcionado por estas ferramentas 

de GC, destacaram-se como as que proporcionaram “muito ganho”: 

 Espaços físicos colaborativos 

 Palestras 

 Localizador de experiências 

 Trabalhos em grupo 

 

4.3.3 Relação entre as variáveis dependente e independente 
 

Observando-se a tabela 3, é possível diagnosticar que há ferramentas que 

foram amplamente utilizadas e que proporcionaram um grande ganho de 

conhecimento, tais como: palestras e trabalhos em grupo. Com isto, comprova-se a 

eficiência do processo de gestão destas práticas no corrente ano. 

Constata-se também que houve ferramentas que, apesar de muito pouco 

utilizadas, proporcionaram um grande ganho de conhecimento entre os alunos, tais 

como: espaços físicos colaborativos e localizador de experiências. Com isso, 

conclui-se que estas práticas poderiam ser mais exploradas e mais incentivadas, 

uma vez que se mostraram eficientes. 

Por outro lado, também há práticas que, apesar de amplamente utilizadas, 

proporcionaram apenas razoáveis ou poucos ganhos de conhecimento, como: 

narrativas, comunidade de prática, análises de aprendizagem e análises pós-ação. 

Diante disso, caberia um diagnóstico específico sobre estas, a fim de encontrar 

diferentes abordagens ou maneiras de utilização das mesmas, buscando-se uma 

otimização dos seus processos de implementação e gestão. 

Com isso, utilizando-se a categorização proposta por Fonseca (2010), 

observa-se que, no ano de 2015, houve um decréscimo em relação às práticas 

utilizadas em 2014 especialmente na categoria “sistemas”. Em virtude da 

característica desta classe, na qual são necessários meios eletrônicos, softwares e 
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uso de ambientes virtuais, verifica-se que, neste ano analisado, houve um déficit no 

uso destes meios. 

 

4.4 Instrutores 

 

Em pesquisa realizada junto aos ex-instrutores do CAO entre os anos de 

2013 a 2015, obteve-se o seguinte resultado, conforme tabela 4: 

 

TABELA 4 - Práticas de GC observadas pelos instrutores 

Instrutores 
UTILIZAÇÃO PELO C INF (%) 

 

GANHO DE CONHECIMENTO 

PROPORCIONADO (%) 

Amplamente 
Pouco 

Utilizada 

Não 

Observado 

Muito 

Ganho 

Razoável 

ganho 

Pouco 

Ganho 

Nenhum 

Ganho 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Assistência especializada 25 62,5 12,5 28,6 42,9 28,6 - 

2. Narrativas 37,5 62,5 - 25 62,5 12,5 - 

3. Espaços físicos 

colaborativos 
50 50 - 50 12,5 37,5 - 

4. Comunidade de prática 25 37,5 37,5 40 60 - - 

5. Tutoria 87,5 12,5 - 50 37,5 12,5 - 

6. Fóruns 12,5 12,5 75 50 50 - - 

7. Palestras 100 - - 75 25 - - 

S
IS

T
E

M
A

S
 

8. Base de conhecimento 12,5 25 62,5 33,3 - 66,7 - 

9. Blogs / sites 25 37,5 37,5 20 40 40 - 

10. Redes sociais 37,5 50 12,5 28,6 28,6 42,9 - 

11. Localizador de 

experiências 
37,5 37,5 25 - 100 - - 

12. Portal do conhecimento - 50 50 18,2 45,5 36,4 - 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 13. Análises de 

aprendizagem 
87,5 12,5 - 62,5 37,5 - - 

14. Análises pós-ação 87,5 12,5 - 87,5 - 12,5 - 

15. Melhores práticas 25 62,5 12,5 28,6 71,4 - - 

16. Trabalhos em grupo 100 - - 100 - - - 

Fonte: o autor 
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4.4.1. Utilização pelo Curso de Infantaria 
 

Na pesquisa feita junto a esta amostra, buscou-se analisar a absorção de 

conhecimento por parte dos ex-instrutores, durante os anos em que 

desempenharam esta função na escola. A intenção foi verificar como puderam 

adquirir conhecimentos, seja compartilhando informações com outros docentes ou 

observando exposições de alunos, por meio das ferramentas e práticas 

apresentadas. 

Assim, dentre as que foram identificadas como “amplamente utilizadas”, 

destacaram-se: 

 Espaços físicos colaborativos 

 Tutoria 

 Palestras 

 Localizador de experiências 

 Análises de aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Trabalhos em grupo 

 

4.4.2. Ganho de conhecimento proporcionado pela prática de gestão 
 

Com relação ao ganho de conhecimento proporcionado por estas 

ferramentas, destacaram-se como as que proporcionaram “muito ganho”: 

 Espaços físicos colaborativos 

 Tutoria 

 Palestras 

 Análises de aprendizagem 

 Análises pós-ação 

 Trabalhos em grupo 
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4.4.3. Relação entre as variáveis dependente e independente 
 

Observando-se a tabela 4, é possível diagnosticar que, na percepção dos 

instrutores, quase que a totalidade das ferramentas que foram amplamente 

utilizadas, também proporcionaram um grande ganho de conhecimento, tais como: 

espaços físicos colaborativos, tutoria, palestras, análises de aprendizagem, análises 

pós-ação e trabalhos em grupo. 

Constata-se que somente a ferramenta “localizador de experiências”, 

diagnosticada como “amplamente utilizada” apresentou um “razoável ganho de 

conhecimento”. Diante disso, caberia um diagnóstico específico sobre esta, a fim de 

encontrar diferentes abordagens ou maneiras de utilização da mesma, buscando-se 

uma otimização dos seus processos de implementação e gestão. 

Com isso, utilizando-se a categorização proposta por Fonseca (2010), 

observa-se que, de acordo com a percepção dos instrutores, há um bom nível de 

implementação e ganho de conhecimento nas categorias “pessoas” e “processos”. 

Entretanto, assim como apresentado pelos ex-alunos de 2013 a 2015, há um 

déficit na categoria “sistemas”, confirmando a limitação destes meios no processo de 

gestão do conhecimento do C Inf durante este período. 

 

4.5 Geral 

 

Unindo-se todos os resultados apresentados anteriormente neste capítulo, foi 

possível adquirir uma visão do público como um todo. Assim, analisando-se a 

pesquisa realizada junto aos ex-alunos e ex-instrutores, que estiveram no C Inf 

EsAO entre os anos de 2013 e 2015, obteve-se o seguinte resultado, conforme 

tabela 5: 
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TABELA 5 - Análise geral das práticas de GC 

Geral 
UTILIZAÇÃO PELO C INF (%) 

 

GANHO DE CONHECIMENTO 

PROPORCIONADO (%) 

Amplamente 
Pouco 

Utilizada 

Não 

Observado 

Muito 

Ganho 

Razoável 

ganho 

Pouco 

Ganho 

Nenhum 

Ganho 

P
E

S
S

O
A

S
 

1. Assistência especializada 21,2 49 29,8 24,4 35,9 30,8 9 

2. Narrativas 37,5 51,9 10,6 27,7 56,4 16 - 

3. Espaços físicos 

colaborativos 
25 43,3 31,8 32,4 20,3 43,2 4,1 

4. Comunidade de prática 37,5 25 37,5 28,8 45,5 25,8 - 

5. Tutoria 51 38,5 10,6 30,4 37 32,6 - 

6. Fóruns 14,4 27,9 57,7 9,1 43,2 38,6 9,1 

7. Palestras 80,8 15,4 3,8 46,5 37,6 15,8 - 

S
IS

T
E

M
A

S
 

8. Base de conhecimento 15,4 31,7 52,9 33,3 17,6 47,1 2 

9. Blogs / sites 8,7 52,9 38,5 6,5 24,2 66,1 3,2 

10. Redes sociais 45,2 22,1 32,7 23,9 45,1 28,2 2,8 

11. Localizador de 

experiências 
18,3 28,8 52,9 26,4 49,1 18,9 5,7 

12. Portal do conhecimento 27,9 31,7 40,4 14,7 52,9 30,9 1,5 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 13. Análises de 

aprendizagem 
63,5 26,9 9,6 42,1 34,7 23,2 - 

14. Análises pós-ação 73,1 20,2 6,7 49 29,6 21,4 - 

15. Melhores práticas 21,2 60,6 18,3 27,9 50 22,1 - 

16. Trabalhos em grupo 93,3 5,8 1 61,4 26,7 9,9 2 

Fonte: o autor 
 

4.5.1 Utilização pelo Curso de Infantaria 
 

Realizando-se uma compilação dos dados obtidos em todos os questionários, 

buscou-se uma visão panorâmica relacionada às práticas de GC identificadas nesta 

pesquisa. 

Assim, as seguintes ferramentas apresentaram-se como as mais utilizadas 

pelo C Inf da EsAO: 

 Comunidade de prática; 

 Tutoria; 

 Palestras; 

 Redes sociais; 

 Análises de aprendizagem; 
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 Análises pós-ação; 

 Trabalhos em grupo 

 

4.5.2 Ganho de conhecimento proporcionado pela prática de gestão 
 

Com relação ao ganho de conhecimento gerado por estas ferramentas de 

GC, destacaram-se como as que proporcionaram “muito ganho”: 

 Palestras; 

 Análises de aprendizagem; 

 Análises pós-ação; 

 Trabalhos em grupo 

 

4.5.3 Relação entre as variáveis 
 

Observando-se a tabela 5, é possível diagnosticar que, de maneira geral entre 

os entrevistados, todas as ferramentas que proporcionaram “muito ganho de 

conhecimento”, também foram consideradas amplamente utilizadas. Destacaram-se: 

palestras, análises de aprendizagem, análises pós-ação e trabalhos em grupo. 

Por outro lado, práticas como: comunidade de prática, tutoria e redes sociais, 

consideradas de ampla utilização, apresentaram um razoável ganho de 

conhecimento. Diante disso, caberia um diagnóstico específico sobre estas práticas, 

a fim de encontrar novas maneiras de gestão das mesmas, buscando-se uma 

otimização dos seus processos de implementação e administração. 

Com isso, utilizando-se a categorização proposta por Fonseca (2010), 

observa-se que, numa visão geral dentre os ex-alunos e ex-instrutores, há um bom 

nível de implementação e ganho de conhecimento na categorias “processos”. 

Entretanto, percebe-se que há um déficit na categoria “sistemas”, uma vez 

que, em todos os resultados colhidos na pesquisa, apresentou o nível mais baixo 

nos aspectos “utilização” e “ganho de conhecimento gerados”. 

Com relação à categoria “pessoas”, as pesquisas apresentaram um nível 

razoável de ganho de conhecimento proporcionado pelas ferramentas desta classe, 

o que, apesar de não ser uma situação ideal, demonstra um nível mediano de 

gestão destes modelos de práticas de GC.  
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4.6 Análise da maturidade de GC no C Inf EsAO 

 

Conforme foi apresentado na revisão de literatura, existem ferramentas que 

nos auxiliam a diagnosticar o nível de maturidade de utilização e GC em 

organizações. 

Neste trabalho, foi utilizada a Metodologia OKA8. Segundo Fonseca (2010), 

este método auxilia uma instituição a conhecer seus pontos fortes e fracos, 

possibilitando que as mesmas possam direcionar seus esforços em áreas de GC 

apresentadas como oportunidade de melhoria e manter as que se apresentarem 

como eficientes. 

Ainda segundo a autora, este método se apoia em três elementos essenciais 

na gestão do conhecimento: pessoas, processos e sistemas. Cada um destes é 

constituído por dimensões, que detalham um pouco mais cada um destes, conforme 

quadro 10 abaixo: 

 

ELEMENTOS DIMENSÕES DO CONHECIMENTO 

Pessoas 

 Cultura & Incentivos 

 Criação e Identificação de Conhecimento 

 Compartilhamento de Conhecimento 

 Comunidades de Prática e Times de Conhecimento 

 Conhecimento e Aprendizado  

Sistemas 

 Infraestrutura Tecnológica de GC 

 Infraestrutura de acesso 

 Gerência de Conteúdo  

Processos 

 Liderança & Estratégias  

 Fluxo de Conhecimento 

 Operacionalização do Conhecimento 

 Alinhamento  

 Métricas e Monitoração (Benchmarking) 

QUADRO 10 - Avaliação do processo de GC – Metodologia OKA 
Fonte: Fonseca (2010) 

 

Analisando-se o resultado da pesquisa geral, observa-se que, das dezesseis 

ferramentas apresentadas à amostra, quatro proporcionaram “muito ganho” de 

conhecimento (25%) e nove outras produziram um “razoável” ganho (56,25%). Três 

                                            
8
 Vide item 2.5.1 da revisão de literatura, Pag. 40. 
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produziram “pouco” conhecimento (18,75%) e nenhuma delas foi observada como 

totalmente ineficaz, a ponto de não proporcionar conhecimento algum. 

A fim de se obter uma análise mais detalhada, serão apresentados os 

resultados, segundo categorização proposta pela Metodologia OKA. 

 

4.6.1. Categoria Pessoas 

 

Esta categoria, apesar de não apresentar um grande volume de práticas que 

proporcionaram “muito ganho” de conhecimento, mostrou resultados positivos, na 

medida em que cinco das sete ferramentas analisadas (71,4%) geraram um 

“razoável ganho” de conhecimento. 

Fonseca (2010) apresenta uma descrição detalhada do que se deve analisar 

nesta categoria, proporcionando uma oportunidade de se buscar melhorias objetivas 

no processo de gestão da organização. De acordo com a síntese constante no 

quadro 05, da página 49, nesta categoria, objetivam-se as seguintes dimensões do 

conhecimento:  

 

 Cultura & incentivos  

 Criação e identificação de conhecimento  

 Compartilhamento de conhecimento  

 Comunidades de prática e times de conhecimento  

 Conhecimento e aprendizado  

 
Como resultado da pesquisa, dentre as práticas enquadradas nesta categoria, 

destacaram-se as palestras e as narrativas.  

Por suas características, estas duas ferramentas apresentaram elevada 

eficiência, uma vez que propiciam um contato direto entre integrantes da 

organização com especialistas ou pessoas com reconhecida experiência 

profissional, em um intercâmbio de conhecimentos diversos. 

No caso das narrativas, sua eficiência é aumentada pelo fato de se tratar de 

relatos de experiências pessoais, o que potencializa a sua absorção por meio dos 

ouvintes, uma vez que se tratam de histórias com fundo emotivo e com uma riqueza 

de detalhes. Segundo Young (2010), isso tudo permite uma maior contextualização 

temática, propiciando um maior aprofundamento do assunto discutido. Tais aspectos 
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positivos puderam ser comprovados nesta pesquisa, na medida em que os 

entrevistados afirmaram que esta ferramenta proporcionou um razoável ganho de 

conhecimento.  

 

4.6.2. Categoria Sistemas 

 

A categoria “sistemas” foi a que apresentou maiores oportunidades de 

melhoria. Batista (2005), em sua metodologia de classificação de ferramentas de 

GC, utiliza-se da terminologia “Base tecnológica e funcional” para descrever a 

categoria sistemas. Segundo o autor, tratam-se de práticas que servem de suporte à 

gestão do conhecimento organizacional, incluindo automação da gestão da 

informação, aplicativos e ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para 

captura, difusão e colaboração. 

Assim, consiste-se em uma categoria que depende de uma infraestrutura 

tecnológica implantada na organização, que viabilize a utilização das ferramentas 

que necessitam de um suporte para seu funcionamento e administração. 

Segundo Fonseca (2010), esta categoria apresenta os seguintes parâmetros 

de medição, conforme quadro 05, p. 51:  

 

 Infraestrutura Tecnológica de GC  

 Infraestrutura de acesso  

 Gerência de Conteúdo  

 Suporte e Gerência do Programa de GC 

 

Como resultado da pesquisa, nesta categoria, destacou-se a ferramenta 

“redes sociais” que, de maneira geral, apresentou-se como “amplamente utilizada” e 

que proporcionou um “razoável” ganho de conhecimento.  

Diante das dimensões do conhecimento analisadas nesta categoria, conclui-

se que tal ferramenta foi bem utilizada pela facilidade ao seu acesso. Diferentemente 

da grande maioria das práticas desta classe, não há grandes dificuldades para a 

utilização de redes sociais como Facebook, Whatsapp, grupos de e-mail para 

criação de comunidades de discussão, envios de arquivos de texto, áudio e vídeo. 
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Assim, constitui-se em uma ferramenta bastante útil, utilizada, na maioria das 

vezes, de maneira espontânea e de fácil acesso, o que potencializa seu poder de 

compartilhamento. 

No caso das demais, exige-se uma gestão mais complexa, na qual alguns 

meios eletrônicos e de tecnologia da informação se fazem necessários, além da 

necessidade de especialistas para geri-las. Isto acaba limitando a adoção de 

determinadas ferramentas classificadas como “sistemas”. 

 

4.6.3. Categoria Processos 

 

Diante dos resultados exibidos na pesquisa, observa-se uma consistência nos 

resultados relativos à implementação e ganho de conhecimento, proporcionados 

pelas ferramentas da categoria “processos”.  

De acordo com Fonseca (2010), esta categoria apresenta os seguintes 

parâmetros de medição, conforme quadro 05, p. 50: 

 

 Liderança & Estratégias  

 Fluxo de Conhecimento  

 Operacionalização do Conhecimento  

 Alinhamento  

 Métricas e Monitoração (Benchmarking)  

 
O resultado obtido por meio dos questionários e entrevista demonstra um 

amadurecimento da instituição a cerca da necessidade de se gerir as experiências 

de militares que frequentam o curso, seja como instrutor ou como aluno, a efetiva 

atuação dos comandantes e chefes em incentivar e coordenar os diversos 

processos, a existência de estruturas físicas e organizacionais que auxiliam na 

viabilidade destas práticas, além de outros fatores. 

Dentre as práticas apresentadas, a formação de grupos de trabalho mostrou-

se extremamente exitosa, figurando em todas as pesquisas como uma ferramenta 

amplamente utilizada e que proporciona “muito ganho de conhecimento”.  
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Num segundo patamar, apontadas como práticas de relativa eficiência, 

destacaram-se as análises de aprendizagem e análises pós-ação, também com 

ampla utilização e com bons ganhos de conhecimentos proporcionados. 

 

4.7 Sugestões de práticas e ferramentas de GC 

 

Diante dos resultados encontrados nos questionários e entrevistas, foi 

possível identificar que o C Inf da EsAO vem realizando um trabalho gradativo de 

implementação e adoção de práticas de gestão do conhecimento. 

Interpretando-se os resultados dos questionários, à luz da Metodologia OKA, 

foi possível diagnosticar o nível de maturidade, pontos fortes e oportunidades de 

melhoria na GC desta organização, conforme exposto neste capítulo. 

Diante disto, como principal objetivo deste trabalho, foi realizado um 

levantamento de ferramentas e práticas passíveis de serem adotadas pelo C Inf, 

fruto do estudo da revisão de literatura, entrevistas com militares com experiências 

em cursos militares internacionais e práticas utilizadas em organizações civis e 

militares brasileiras, que apresentaram bons resultados. 

 

4.7.1. Ferramentas categoria “pessoas” 

 

Esta categoria tem se mostrado em plena evolução na organização. Fruto do 

amadurecimento do corpo docente e discente, o curso apresentou características 

que proporcionam plenas condições de se operacionalizar ferramentas com este 

perfil. 

Diante disto, apresentamos as seguintes práticas, passíveis de 

implementação, ampliação ou inovação: 

 

4.7.1.1. Encontros 

 

Segundo Cesca (2008, p.25), encontros são “eventos com público, 

abrangência e duração variáveis, nos quais as pessoas se reúnem com a finalidade 

de discutir temas de interesses comuns”. Dentre estes, destacam-se: 



101 

 

 

 Seminário: a exposição do tema é feita por uma ou mais pessoas com a 
presença de um coordenador. O assunto exposto deve ser do conhecimento 
da plateia, que participa em forma de grupos. Geralmente divide-se o tempo 
em três etapas: exposição, discussão e conclusão. 

 Simpósio: modalidade composta por vários 'expositores' com a presença 
de um coordenador. As temáticas abordadas costumam ser científicas. 
Após as apresentações, a plateia participa com perguntas à mesa. No 
entanto, o objetivo não deve ser debater o tema, mas apenas trocar 
informações sobre o mesmo.  

 Jornada: reunião de grupos profissionais, de âmbito regional, para discutir, 
com certa periodicidade, assuntos de interesse desse grupo. Costuma ser 
promovido por entidades de classe, com duração de vários dias. As 
conclusões podem servir de diretriz para as atividades relacionadas a esta 
classe. (CESCA, 2008, p.28 e 29). 
 

Dois exemplos destas práticas, realizadas de forma exitosa, foram a Jornada 

da Pesquisa 2017 e o Simpósio de Operações de Apoio a Órgãos Governamentais 

(AOG). Ambos realizados na EsAO em 2017, promovidos pela Seção de Pós-

Graduação e pelo Curso de Infantaria, respectivamente. 

A jornada contou com a presença de militares do Exército, Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro e civis, especialistas em temas como segurança pública, 

engenharia civil, elétrica e mecânica, ensino à distância, dentre outros, tratando dos 

mais distintos assuntos.  

Esta atividade proporcionou um contato direto entre alunos pesquisadores e 

profissionais especializados. Na condição de participante desta atividade, foi 

possível observar que este encontro foi bastante elogiado pelos instruendos, que 

tiveram a oportunidade de absorver conhecimentos específicos que facilitariam a 

confecção de pesquisas, além do ganho profissional que obtiveram.  

Como exemplo do ganho proporcionado por esta jornada, constatou-se o 

apoio direto proporcionado pelos palestrantes que abordaram o tema ensino à 

distância à dissertação de mestrado do Capitão Felipe Freitas e o apoio da equipe 

que explanou sobre simuladores de combate, à dissertação do Capitão Juliano. 

O simpósio de AOG, promovido pelo C Inf da EsAO, também se configurou 

numa prática interessante de GC. Em sintonia com o tema trabalhado em sala de 

aula, foi solicitado aos próprios alunos que preparassem exposições sobre vivências 

pessoais em atividades ligadas ao assunto. Utilizando-se do artifício das narrativas, 

os expositores puderam transmitir experiências e melhores práticas, fruto de 

aprendizados pessoais, compartilhando conhecimentos importantes com os demais 

integrantes do curso. 
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Na condição de participante da atividade foi possível observar o interesse dos 

ouvintes, despertado pelo contato com palestrantes com vivências reais, por meio de 

retirada de dúvidas, comentários positivos realizados ao final da atividade e pela 

atenção demonstrada pela grande maioria dos presentes durante as apresentações. 

 

4.7.1.2. Espaços físicos colaborativos 

 

Segundo Young (2010), o espaço de trabalho físico é selecionado como uma 

das principais técnicas de GC. Neste contexto, o que se busca é uma abordagem 

sobre uma configuração de espaços de trabalho, que favoreçam as interações 

humanas, o compartilhamento e a criação de conhecimento. 

O autor defende a ideia de que, muitas vezes, a simples presença de mesas e 

cadeiras não favorece essa interatividade. A organização do ambiente é a 

responsável por proporcionar isto. Como exemplo, Young (2010) apresenta uma 

comparação destes espaços que nos permite compreender melhor esta ideia, 

conforme figura 5 a seguir:  

. 

     

FIGURA 5 - Comparação de espaços físicos colaborativos 
Fonte: Young, 2010, p.24 

 

Segundo o autor, a imagem da direita apresenta uma atmosfera mais 

dinâmica, com mesas dispersas, que favorecem as interações, espaços para que as 

pessoas se movimentem e promovam debates dentro dos grupos e entre vizinhos. 

Desta maneira, torna-se de uma configuração favorável ao compartilhamento do 

conhecimento. 
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Young (2010) apresenta um modelo de espaço físico colaborativo, 

denominado “Espaço aberto para interações informais”. Estes espaços se 

caracterizam por serem locais abertos, informais, para o qual as pessoas se dirigem 

voluntariamente, para descansar, lanchar, tomar café, ler livros, revistas, assistir 

televisão, realizar fotocópias, etc. 

Segundo o autor, estes lugares favorecem interações inesperadas e 

informais, que geram resultados sem planejamento prévio, porém, muitas vezes 

produtivos. Afirma ainda que a chave para encorajar essa interatividade é criar 

razões para que os membros da organização frequentem estes ambientes.  

Uma solução exequível seria a criação de salas tipos “grêmios”, na qual os 

alunos e até mesmos os instrutores possam frequentar nos horários livres. Isto 

porque estes ambientes são locais para os quais os integrantes de determinados 

setores, turmas, organizações...se reúnem em horários livres como no intervalo de 

aulas. E , assim como cita o modelo de Young, normalmente possuem sofás, mesas, 

cadeiras, televisão, quadros brancos, locais para lanche...que se mostram 

adequados à interatividade espontânea e seu consequente compartilhamento de 

conhecimentos diversos. 

 

4.7.1.3. Palestras 

 

Amplamente difundida, segundo resultados obtidos nos questionários, mostra-

se como eficiente prática no compartilhamento de conhecimentos. O C Inf da EsAO 

é um grande celeiro de experiências profissionais, uma vez que é integrado por 

oficiais com, no mínimo 10 anos de serviço, com participações em diversas 

operações, cursos e intercâmbios. 

Assim, é possível aproveitar ainda mais a experiências deste público interno, 

solicitando-lhes que ministrem palestras e exposições a respeito de determinadas 

vivências profissionais. 

O C Inf tem utilizado com frequência esta prática no ano de 2017, conforme 

observação deste autor, solicitando intervenções de alunos e instrutores 

especialistas, em conexão com as matérias em estudo, proporcionando uma 

ampliação dos conhecimentos transmitidos.   
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4.7.2. Categoria “sistemas” 

 

Conforme apresentamos no decorrer deste capítulo, a categoria “sistemas” é 

a que apresenta mais oportunidades de melhoria. 

Dentre as ferramentas apresentadas neste trabalho, destacamos três que, 

diante das condições exequíveis e meios disponíveis, poderiam ser utilizadas com 

mais ênfase: localizador de experiências, portal do conhecimento e simulação 

virtual. 

 

4.7.2.1. Localizador de experiências 

 

Segundo Young (2010), trata-se de uma ferramenta que se utiliza do princípio 

de que, às vezes, é mais valioso saber quem detém determinado conhecimento para 

executar determinada tarefa do que saber como fazê-la. Neste contexto, o 

localizador torna-se um meio facilitador de encontrar detentores de determinados 

conhecimentos fundamentais para esclarecer determinadas questões, resolver 

problemas e encontrar soluções. 

Em outras palavras, consiste em um cadastro ou um catálogo virtual, no qual 

são registradas pessoas ou organizações que detêm certos tipos de expertises, seus 

dados pessoais, foto, experiências profissionais e área de atuação. 

O Exército brasileiro apresenta uma ferramenta que segue este princípio. No 

site do Departamento Geral do Pessoal, mediante cadastro prévio, é possível 

realizar consultas sobre militares do Exército possuidores de cursos, estágios e 

especializações. Uma ferramenta extremamente útil que, por meios de filtros, 

apresenta facilidades para realizar pesquisas detalhadas sobre perfis de 

especialistas nas mais diversas áreas militares e civis. 

Assim, seguindo este modelo, é possível criar um catálogo interno do C Inf, 

mediante cadastro de instrutores e alunos, possuidores de cursos, estágios, 

participações em missões de paz, AOG, dentre outras.  

No universo dos docentes, é possível adicionar perfis de instrutores que 

ministraram determinados temas, matérias, provas, exercícios no terreno, servindo 

como fonte de consulta para novos integrantes da equipe ou para auxiliar em 

debates no âmbito da equipe de instrução. Por meio de uma simples planilha de 
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Excel ou banco de dados criados no Microsoft Access é possível desenvolver esta 

prática. 

 

4.7.2.2. Portal do Conhecimento 

 

Esta ferramenta efetiva-se por meio de um site na internet, baseado num 

portal de informações. Este, além de conter informações estruturadas elaboradas 

por especialistas, possui redes de conhecimento e comunidades, fóruns de 

discussão e espaços de trabalho colaborativos para encorajar, difundir e transferir 

conhecimentos. 

Um exemplo de aplicação desta prática é a utilização da plataforma Moodle 

pelo C Inf, no ano de 2017. Segundo FREITAS (2017),  

 

[...] trata-se de uma plataforma desenvolvida para a criação de cursos à 
distância, voltados para a internet, que permite ao docente a construção de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), dotados das mais variadas 
ferramentas de Tecnologias da Informação e Comunicação empregadas na 
atualidade. (FREITAS, 2017). 

 

Esta plataforma tornou-se muito popular por ser grátis e acessível a qualquer 

pessoa que queira utilizá-la, sendo uma referência para o ensino à distância. 

“Atualmente, o sistema encontra-se disponível em mais de 130 (cento e trinta) 

idiomas, podendo ser utilizado para fins sociais e comerciais por qualquer pessoa ou 

empresa que queira oferecer um curso online.” (FREITAS, 2017). Em sua página na 

internet (https://moodle.com/), é possível realizar o download da plataforma e 

aprender, por meio de tutoriais, como construí-la.  

Por meio do Moodle, é possível compartilhar instruções, vídeos, textos, links 

sobre temas diversos, fóruns de discussão, retirada de dúvidas, avisos gerais, 

bibliotecas virtuais, bate-papo, videoaulas, dentre outros. Desta maneira, configura-

se em um meio pelo qual se torna possível interligar diversas ferramentas de 

compartilhamento de conhecimento em um só lugar. 

Como demonstração de sua utilidade, diversas instituições de ensino à 

distância a utilizam como sistema de educação online como, por exemplo, a 

Universidade de São Paulo (USP), Fundação Getulio Vargas (FGV), Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), Pontifícia Universidade Católica - SP (PUC – SP), 

https://moodle.com/
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Tribunal Superior do Trabalho (TST), dentre outras (MOODLE NA PRÁTICA, 2013). 

A EsAO e o C Inf, buscando estar inseridos neste contexto tecnológico, também 

implantaram este sistema, utilizando-o na fase de ensino a distância e na fase 

presencial do CAO. 

Como participante desta experiência, foi possível observar a utilidade desta 

ferramenta. Por ser de fácil acesso, simples manipulação, além das possibilidades 

anteriormente descritas, torna-se um eficiente meio de gestão do conhecimento. 

Outro aspecto relevante relacionado a esta categoria é a sua importância em 

uma das fases essenciais do processo de GC como um todo: o armazenamento do 

conhecimento. De acordo com Batista (2012, p. 62) “A mobilização sistemática do 

conhecimento requer, no mínimo, cinco atividades principais: identificar, criar, 

armazenar, compartilhar e aplicar”. Completando este raciocínio, o autor reforça que 

“O armazenamento permite a preservação do conhecimento organizacional deve ser 

feito de tal forma que sua recuperação seja fácil para todos os servidores públicos 

que necessitam dele.” Batista (2012, p. 63). 

Assim, apesar do foco deste trabalho estar no compartilhamento de 

informações, ressalta-se também a importância da adoção de ferramentas de 

armazenamento. Isto porque, sem o registro do que foi aprendido, o conhecimento 

tende a se perder ao longo do tempo. 

Diante disto, sugere-se a adoção de ferramentas que visam a preservar o que 

foi discutido e apresentado por instrutores e alunos ao longo do ano, e que também 

sejam de fácil acesso para consulta. Para isto, existem inúmeros softwares no 

mercado que cumprem esta tarefa. No entanto, buscando sua aplicabilidade ao 

universo analisado, propõe-se a utilização do próprio portal Moodle como local de 

armazenamento ou ferramentas tipo nuvens de arquivo, como o Google Drive.  

No entanto, esta prática exige uma interligação com a categoria processos, 

uma vez que se faz necessário uma adoção de procedimentos por parte dos 

produtores de conhecimento, no intuito de arquivarem o que produzem. Um exemplo 

prático disto seria solicitar aos militares que confeccionassem instruções ou 

apresentações, que as arquivassem nestes dispositivos anteriormente citados 

possibilitando o acesso a estes arquivos, por parte dos demais integrantes do curso. 

Outra aplicabilidade deste tipo de portal seria a sua disponibilidade a todos os 

seus ex-integrantes, como fonte de consulta, como ocorre no C I Bld. Nesta OM, 

conforme observado em visitação realizada por este autor, é disponibilizada uma 
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senha de acesso aos alunos que frequentam os seus diversos cursos, ainda no 

período anterior ao início da atividade. Após a conclusão da especialização, o ex-

aluno continua com acesso livre ao portal, possuindo-o como fonte de consulta, de 

atualização doutrinária e canal de comunicação com o Centro de Instrução.  

 

4.7.2.3. Simulação virtual 

 

Durante as pesquisas realizadas neste trabalho, foi possível identificar uma 

tendência à utilização de simuladores virtuais como práticas de GC. Por meio desta 

ferramenta, é possível simular as consequências de determinados planejamentos, 

analisar linhas de ação para o cumprimento de determinadas missões ou estudar 

soluções apresentadas em atividades reais ou exercícios, por meio de sua 

representação virtual. 

Dois exemplos positivos desta prática foram observados na visita realizada 

junto ao C I Bld e na entrevista realizada com oficial que realizou um curso de 

aperfeiçoamento de capitães nos Estados Unidos. Em ambos os casos, utilizava-se 

a simulação virtual para verificar a exequibilidade de determinados planejamentos e, 

após tal atividade, era conduzida uma análise pós-ação, a fim de diagnosticar boas 

práticas e oportunidades de melhoria. 

No curso dos EUA, além disso, também são observadas condutas adotadas 

em missões reais e em exercícios, por meio de sua representação virtual nos 

simuladores. 

 

4.7.3. Categoria “processos” 

 

A categoria “processos” apresentou-se como o ponto forte da GC no C Inf ao 

longo dos anos estudados neste trabalho. Tal afirmação sustenta-se ao analisarmos 

os resultados expostos neste capítulo, os quais mostram uma solidez na utilização 

destas ferramentas e bons reflexos gerados no ganho de conhecimento 

organizacional. 

Assim, conclui-se que as práticas de trabalhos em grupo, análises pós-ação e 

análises de aprendizagem encontram-se num estágio adequado de utilização, sendo 

conveniente a sua manutenção. 
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Entretanto, fruto de resultados colhidos em questionários, foram apresentadas 

ideias interessantes de ex-alunos e ex-instrutores, que possibilitariam uma 

otimização das seguintes ferramentas abaixo: 

 

4.7.3.1. Trabalho em grupo 

 

Atualmente, o curso de Inf utiliza esta prática de maneira que os alunos 

trabalhem como membros de um estado maior no planejamento de operações 

militares, simulando o que ocorreria numa organização militar real. 

Como oportunidade de melhoria, ao final de algum módulo temático, poderia 

ser criada uma operação, na qual alunos de diferentes armas, quadro e serviço, 

trabalhariam juntos, constituindo grupos de trabalho no planejamento de operações. 

Em outras palavras, um grupo interarmas, proporcionando um compartilhamento de 

conhecimentos sobre planejamento e execução de atividades de diferentes 

especialidades. Esta prática permitiria aos alunos conhecer mais a fundo o emprego 

das diversas funções de combate presentes no campo de batalha, e 

consequentemente, uma visão ampla de operações militares de grande vulto. 

Ao final desta atividade, pôde-se aproveitar da experiência colhida junto ao   

C I Bld e aplicar uma análise pós-ação integrada, seguindo-se a metodologia 

aplicada por este centro, conforme exposto no capítulo 2. Desta maneira, seria 

possível uma visualização das oportunidades de melhoria em todas as 

especializações envolvidas na atividade. 

 

4.7.3.2. Melhores práticas 

 

Esta ferramenta por vezes foi utilizada pelo curso, entretanto, ainda pode 

apresentar resultados melhores, em virtude do seu potencial, conforme foi 

observado neste trabalho. 

De acordo com Batista (2005) “melhores práticas” são ferramentas que visam 

à identificação e difusão de melhores práticas, que podem ser definidas como um 

procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução de um problema.  

Nesta atividade, busca-se o conhecimento do “estado da arte” de determinado 

assunto, material ou procedimento, por meio de pesquisas e exposições de 
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resultados, a fim de nos situarmos acerca do nível de evolução em que nos 

encontramos em determinado tema e como podemos melhorar. 

Seus resultados são registrados e documentados através de bancos de 

dados, manuais ou diretrizes. Desta maneira, trata-se de uma prática que é 

executada em conexão com outras, como fóruns, narrativas, palestras, redes 

sociais, etc. 

Como sugestões de aplicação desta ferramenta, seria exposições por parte 

de alunos e instrutores especialistas em determinados temas, como: blindados, 

armamentos diversos, optrônicos, guerra eletrônica, etc., durante os módulos 

temáticos. 

Outro exemplo interessante de aplicação desta ferramenta é prática realizada 

no curso Maneuver Captains Career Course, ministrado pelo exército dos EUA.  

Conforme observado em entrevista com Capitão Yamashita, oficial do EB e 

concludente deste curso, APÊNDICE D, ao longo do período de instrução, os alunos 

devem confeccionar trabalhos científicos relacionados a assuntos militares, 

solicitados pelos instrutores. Ao final do curso, todas estas produções são 

condensadas, resumidamente, em um livro. Nesta obra, esses artigos são 

separados por temas, tais como: liderança, operações em áreas com instabilidade, 

terreno, funções de combate, etc., facilitando sua posterior consulta. Dessa forma, 

constitui-se em um tipo de caderno de lições aprendidas, reeditado em períodos de 

cinco a sete anos. 

 

4.7.3.3. Exposições de estudos de caso (Palestras) 

 

Anualmente, o CAO conta com oficiais oriundos de países de nações amigas. 

Em sua maioria, capitães, selecionados dentre seus quadros como oficiais 

destacados. Diante disso, surge a possibilidade do aproveitamento da presença de 

destes militares, utilizando-se, como exemplo, da prática desenvolvida no Centro de 

Instrução de Guerra na Selva por ocasião do 1º Estágio Internacional de Operações 

na Selva, conforme entrevista com Capitão Tiago, oficial do EB, ex-instrutor do CIGS 

e ex-integrante da divisão de doutrina e pesquisa desta OM (APÊNDICE C).  

Nesta atividade, foram elaborados casos esquemáticos de operações 

militares e solicitado aos estrangeiros que apresentassem soluções a estas missões, 



110 

 

segundo suas respectivas doutrinas. Segundo o Capitão Tiago, foi uma 

oportunidade de conhecer diferentes técnicas e táticas utilizadas pelo mundo, 

configurando-se em oportunidades de melhoria passíveis de serem implementadas 

pelo nosso exército. 

Outro exemplo de aplicação eficiente desta prática foi o caso do Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre, exposto no capítulo 2, página 59, deste trabalho. 

 

4.8 Análise dos fatores críticos do sucesso 

 

Conforme exposto no capítulo 2 deste trabalho, FCS são alguns 

condicionantes que influenciarão, seja positiva ou negativamente, diretamente no 

processo de implementação da GC.  

Segundo Heisig (2009), tais fatores podem ser divididos em quatro categorias: 

 humanos: cultura, pessoas e liderança;  

 organização: processo e estrutura; 

 tecnologia: infraestrutura e aplicações e;  

 processo de gestão: estratégia, objetivos e mensuração. 

Assim, com base nos dados obtidos por meio desta pesquisa, foi possível 

identificar alguns motivadores que limitaram ou facilitaram a adoção de algumas 

ferramentas de GC sugeridas, tais como meios tecnológicos e cultura organizacional 

favorável. 

Neste contexto, cabe uma análise sobre razões que influenciam a pré-

disposição por parte dos alunos em compartilhar e criar conhecimentos diversos, 

que vão além das matérias previstas em grade curricular. Estas, segundo a 

classificação de Heisig, transitariam entre os fatores humanos e organizacionais. 

O C Inf da EsAO, durante seu ano letivo, apresenta uma série de desafios aos 

alunos, os quais são submetidos a avaliações somativas, teóricas e físicas, segundo 

o plano de disciplinas da escola. Os graus obtidos ao final do curso influenciam 

diretamente em suas carreiras, na medida em que se convertem em uma pontuação, 

utilizada para classificar o militar no âmbito de sua turma de formação, o que 

impacta diretamente em futuras promoções a postos superiores. 

Outro ponto importante é que, ao final do curso, a escolha para o local onde o 

militar irá servir nos próximos anos também é realizada de acordo com esta 
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classificação, obtida por meio da média final das avaliações realizadas no decorrer 

do ano letivo. 

Diante disso, constata-se que há uma grande tendência, por parte dos alunos, 

em concentrarem seus esforços para os assuntos que serão cobrados nas 

avaliações, buscando limitar seus raciocínios ao que está escrito nos manuais e ao 

que é lhes transmitido pelos instrutores em sala de aula. Tudo isso visando à 

obtenção de bons resultados nestas provas, o que irá refletir diretamente em suas 

vidas pessoais e profissionais. 

Como consequência disto, conforme constatado em entrevista, APÊNDICE C, 

e vivência pessoal deste autor, muitos dos alunos deixam de expor seus pontos de 

vistas, evitam criar discussões sobre temas militares, pesquisar assuntos que não 

figuram nos planos de disciplinas e não se estimulam a compartilhar experiências 

profissionais. Em virtude disto, concentram grande parte do seu tempo de estudo 

focando no que será cobrado nas provas. 

Aprofundando-se sobre esta problemática, na busca de possíveis soluções a 

isto, há a possibilidade de uma discussão sobre uma fórmula alternativa que 

pudesse ser testada neste curso, a fim de estimular o compartilhamento do 

conhecimento.  

Para o desenvolvimento deste raciocínio, pode-se tomar como exemplo um 

curso de pós-graduação em uma instituição civil. Nestas instituições, normalmente, 

não há uma classificação final de curso ou uma pontuação final obtida pelo aluno, 

que influenciam tanto no decorrer de sua carreira, como ocorre no CAO.  

Diante disto, observa-se uma maior tendência a discussões em sala de aula 

sobre temas que, por vezes, extrapolam a grade curricular do curso, mas que 

enriquecem as aulas, ou seja, há um maior compartilhamento de conhecimento. Por 

outro lado, há uma tendência a se diminuir o comprometimento dos alunos em obter 

os melhores graus possíveis nas avaliações e dedicarem-se ao máximo ao curso, 

uma vez que não há uma classificação meritocrática ao final do mesmo.  

Esta constatação foi obtida por meio da participação deste autor no curso de 

pós-graduação em Gestão Integrada da Segurança Pública, pela Universidade do 

Sul de Santa Catarina, e no curso de Gestão do Talento Humano e Liderança, pela 

Universidad Alas Peruanas. Em ambos os acasos, foi observado que havia mais 

interatividade entre os alunos e instrutores, no que tange a buscar soluções 

alternativas para problemas apresentados em sala de aula, do que em escolas nas 
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quais a classificação final de curso impactava diretamente na carreira do aluno, 

como ocorre na EsAO e na Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo. 

Em virtude disto, acredita-se que um equilíbrio entre estes dois modelos 

poderia ser uma solução viável. Isto viabilizaria uma maneira equilibrada entre a 

preservação do mérito, proporcionado por uma classificação final de curso baseada 

em graus, e a liberdade de pensar e se expressar, sem o compromisso de seguir 

rigorosamente o descrito em manuais e diretrizes. 

Assim, analisando-se o ano letivo da EsAO, poderia ser realizado um estudo no 

intuito de separá-lo em dois blocos de instrução. O primeiro seria o tradicional, com 

provas e assuntos previstos em grade curricular, estimulando-se a classificação por 

meio de avaliações somativas. Esta etapa, além desta valorização do mérito, 

também visaria a preservar os assuntos e temas consagrados nos manuais e 

diretrizes, servindo de base para que os alunos possam desenvolver pensamentos 

críticos. 

Num segundo bloco, já com as provas realizadas, poderiam testadas algumas 

das práticas apresentadas neste trabalho. Nestas ocasiões, instruendos e instrutores 

poderia discutir temas atuais, novas técnicas, táticas e procedimentos, pesquisas 

diversas, etc. Isto proporcionaria uma oportunidade aos integrantes do curso de 

aperfeiçoarem a doutrina vigente, fruto de experiências pessoais. 

É evidente que, para isto, seria necessário um estudo mais aprofundado sobre 

como implementar estas mudanças, datas e períodos de execução dos blocos e os 

impactos que poderiam causar. De uma maneira mais objetiva, seria preciso uma 

análise visando a uma reestruturação do Plano de Disciplinas da EsAO, documento 

este que enquadra as disciplinas a serem estudadas e sua respectiva distribuição de 

carga horária . Desta maneira, acredita-se que os resultados seriam proveitosos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente trabalho teve como objetivo buscar um aprimoramento de práticas 

que visem à absorção, compartilhamento e difusão de conhecimentos e experiências 

entre instrutores e alunos do curso de Infantaria da EsAO, à luz da GC. 

Este objetivo foi fruto de um desencadeamento de ideias, conforme 

apresentado no tópico “Antecedentes do Problema”, no capítulo 1, que culminou 

com a formulação da seguinte problemática: “Em que medida as práticas de gestão 

do conhecimento, adotadas pelo C Inf da EsAO entre os anos de 2013 a 2015, 

influenciaram na evolução do conhecimento dos integrantes deste curso?”. 

Assim, visando a atingir a finalidade proposta, foram traçados objetivos 

intermediários que nortearam a condução das pesquisas, dentre os quais se 

destacam: 

a. Identificar modelos de práticas de GC em vigor, aplicáveis ao C Inf EsAO, 

atingido por meio de revisão de literatura e entrevistas com militares com 

experiências em escolas internacionais e nacionais; 

b. Identificar quais práticas de GC foram utilizadas no C Inf da EsAO, e qual 

o ganho de conhecimento proporcionado por elas, no período estudado. Objetivo 

atingido por meio de questionários enviados a ex-alunos e ex-instrutores; 

c. Identificar quais são os fatores críticos de sucesso (FCS) para uma 

eficiente gestão de práticas de compartilhamento de conhecimento. Este objetivo foi 

atingido por meio de entrevistas e análise comparativa entre a revisão da literatura e 

a realidade da EsAO; 

d. Identificar oportunidades de melhoria no processo de GC atual do C Inf, 

sugerindo ferramentas e práticas, a fim de otimizar o compartilhamento, divulgação e 

absorção do conhecimento. Isto foi atingido por meio de questionários, revisão de 

literatura e entrevistas. 

Diante da proposta desta pesquisa em concentrar os estudos nas ações de 

compartilhamento do conhecimento, uma subdivisão da gestão do conhecimento 

como um todo, buscou-se um aprofundamento a cerca das principais ferramentas 

aplicáveis ao universo do C Inf, neste contexto. 

Após esta identificação, foi enviado um questionário à população estudada, a 

fim de diagnosticar quais destas práticas teriam sido utilizadas e, em caso positivo, o 



114 

 

ganho de conhecimento proporcionado pelas mesmas. Para isto, utilizou-se como 

referência a Metodologia OKA9, ferramenta levantada em pesquisa bibliográfica, 

utilizada para diagnóstico do estado de maturidade em GC no âmbito de uma 

organização. 

Como resultado, constatou-se que, desde 2013 o C Inf vem adotando 

algumas ferramentas de GC, implementando-as com a finalidade de compartilhar 

experiências entre alunos e instrutores.  

Verificou-se também que, ao longo dos anos, manteve-se a mentalidade de 

utilização destas ferramentas, mostrando que o curso esteve preocupado em estar 

inserido na era do conhecimento e em aproveitar a experiência profissional presente 

em seu universo, oriunda dos instrutores e também dos alunos. 

Para uma análise mais profunda, utilizando-se da Metodologia OKA, buscou-

se analisar o perfil das práticas de GC adotadas pelo C Inf, a fim de detectar os 

pontos fortes e oportunidades de melhoria nesta gestão. 

Assim, dentre as diversas ferramentas de GC encontradas na revisão de 

literatura, foram destacadas algumas aplicáveis ao universo estudado, as quais 

foram classificadas da seguinte maneira: 

 Categoria Pessoas: Práticas ligadas ao aspecto cultural dos integrantes da 

organização no que tange aos estímulos ao compartilhamento de informações e sua 

aptidão em estabelecer contatos interpessoais;  

 Categoria Sistema: Práticas que necessitam suporte tecnológico, 

infraestrutura de tecnologia da informação e recursos humanos especializados para 

sua gerência. 

 Categoria Processos: relacionadas à operacionalização das práticas e de 

como é gerido o fluxo do conhecimento. 

Com isso, por meio das respostas obtidas nos questionários e entrevistas, foi 

possível constatar que as ferramentas inseridas na categoria “pessoas”, apesar de 

não apresentarem um grande índice dentre as que proporcionaram “muito ganho” de 

conhecimento, mostraram resultados positivos, na medida em que 71,4% destas 

geraram um “razoável ganho” profissional. 

Este resultado demonstra que a organização possui um bom desenvolvimento 

nos aspectos de cultura organizacional favoráveis a GC, além de ser integrada por 

                                            
9
 Vide item 2.5.1 da revisão de literatura, Pag. 40. 
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militares com experiências relevantes e que usualmente as compartilham com os 

demais companheiros de curso.  

Entretanto, diante deste potencial, observa-se que há oportunidades de 

melhoria, no sentido de se implementar mais práticas desta categoria e otimizar as 

que já vem sendo utilizadas. 

Já as classificadas na categoria “sistemas” foram as que se mostraram menos 

exploradas pelo curso, apesar de apresentarem resultados razoáveis no ganho de 

conhecimento proporcionado. 

Isto se justifica pela necessidade de uma infraestrutura tecnológica, pessoal 

especializado em tecnologia da informação e informática, aplicativos, softwares e 

outros meios que viabilizem a adoção de ferramentas deste tipo. 

Em virtude disto, conforme possibilidades apresentadas na revisão de 

literatura deste trabalho, há um vasto espaço para o desenvolvimento de práticas 

que se valem de artifícios tecnológicos, especialmente pelo fato de que a população 

estudada possui conhecimentos básicos que a permite trabalhar com estes meios.  

A categoria “processos” tem por característica ser uma gestão pautada no 

estímulo à implementação de atividades de GC, em uma visão estratégica 

organizacional, além da busca de um eficiente fluxo e operacionalização do 

conhecimento disponível entre seus integrantes. Após análise do perfil da estrutura 

do curso, observou-se que este possui estas características. 

Por isso, esta foi a categoria que apresentou melhores resultados na 

pesquisa, mostrando este ser o ponto forte da organização. Isto porque foi 

observado que suas ferramentas foram, de maneira geral, as mais utilizadas e as 

que mais proporcionaram ganho de conhecimento. 

Diante disto, constata-se que a pesquisa resolveu o problema proposto, na 

medida em que foi possível confrontar as hipóteses levantadas e confirmar a 

hipótese H1 como verdadeira.  

Isto porque, ao se analisar o resultado geral obtido por meio dos questionários 

e entrevistas, constatou-se que, das ferramentas apresentadas à amostra, 25% 

proporcionaram “muito ganho” de conhecimento e 56,25% outras produziram um 

“razoável” ganho. Apenas 18,75% produziram “pouco” conhecimento e nenhuma 

delas foi observada como totalmente ineficaz, a ponto de não proporcionar 

conhecimento algum. Ou seja, considerando-se que a produção de “muito” ou 
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“razoável” conhecimento, mesmo em níveis diferentes de rendimento, geraram 

reflexos positivos ao público estudado. 

Soma-se a isto o fato de que foram apresentadas práticas de diferentes 

categorias e maneiras de administrá-las, ampliando-se o horizonte de possibilidades 

de avaliação quanto aos seus respectivos empregos e reflexos sobre a amostra. 

Diante disto conclui-se que as práticas de GC adotadas pelo C Inf geraram 

resultados eficientes na evolução do conhecimento dos seus integrantes. 

Apesar de algumas não apresentarem resultados eficientes, ainda sim 

contribuíram de alguma maneira para a evolução do conhecimento organizacional, 

mesmo que não sendo explorada da melhor maneira. 

Como resultado desta análise, conforme objetivo geral proposto, foi possível 

apresentar sugestões passíveis de utilização ou aperfeiçoamento, de acordo com o 

perfil da organização, diagnosticado por meio dos resultados de questionários e 

pesquisas à luz de ferramentas de análises de maturidade de GC, apresentados no 

capítulo IV, item 4.7 . 

Também foi possível apresentar conclusões parciais e discussões sobre 

fatores críticos de sucesso que possuem influência direta no desenvolvimento da GC 

neste curso, apresentado no item 4.8. Um exemplo disto foi uma avaliação sobre 

razões que induzem a predisposição por parte dos alunos em compartilhar e criar 

conhecimentos diversos, que vão além das matérias previstas em grade curricular. 

Com relação à metodologia de trabalho escolhida, conclui-se que foi 

suficiente para buscar respostas às hipóteses e soluções para o objetivo geral, uma 

vez que foi possível traçar o perfil do curso, baseado na opinião de ex-integrantes, 

alinhando-as à literatura e experiências em outras organizações.  

Por se tratar de um tema de domínio público e atual, foi possível encontrar 

uma vasta literatura relacionada ao tema gestão do conhecimento e suas 

ramificações. Em virtude disto, dada a amplitude deste assunto, buscou-se delimitar 

o trabalho no compartilhamento do conhecimento. Assim, foi possível identificar 

práticas utilizadas com êxito em outras organizações e compará-las ao que vinha 

sendo realizado na EsAO. 

As entrevistas com militares com experiência na área da gestão e outros que 

participaram de cursos e missões no exterior e em outras organizações, conforme 

apêndices “C” e “D” e item 2.7, também acrescentaram bastante ao trabalho, 
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possibilitando uma verificação detalhada de diferentes experiências na área de 

gestão. 

Ao longo da pesquisa, buscou-se adotar uma postura objetiva em relação ao 

proposto, no sentido de encontrar soluções exequíveis que pudessem acrescentar 

algo à organização, ou seja, apresentar alternativas que possam otimizar o processo 

de aprendizagem no C Inf da EsAO. 

Para isto, buscou-se uma delimitação sobre autores que mostraram soluções 

coerentes com a instituição estudada, como Young e Batista, além das experiências 

colhidas fruto das entrevistas e questionários. 

Diante de tudo isto, conclui-se que foi possível apresentar um estudo que 

apontou caminhos para que se possa explorar ainda mais a gama de conhecimentos 

disponíveis neste universo, provenientes de militares que frequentam este curso 

durante todo um ano, com vivências ímpares a divulgar aos demais integrantes.  

Apesar de restrita ao C Inf, acredita-se que a metodologia de análise de 

maturidade de GC organizacional e estudo de viabilidade de implementação de 

práticas de GC são passíveis de utilização por qualquer outra instituição militar ou 

civil.  

Isso se configura em uma contribuição para o desenvolvimento das ciências 

militares, na medida em que se coopera para a inserção da instituição na era do 

conhecimento, período em que o “saber” é o que representa a grande força 

institucional.  

Diante do que foi apresentado, recomenda-se que, acima de qualquer 

tentativa de adoção de GC, se busque uma conscientização organizacional quanto à 

importância de se gerar, compartilhar, armazenar e aplicar o conhecimento 

disponível. Isso resultará numa pré-disposição dos seus integrantes em fazer 

funcionar esta “roda do conhecimento” e, consequentemente, gerará frutos para a 

instituição. 

Como proposição para futuras pesquisas, sugere-se um estudo explicativo, a 

respeito do aproveitamento, pela Força, dos trabalhos científicos produzidos pelos 

alunos da EsAO, no intuito de analisar o fluxo do conhecimento produzido e sua 

respectiva utilização. Isto teria como objetivo estimular a produção científica voltada 

para as necessidades do Exército, bem como viabilizar o aproveitamento prático 

destes estudos. 
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 Por fim, acredita-se que as reflexões apontadas nesta pesquisa contribuirão 

para um melhor aperfeiçoamento dos oficiais que frequentem o C Inf EsAO, uma vez 

que terão a oportunidade de aprender mais sobre assuntos atuais, baseados em 

relatos pessoais, e exposições do que há de melhor no mundo militar, além dos 

temas já abordados em sua grade curricular. Como consequência disto, terão a 

oportunidade de se colocarem em melhores condições de tomar decisões e 

assessorar seus futuros comandantes nos corpos de tropa. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 
O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Pedro Henrique Nascimento DAMASCENO, cujo tema é a 

influência das práticas de gestão do conhecimento sobre o curso de infantaria da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

científicos capazes de maximizar a influência de práticas de gestão do conhecimento 

no ganho de conhecimento adquirido por alunos e instrutores que servem no C Inf 

da EsAO. 

Objetivando-se uma ambientação ao tema proposto, define-se “Práticas de 

Gestão” como “práticas voltadas para produção, retenção, disseminação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro das organizações, bem como 

na relação dessas com o mundo exterior”. BATISTA (2004, p. 8) 

Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, foi formulado o seguinte 

problema: “as práticas de gestão do conhecimento adotadas pelo C Inf da EsAO, 

entre os anos de 2013 e 2015, influenciaram na evolução do conhecimento dos 

integrantes do Curso"? 

A fim de encontrar respostas para a referida questão, este questionário tem 

por finalidade verificar, a percepção do senhor a respeito das práticas de gestão do 

conhecimento vigentes à época em que esteve na EsAO, bem como sua influência 

em seu ganho de conhecimento durante este tempo. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir, sobremaneira, para o 

resultado final desta pesquisa. Desde já, agradeço pela colaboração prestada e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 

 

Assinale a opção que julgar mais conveniente: 
 

1) Qual a função desempenhada pelo senhor na EsAO entre 2013 e 2015? 

 Instrutor  

 Aluno 
 

2) Ano em que esteve na EsAO (Instr ou Aluno) 

 2013 

 2014 

 2015 
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3) O Senhor tem ciência se seu trabalho de conclusão de curso (TCC, Mestrado ou similar) foi aproveitado de alguma maneira por a lguma 
OM ou usado como fonte de aperfeiçoamento doutrinário? 

 Sim                Não 
 

4) Quanto às ferramentas de gestão do conhecimento mais citadas na literatura, assinale as que foram utilizadas pelo C Inf e sua 
influência no seu ganho de conhecimento durante o período em que o senhor esteve na escola: 

 

FERRAMENTA 
DE GC 

DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 
GANHO EM 

CONHECIMENTO GERADO 
PELA PRÁTICA 

1. Peer Assist 
Grupo de trabalho que solicita apoio de um especialista para 
questões complexas visualizadas antes que iniciem um 
trabalho – “aprender antes de fazer” 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

2. Narrativas 
Transmissão de conhecimentos e lições aprendidas por meio 
de relatos de experiências pessoais. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

3. Espaços físicos 
colaborativos 

Locais que permitam interações informais, onde conversas e 
debates podem surgir de maneira espontânea. Ex: cantinas, 
restaurantes, bibliotecas, grêmios, salas de vídeo. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

4. Café do 
conhecimento 

Reunião voluntária de grupos de discussão, num espaço 
físico e descontraído, para desenvolver pensamentos e ideias 
que surgiram, levando a um desenvolvimento e 
compartilhamento profundo de conhecimentos. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

5. Comunidade de 
prática 

Grupos que compartilham interesses em comum, sobre 
qualquer tema. Por meio de uma interação, compartilham 
melhores práticas, novas ideias e sugestões, melhorando 
seus desempenhos nestas áreas. Comunicam-se por meio 
físico ou virtual. (reuniões, grupos virtuais, comunidades 
online). 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 
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FERRAMENTA 
DE GC 

DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 
GANHO EM 

CONHECIMENTO GERADO 
PELA PRÁTICA 

6. Tutoria 

Especialista ou mais experiente que atua por meio de 
orientação, diálogo e acompanhamento, estabelecendo 
metas e estimulando o instruendo a encontrar soluções a 
seus questionamentos, auxiliando sua evolução profissional. 
(Instr orientador do curso ou da Seção de Pós-Grad). 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

7. Fóruns 
(presenciais ou 
virtuais) 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar 
informações, ideias e experiências.  

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

8. Palestras 
Presença de especialistas ou pessoas com reconhecida 
experiência profissional transmitindo conhecimentos diversos. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

9. Base de 
conhecimento 

Ferramenta que permite ao usuário explicitar seu 
conhecimento, adicionar alguma informação a algo que já 
tenha sido publicado, em uma participação colaborativa em 
meio eletrônico (Wikipédia, Google Docs...). 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

10. Blogs/Sites 
Revista digital que contem artigos e informações atualizadas, 
tais como pequenos artigos ou histórias, geralmente 
relacionadas com eventos atuais. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

11. Redes 
Sociais 

Redes que possibilitam gerenciar participantes, criar grupos 
de discussões, compartilhar links, arquivos digitais. 
(Whatsapp, Facebook...) 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

12. Localizador 
de experiências 

Catálogo virtual, no qual são cadastradas pessoas ou 
organizações que detêm certo tipo de expertise e 
experiências profissionais. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 
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FERRAMENTA 
DE GC 

DESCRIÇÃO UTILIZAÇÃO 
GANHO EM 

CONHECIMENTO GERADO 
PELA PRÁTICA 

13. Portal do 
conhecimento 

Site com informações elaboradas por especialistas, com 
fóruns de discussão e possibilidade de compartilhamento de 
arquivos digitais. (EBAula CEAD, CIV Idiomas...). 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

14. Análises de 
aprendizagem 

Compartilhamento de lições aprendidas durante a execução 
das fases de determinado trabalho, sem que o mesmo tenha 
terminado. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

15. Análises pós-
ação 

Compartilhamento de aprendizagens após a conclusão de 
determinado trabalho 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

16. Melhores 
práticas 

Apresentação de melhores referências (nacionais e 
internacionais) para comparação com nossos materiais, 
doutrina e práticas. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

17. Trabalhos 
em Grupo 

Formação de grupos em sala para estudo e realização de 
exercícios. 

 Não observado 

 Pouco utilizado 

 Amplamente utilizado 

 Nenhum ganho 

 Pouco ganho 

 Razoável ganho 

 Muito ganho 

 

Legenda: Categorias segundo Batista (2005) 

Gestão de Recursos Humanos 

Processos 

Sistemas 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 

O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento a cerca da 

percepção de ganho de conhecimento por parte do militar que serviu na EsAO, entre 

2013 e 2015, obtido por meio de práticas de GC vigentes à época. 

Além disto, visa a aproveitar a experiência do entrevistado que realizou 

cursos semelhantes ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) em outros 

países, sobre ferramentas e práticas de gestão do conhecimento adotadas por 

estrangeiros. Em especial, as que se mostraram mais eficazes no compartilhamento 

de experiências profissionais. 

Para alcançar este objetivo, será seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

1) Introdução da entrevista. Explicar o objetivo do trabalho e conceitos 

básicos de gestão do conhecimento e práticas de GC. 

2) Quais as práticas de GC que o senhor pôde identificar, por ocasião do 

curso realizado no exterior? 

3) Como era incentivada essa prática? (conceituação, grau, afinidade com o 

tema, imposição...). 

4) Quais as práticas de GC que mais lhe trouxeram ganho de conhecimento? 

5) Quais as práticas de GC menos eficazes? (trabalhosas e pouco eficazes no 

compartilhamento de informações?). 

6) Quando o senhor esteve na EsAO (instrutor ou aluno), quais as práticas de 

GC eram utilizadas? 

7) Quais eram as mais eficientes? 

8) Quais eram as menos eficientes? 

9) Como era estimulado esse compartilhamento de informações? 

10) Foram enviados questionários a militares que frequentaram o C Inf 

EsAO entre 2013 e 2015. Como resultado, observa-se que as práticas de GC XX 

(aguardar o resultado) foram as mais eficientes. A que o senhor atribui esse 

resultado? 

11) Ainda segundo a mesma pesquisa, as práticas XX foram apontadas 

como as menos produtivas. A que o senhor atribui esse resultado? 

12) Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE C – Entrevista com instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva 

 

A presente entrevista tem por finalidade levantar experiências relacionadas à 

aplicação de práticas de GC em diferentes estabelecimentos de ensino militares e 

civis. 

Nesta ocasião, foi entrevistado o Cap Inf TIAGO MARQUES DOS SANTOS 

FILHO, instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), uma 

organização militar renomada e reconhecida pela excelência nas instruções voltadas 

para a especialização de militares em operações na Selva. 

 

1) Cap Tiago, quais as funções que desempenhou no CIGS? 

Desempenhei a função de Instrutor e Oficial de Gestão do Conhecimento nesta 

escola, além de pertencer a Divisão de Doutrina e Pesquisa (DDP). 

 

2) Como funciona esta divisão? 

Trata-se de uma divisão que tem, dentre outras funções, realizar pesquisas, 

experimentações e estudos, no intuito de observar experiências praticadas no 

Exército brasileiro e forças armadas de outros países. 

Com isso, busca-se destacar lições aprendidas e melhores práticas executadas no 

âmbito nacional e internacional, e analisar sua aplicabilidade pela nossa força 

terrestre. 

 

3) Poderia exemplificar uma prática realizada por esta divisão e que, a seu ver, 

foi considerada exitosa? 

Sim. No ano de 2016, o CIGS foi responsável por organizar o 1º Estágio 

Internacional de Operações na Selva. Um evento que reuniu militares de 16 países, 

durante cerca de 6 semanas. 

Nesta ocasião, ao início de cada fase do estágio, a Divisão de Doutrina e Pesquisa 

(DDP) do CIGS promovia uma atividade de interação doutrinária entre os 

participantes, nas quais, deveriam desenvolver apresentações demonstrando como 

cumpririam diversas missões que exigiam a adoção de técnicas, táticas e 

procedimentos (TTP) em ambiente de selva. Essas apresentações foram preparadas 

com o conhecimento prévio de suas nações, e ainda, antes de serem apresentados 
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à nossa doutrina. Esta foi uma excelente prática de compartilhamento de 

conhecimentos. 

 

4) Como se desenvolveu essa atividade? 

Foram atividades interativas, nas quais foram colocadas situações militares em 

operações na selva, tais como: orientação terrestre e fluvial, rastreamento de 

pessoal, primeiros socorros, técnicas aeromóveis, técnicas de transposição de curso 

d’água, tiro e planejamento de patrulhas de reconhecimento e de combate. E cada 

grupo de estrangeiros deveria planejar a ação conforme sua respectiva doutrina. 

Cabe ressaltar que os conhecimentos de interesse doutrinário (CID) colhidos eram 

amplamente difundidos para os quadros da OM (principalmente Divisão de Ensino) 

após cada atividade, cumprindo assim uma das premissas da Gestão do 

Conhecimento. Além disso, praticamente tudo foi inserido na Sistemática de 

Acompanhamento Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA). 

 

5) Foi possível obter lições aprendidas interessantes neste trabalho? 

Com certeza. Nesse exercício, foi possível estabelecer contato com doutrinas de 

diversos países do mundo, uma vez que estavam presentes militares oriundos de 

todos os continentes. Dessa maneira, conseguimos observar novas TTP utilizadas 

em combates atuais e em outras escolas de guerra na selva. 

Por fim, consideramos esta atividade plenamente exitosa, não só pelo intercâmbio 

de experiências, mas pela integração e obtenção de lições aprendidas, 

possibilitando uma contínua inovação doutrinária do Exército Brasileiro. 

 

6) Como ex-integrante do C Inf da EsAO, você acredita que seria possível 

adaptar essa prática de compartilhamento de conhecimento ao curso? 

Sim. Na minha época, por exemplo, havia estrangeiros frequentando nosso curso. 

Acredito que poderia ser desenvolvida a mesma atividade com eles. 

 

7) Mudando um pouco de assunto, gostaria de aproveitar a oportunidade de 

esclarecer alguns dados que obtive em questionário enviado a ex-alunos e ex-

instrutores do C Inf da EsAO. Nesta pesquisa, observa-se que no ano de 2015, 

quando cursou a EsAO, foram utilizadas poucas ferramentas de gestão 

baseadas em recursos tecnológicos, tais como acesso a páginas eletrônicas 
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da EsAO, Fóruns virtuais, Portais de ensino na internet, Blogs, Sistema de 

compartilhamento de arquivo por nuvens, dentre outros. Você concorda com 

isso? A que atribui essa pouca exploração desses recursos? 

Discordo em parte. Acredito que houve um bom uso dos sistemas de 

compartilhamento de arquivos, entretanto somente de doutrina consolidada e 

material de estudo. Porém, não foi possível verificar discussões de cunho 

doutrinário, no sentido de inovação e evolução da doutrina, pois, em minha opinião, 

o capitão-aluno está muito preocupado com seu resultado final no curso da EsAO. O 

próprio ambiente da Escola conduz a essa situação. Sou do parecer que ainda 

somos (militares em geral) resistentes a escrever sobre doutrina e difundir o mesmo. 

Fui responsável pela SADLA no âmbito do CIGS e pude observar que o número de 

FACID lançadas por outras OM era ainda muito tímido. 

 

8) Por outro lado, algumas práticas foram apontadas como bastante eficientes, 

tais como execução de trabalhos em grupo e palestras. A que se deve esse 

sucesso? 

Acredito que o trabalho em grupo libera o aluno da pressão de acertar sempre, 

dessa forma neste ambiente, o mesmo pode apresentar suas ideias e discuti-las 

antes de se chegar a um consenso. Na minha opinião, as palestras foram uma das 

atividades mais interessantes da EsAO. Acredito que as mesmas contribuíram para 

difusão do conhecimento institucional, e depois das mesmas, o conhecimento do 

próprio Exército foi ampliado. 
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APÊNDICE D – Entrevista com militar que realizou curso nos EUA 

 

A presente entrevista tem por finalidade levantar experiências de aplicação 

reais de práticas de GC em diferentes estabelecimentos de ensino militares e civis. 

Nesta ocasião, foi entrevistado o Cap Inf Roderik YAMASHITA, atualmente 

exercendo a função de instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

No ano de 2016, o militar teve a oportunidade de realizar o curso de Maneuver 

Captains Career Course, nos Estados Unidos. 

 

1) Cap Yamashita, qual a concepção deste curso? Existe algo semelhante 

realizado no Brasil? 

Trata-se de um curso de aperfeiçoamento de capitães, na qual são desenvolvidas 

atividades voltadas para o desempenho de função de comandantes de subunidade e 

oficiais de estado maior de organização militar nível unidade. É realizado no Fort 

Benning, Georgia, e conduzido pelo Maneuver Center of Excellence. Em parte, 

assemelha-se ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, realizado no Brasil, 

especialmente na fase de planejamento nível unidade. 

 

2) Quais as origens dos militares que frequentam o curso? Há muitos 

estrangeiros? 

São, na grande maioria, americanos pertencentes a diversas organizações militares 

dos EUA. Além deles, havia diversos estrangeiros, oriundos de países de todas as 

partes do mundo. 

 

3) Este trabalho tem por como uma das finalidades, identificar práticas de 

gestão do conhecimento aplicadas em outras organizações civis e militares. 

Por ocasião deste curso, que tipo de interações ou práticas de GC eram 

desenvolvidas, de maneira que se pudesse compartilhar experiências 

profissionais entre alunos e instrutores? 

Foi possível identificar algumas interessantes. Posso citar o exemplo de uma 

publicação chamada “The Maneuver Force in Battle”. Trata-se de uma publicação 

feita pela escola, na qual são compilados diversos trabalhos científicos realizados 

pelos alunos ao longo do curso, lembrando que cada aluno produzia três artigos 

destes. Estas obras são condensadas, resumidas e separadas por temas, tais como: 
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liderança, operações em áreas com instabilidade, terreno, funções de combate, etc. 

Dessa forma constitui-se em um tipo de caderno de lições aprendidas, elaborado 

durante certo intervalo de tempo. No que recebi no curso, por exemplo, era uma 

coletânea de 2005 a 2012. 

 

4) Havia alguma exposição por parte dos alunos, na qual tinham a 

oportunidade de compartilhar experiências profissionais entre os demais? 

Sim, eventualmente, por ocasião do início de algum tema, os instrutores solicitavam 

aos alunos que tinham certa experiência na área abordada, que realizassem 

intervenções. Nestas situações, normalmente eram relatadas melhores práticas, 

modus operandi de determinadas tropas e demais conhecimentos relacionados ao 

assunto estudado naquela ocasião. 

 

5) E os estrangeiros? Também era solicitado a eles algum tipo de exposição? 

Sim, eventualmente, integrantes da equipe de instrução selecionavam alguns 

militares de nações amigas para abordarem experiências específicas de suas 

respectivas regiões. Como exemplo disto, foi solicitado a um colombiano que 

preparasse um briefing sobre insurgências na Colômbia. 

 

6) Durante o curso foram utilizadas ferramentas tais como narrativas, palestras 

e modalidades de encontros (simpósios, seminários, jornadas)? 

Sim, tive a oportunidade de assistir a uma palestra com um militar que foi chefe da 

segurança da embaixada no Iémen, Oriente Médio. Nesta ocasião, relatou diversas 

experiências que passou durante o exercício desta função. Também houve um 

seminário voltado para a guerra da Coréia. Nesta ocasião, estiveram presentes 

escritores, historiadores, ex-combatentes e militares da ativa.  

 

7) Com relação à estrutura da sala de aula e meios utilizados nas instruções, o 

que pode observar de interessante? 

O curso tem uma metodologia bastante construtivista, na qual o aluno deve buscar o 

conhecimento por meio das ferramentas que estiverem ao seu alcance, tais como 

internet e manuais militares. Os instrutores normalmente buscavam apontar direções 

a serem seguidas e retiravam eventuais dúvidas. Na maioria das vezes, o próprio 

aluno é quem aprendia a matéria sozinho. As salas de aulas eram dispostas em 
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formato de “U”, com o instrutor posicionado quase sempre à retaguarda dos alunos, 

de forma que se criasse um amplo espaço para debates e trocas de informações 

diretas entre os alunos, com eventuais intervenções da equipe de instrução. A ideia 

era que os alunos construíssem as soluções para os problemas militares levantados. 

O quadro branco era bastante utilizado. Nele, diversas tarefas eram lançadas pelos 

instrutores, as quais deveriam ser respondidas pelos alunos no próprio local e, a 

partir daí, iniciarem os debates em torno do assunto. 

Com relação aos meios eletrônicos, cada aluno recebia um notebook, sem acesso a 

pendrives (preocupação com contrainteligência e propagação de malwares) e 

conectados à intranet. Por meio deste, era possível ter acesso a manuais 

americanos, instruções e até materiais complementares a instrução, compartilhados 

pelos próprios alunos. 

 

8) E com relação à condução das instruções? 

Como disse, o construtivismo era bastante buscado. Muitas vezes, eram lançadas 

missões a serem planejadas, simulando alguma intervenção em qualquer parte do 

mundo. A partir daí, era iniciada uma busca de informações sobre o local e linhas de 

ação para o cumprimento da missão, utilizando-se das ferramentas de busca online 

e fontes de consulta já existentes, sem muito apoio da equipe de instrução. 

Outra coisa interessante era a intensa utilização de simuladores virtuais e 

construtivistas. Em algumas oportunidades, as manobras planejadas pelos alunos 

eram lançadas nos simuladores, a fim de verificar sua eficiência e sua real 

aplicabilidade. Ao final, um debriefing era realizado, configurando-se numa prática 

de lições aprendidas. 

Outra ferramenta bastante utilizada, também, era a matriz de sincronização. Nesta 

oportunidade, também era possível verificar a exequibilidade dos planejamentos 

realizados. 

 

9) O Sr acredita que algumas das experiências observadas neste curso podem 

ser aproveitadas no âmbito do C Inf da EsAO?  

Sim, foi uma experiência profissional bastante proveitosa. Posso citar como exemplo 

a ideia de colocar, num simulador virtual, o planejamento realizado pelos alunos 

para o cumprimento de determinada missão. Nós temos simuladores no Brasil que 

tem condições de utilizar esta prática, como o do Centro de Instrução de Blindados. 
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Outra proposta seria uma maior utilização da ferramenta matriz de sincronização, 

uma vez que pudemos observar que se trata de uma prática bastante importante. 

Além destes, há outras ideias que estamos pensando em adaptar ao nosso curso 

também, ainda em fase de estudo. 


