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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho busca analisar as possíveis situações de perda de 

conhecimento que encontramos nas Escolas do Exército Brasileiro. A Gestão 

do Conhecimento é uma ferramenta moderna que visa o compartilhamento de 

informações uteis que apoiariam o trabalho de outros membros da instituição. 

Diariamente encaramos desafios e precisamos elaborar saídas criativas para 

esses problemas, com a possibilidade das nossas soluções não terem êxito, ou 

serem imperfeitas. O estímulo do compartilhamento de conhecimentos úteis 

resultaria na prevenção de retrabalhos e automaticamente no aumento da 

produtividade. É almejado chegar à conclusão do nível em que a Gestão do 

Conhecimento se encontra na Força Terrestre, com foco na identificação, 

coleta, distribuição e armazenamento de lições aprendidas. Outro objetivo é 

analisar se os manuais e legislações em vigor, que amparam os trabalhos 

diários, estão localizadas em plataformas de fácil acesso para o nosso pessoal. 

Caso as atividades supracitadas não estejam ocorrendo, ou acontecendo de 

forma incompleta, sugerir-se-á novos meios para que as informações sejam 

reunidas e cheguem em todos os níveis de forma simples, clara, objetiva e ágil. 

 
 

Palavras-chave: Gestão. Conhecimento. Lições Aprendidas. 
 

 



ABSTRACT 
 

 

 

El presente trabajo busca analizar las posibles situaciones de pérdida de conocimiento 

que encontramos en las Escuelas del Ejército Brasileño. La Gestión del Conocimiento es 

una herramienta moderna destinada a compartir información útil que apoyaría el trabajo 

de otros miembros de la institución. Todos los días enfrentamos desafíos y necesitamos 

desarrollar soluciones creativas para estos problemas, con la posibilidad de que nuestras 

soluciones no sean exitosas o imperfectas. Fomentar el intercambio de conocimientos 

útiles evitaría la repetición de trabajos y aumentaría automáticamente la productividad. El 

objetivo es llegar a la conclusión del nivel en el que se encuentra la Gestión del 

Conocimiento en fuerza de tierra, con un enfoque en la identificación, recopilación, 

distribución y almacenamiento de las lecciones aprendidas. Otro objetivo es analizar si 

los manuales y la legislación vigente, que sustentan el trabajo diario, se encuentran 

ubicados en plataformas de fácil acceso para nuestro personal. Si las actividades 

mencionadas no se están realizando, o se están realizando de forma incompleta, se 

propondrán nuevas vías para que la información se pueda recoger y llegar a todos los 

niveles de forma sencilla, clara, objetiva y ágil. 

 
 

Palabras clave: Administración. Conocimiento. Lecciones aprendidas.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, vive-se em um mundo globalizado em que as fronteiras 

econômicas, sociais, culturais, políticas e informacionais estão cada dia mais 

invisíveis. Neste contexto, as grandes organizações e empresas, dia após dia utilizam 

de forma mais eficiente as informações que tem, assim como o conhecimento gerado 

por seus colaboradores, ou até mesmo por concorrentes. 

Vivemos a era do conhecimento e o Exército não pode ficar de fora, a 

informação e o conhecimento vêm ganhando grande importância e valor. 

Identificar novas ideias que deram certo, boas práticas e lições 

aprendidas são de suma importância no meio corporativo. Mas, além de 

reconhecer, deve-se coletar esses dados, filtrá-los e difundi-los; evitando, desta 

forma, o retrabalho de tarefas similares por profissionais que executarão em 

tempo e/ou lugar distinto. 

Outro fator de extrema importância neste contexto, é colocar essas 

informações em canais de comunicação simples, objetivos e, principalmente, 

de uso corriqueiro de todos os Militares. 

 

 

1.1 PROBLEMA 
 
 

Apesar de já haver diversas iniciativas dentro da força no sentido de identificar, 

coletar e difundir as informações, muitos militares encontram dificuldade de encontrar 

uma forma simples e objetiva para trocar experiêcias e conhecimento. Da mesma 

forma manuais e legislações são criados e atualizados sem uma periodicidade 

determinada, e, por muitas vezes, as atualizações demoram a atingir um nível 

satisfatório de publicidade.  

 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
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Para analisarmos a fundo o problema precisamos responder cinco perguntas 

sobre a gestão do conhecimento: A Força Terrestre apresenta ferramentas para 

capitar e identificar possíveis competências essenciais? Estimula o público interno 

para criar soluções para lacunas do conhecimento? Proporciona o resguardo do 

conhecimento criado? Compartilha em plataformas de fácil acesso para todos os 

níveis hierárquicos? Aplica o conhecimento arquivado, transformando em ação?  

 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

 

O Exército Brasileiro está bem a frente da maioria das Instituições, públicas e 

privadas, no assunto regularização e normatização de funções, atribuições, direitos e 

deveres. Mas muitos militares seriam auxiliados caso o EB crie ou aperfeiçoe 

ferramentas para armazenar e compartilhar de forma mais fácil e universal alguns 

saberes básicos. Também precisamos de mehores rotinas que impussionem a 

identificação e geração de novas sapiências. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

A Finalidade global desta laboração é sugerir novas rotinas com a informação, 

nos dias de hoje, dentro do Exército. Inicialmente, dados serão coletadas através de 

pesquisas e questionários realizadas com o público interno. Após a coleta destes 

dados, serão sugeridas novas práticas. O escopo principal desde expediente é 

analisar se no Exército ocorre a identificação, filtragem, difusão e armazenamento de 

informações e de boas práticas realizadas por outros elementos em tempo e espaço 

diferentes. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

São objetivos específicos:  

a) Avaliar se os elementos de maior escalão estão preparados para 

identificar as boas práticas; 

b) Ponderar ferramentas utilizadas para registrar essas técnicas positivas 

e verificar se elas são difundidas na Força Terrestre e fácil de operar; 

c) Identificar se estas boas práticas estão sendo propagadas para os 

elementos interessados. Em aproveitamento de esforço, será estudado se as 

atualizações doutrinárias e legais são disseminadas com fluidez e rapidez até os 

menores escalões; 

d) Questionar para o público interno se há um local único onde se pode 

encontrar todo esse material (vade-mécum de boas práticas e atualização de manuais 

e legislações); e 

e) Compreender o problema e sugerir novas práticas, caso conclua-se que 

o Exército não utiliza, ou utiliza parcialmente, as técnicas de gestão do conhecimento.  

 

 

1.3 QUESTÃO DE ESTUDO 

 

 

a) Quais novas rotinas com o produto “conhecimento” poderiam ser executadas 

dentro do Exército Brasileiro? 

b) Nas Escolas do Exército Brasileiro ocorre a identificação, filtragem, difusão 

e armazenamento de informações e de boas práticas realizadas? 
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1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

O objeto de estudo são as rotinas de captação de Conhecimento adotadas 

pelas Escolas do Exército Brasileiro nos dias atuais, delimitando, assim o tempo e 

espaço da pesquisa.  

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

A porção a ser analisada será pinsada do 1º e 2º Turno do Curso de 

Aperfeiçoamento de Sargentos de 2021, realizados na Escola de Sargentos de 

Logística e Capitães do 2º ano do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

O público da amostra é suficientemente heterogênio (militares de qualificações 

diversas, de generos distintos e que servem/serviram em diferentes Organizações 

Militares, de guarnições distintas), possibilitando, deste forma, à averiguação correta 

das pesquisas que realizaremos com o objetivo de saber o quanto a informação é 

coletada e distribuida dentro da Força Terrestre. Além da heterogeneidade, outro fator 

relevante para a escolha do público foi a vivência no Exército, todos os militares tem 

pelo menos 12 anos de serviço. Este aspecto é relevante pois precisamos de 

indivíduos com vivência profissional para que possam apontar as dificuldades sofridas 

a cerca da busca do conhecimento. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 
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Os dados serão coletados através de pesquisa exploratória e pesquisa mista 

(tanto qualitativa, quanto quantitativa). Neste último tipo de pesquisa, a intenção é 

questionar tanto a interpretação dos militares (opniões, percepções), quanto a 

quantidade estatística. 

 

 

1.4.4 Procedimento para revisão de literatura 

 

 

Preliminarmente, pesquisamos definições acerca desta nova ciência: Gestão 

do Conhecimento. É extremamente necessário conhecer os termos e entendimentos 

atuais para progredirmos com o trabalho, então utilizamos os entendimentos de 

SERVIN e DE BRUN, 2005; DALKIR, 2013, mas, principalmente, utilizamos como 

alicerces as concepções de Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, considerados por 

muitos os precursores da Gestão do Conhecimento. 

Além disso, foi usado como apoio, Trabalhos Científicos encontrados na 

Biblioteca Digital do Exército (www.bdex.eb.mil.br). Assim como coleta de dados 

básicos na plataforma www.wikipedia.org e www.google.com. As Palavras-chave 

pesquisadas foram: 

- Gestão do Conhecimento 

- Knowledge Management 

- Curso de Gestão do Conhecimento 

- Tecnologia da Informação 

- Planejamento estratégico 

- Portal Corporativo de grande empresa 

Já em âmbito interno, pesquisamos nos locais onde conseguimos encontrar 

conhecimento funcional no Exército. Neste contexto, a principal fonte foi o 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG). Outra matriz de pesquisa foram 

as normas de conduta que constam no Vade-Mécum da Secretaria-Geral do Exército. 
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1.4.5 Procedimento metodológico 

Conhecimento é um substantivo abstrato, logo a Gestão do Conhecimento é 

algo bastante complexo de se mensurar. Por este motivo as pesquisas não serão 

apenas quantitativas, mas mista, para captar as opiniões, sentimentos e percepções 

dos militares que necessitam frequentimente de informações sobre procedimentos e 

manuais. Serão realizadas pesquisas utilizando a plataforma Google Forms, assim 

como entrevistas feitas pessoalmente ou por teleconferência. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Notebook Dell, com Sistema operacional Windows 10, internet de banda 

larga, utilizando a Plataforma Internet Exporer e diversos programas do Microsoft 

Office, além de instrumentos do Google, como o Aplicativo Google Forms para 

confecção de pesquisas. 

 

 

1.4.7 Análise dos dados 

 

 

Para analise da questão, juntou-se dados oriundos de coleta documental em 

outros trabalhos, livros e sítios na internet com o objetivo de encontrar definições e 

entendimentos sobre o tema abordado 

Também foram realizadeos  questionários respondidos por militares que estão 

servindo em escolas do EB e entrevistas exploratórias com indivíduos que tem 

esperiência no assunto. 

 

 

1.4.7.1 Questionário 
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A amostra do questionário constitui-se de militares de diferentes idades, de 

postos e graduações distintas e especialidades diversas, porém todos estão na 

situação de Aluno em Aperfeiçoamento ou Instrutor de Estabeleciemnto de Ensino. 

Este público foi selecionado pois todos têm mais de 10 anos de tempo de 

serviço, estão em um período intermediário na carreira e já apresesntam maturidade 

profissional aceitável. Também têm vivência o suficiente para responder as perguntas 

elaboradas, porém fazem parte da Geração “Y” (Geração da Internet), facilitando, 

assim, o desenvolvimento de perguntas acerca de  

As questões têm como ideia chave levantar o nível de facilidade dos militares 

em encontrar manuais e normais do Exército. E, para conseguir maior fidedignidade 

sobre o assunto, foram enviados questionários para mais de 100 (cem) militares 

supracitados. 

 

 

1.4.7.2 Entrevistas exploratórias 

 

 

As entrevistas exploratórias tiveram suma importância nesta fase do projeto, 

tendo em vista sua relevância qualitativa, ajudando a compreender o nível de 

conhecimento dos Alunos de Escolas de Formação e Aperfeiçoamaneto do Exército 

estavam no momento de seus respectivos cursos em relação a facilidade de busca de 

conhecimento. 

As entrevistas foram realizadas com Alunos e Capitães Alunos aleatórios, 

garantindo assim isonomia neste processo de desventar se os Manuais e 

Regulamentos da Força Terrestre são de fácil entendimento e se estão ao alcance de 

todos de forma fácil e rápida. 

Com a finalidade de reconhecer o senso sobre a percepção de distintos 

militares dentro de Escolas de formação, foram entrevistados os seguintes indivíduos: 

a)  01 (um) Capitão Aluno do Curso de Logística da EsAO, do Quadro de 

Material Bélico; 

b) 01 (um) Capitão Aluno do Curso de Logística da EsAO, do Serviço de 

Intendência; 
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c) 01 (um) Capitão Aluno do Curso de Infantaria da EsAO; 

d) 01 (um) Capitão Instrutor do CAS e doCurso de Material Bélico da 

EsSLog; 

e) 01 (um) Aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da EsSLog, 

do Curso de Material Bélico (Manutenção de Viatura Auto); 

f) 01 (um) Aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da EsSLog, 

do Curso de Manutenção de Comunicações; 

Também foram realizadas entrevistas mais específicas com indivíduos 

qualificados para responder questões sobre tecnologia da informação nas Escolas do 

Exército Brasileiro e dificuldades vividas. Neste momento foram entrevistados  o Cel 

R1 Paulo Cesar da Cunha Freire, o 2º Sgt Wellington de Sousa Silva. O Cel Paulo 

Cesar fez parte do DECEx durante grande parte de sua carreira. Hoje está na reserva 

depois de ter exercído como última função a de Subcomandante da EsSLog durante 

2 comandos (4 anos). O Sgt Wellington é mestre em analise de sistemas e pode 

contribuir com ideias de  possíveis inclusões de modelos de documentos nas páginas 

das OM na Intranet, além de já ter feito parte da Seção de Tecnologia da Informação 

da Escola de Sargentos de Logística e de outra 2 Organizações Militares do EB. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

Muitas das vezes, no Exército, quando se assume uma função, parece que 

muito pouco, ou nada, foi realizado anteriormente. Pouquíssimas experiências 

laborais são registradas. Rotineiramente militares enfrentam problemas que já foram 

vencidos em outro momento por outros indivíduos, utilizando, desta forma, o seu 

tempo e energia na construção da solução de um problema já solucionado, enquanto 

poderiam estar realizando outra tarefa ou aperfeiçoando aquelas já sanadas.  

Além disso, as poucas memórias que são registradas, na maioria dos casos, 

ficam disponíveis apenas nas memórias dos computadores, caso ocorra algum 

problema com a máquina, toda essa sabedoria é perdida. 
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Outro problema identificado, no interior das organizações militares, é a falta de 

padronização destes registros de atividades, tornando ainda mais complicado o 

resgate das experiências vividas no passado.  

Espero contribuir ao sugerir novas rotinas de armazenamento de conhecimento 

de técnicas e trabalhos rotineiros dentro de estabelecimentos de ensino do Exército 

Brasileiro. Outra colaboração deste trabalho é encontrar formas mais práticas para 

difusão destas informações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Os dados serão coletados através de pesquisa exploratória e pesquisa mista, 

ou seja, tanto qualitativa, como quantitativa. A pesquisa qualitativa tem a intenção de 

questionar a interpretação (opiniões, percepções) dos militares sobre o tema, já a 

quantitativa tem o propósito de observar a porção estatística de indivíduos que se 

mostra satisfeita com a Gestão do Conhecimento dentro da Força Terrestre nos dias 

de hoje, pegando como público de amostragem os Alunos e instrutores de Escolas do 

EB. 

Também serão realizados levantamentos, consultas bibliográficas e coleta de 

documentos com o objetivo de auxiliar a solução dos problemas levantados nesta 

loboração. 

 

 

2.1 GESTÃO 
 

 

Para iniciarmos o estudo é importante entendermos alguns conceitos básicos. 

O primeiro deles é: O que é Gestão? 

Gestão é a ação de gerenciar indivíduos, procedimentos, conhecimento, 

finanças e estratégias em uma direção comum rumo a um objetivo. Podemos definir 

também como forma de organizar e administrar, contribuindo nas mais variadas 

formas uma entidade. 

Se formos a origem da palavra, que vem da língua latina, conseguimos ter 

noção que seu significado continua inabalado para indivíduos que sonham com o 

sucesso, tanto pessoal, como de suas organizações. 

A palavra teve início como “gestio”, relacionada a palavra “gesto”, nos dando a 

ideia de atitude, ou movimento. Supõe-se também que o próprio termo latino “gestio” 

tenha surgido através do verbo “gerere”, que avançou tanto para a palavra “gerir”, 

como para “criar”. 

Outra palavra latina com o mesmo radical é a “gestação”, que significa o 

procedimento de cuidar, medicar, alimentar, e tomar conta de um corpo até que ele 

seja autossuficiente. 
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Assim, tanto no campo materno, como no ramo empresarial, gerir é orientar, 

cuidar, corrigir rumos, criar circunstâncias para que a estrutura consiga se desenvolver 

sustentavelmente, mostrar boas práticas e evoluir junto. 

 

 

2.2 CONHECIMENTO 
 

 

Para entender melhor a Gestão do Conhecimento é interessante compreender 

a definição da palavra conhecimento. Logo, podemos fixar conhecimento como ato de 

conhecer por meio da razão e da experiência, ou também como a maneira pela qual 

se obtém um saber intelectual. 

Mas para entender de forma mais profundo o “conhecimento” é impotante que 

tenhamos claro a distinção entre os seguintes conceitos: Dados, Informação, 

Conhecimento e Sabedoria. 

Dado são fatos vindos de acontecimentos, conceitos, pensamentos, números 

que podem ser verificados para criar uma informação. Alguns exemplos são o tempo 

de fundação de uma estrutura física, a quantidade de passageiros que determinado 

veículo comporta, etc. 

Já a Informação é o dado trabalhando com o objetivo de gerar algo para 

agregar, ou para evitar que erros antigos sejam cometidos. Outra explicação bastante 

usada é que a informação é o conjunto de dados que fazem a diferença. Podemos 

usar como modelo que em determinados meses, a quantidade de pessoal da empresa 

diminui por conta de férias. A partir daí, podemos reorganizar as férias do pessoal 

para que os trabalhos não sofram dano durante todo o ano. 

O Conhecimento, por sua vez, é consequencia de diversas informações. Logo, 

conhecedor é um indivíduo que tem muitas informações úteis, aprendidas de forma 

empirica ou acadêmica, colhendo bons frutos por ter este conhecimento. Assim, a 

gestão do conhecimento impulsiona estes conhecedores a divulgarem seu 

conhecimento institucional com os demais colaboradores.  

Ainda sobre o conhecimento, podemos dividí-lo em dois ramos, o conhecimento 

explícito e o conhecimento tácito: 

 

Conhecimento explícito – é o conhecimento que precisa ser externalizado de 
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alguma forma adequada (livros, revistas, artigos etc.). No contexto da gestão 
do conhecimento organizacional (GC) nós devemos externalizar o 
conhecimento crítico ou importante que precisa ser acessado, compartilhado, 
aplicado e desenvolvido por outras pessoas. É impossível externalizar todo o 
conhecimento tácito. As organizações devem considerar a possibilidade de 
externalizar o conhecimento considerado crítico a ser aplicado na 
organização e que é o diferencial no seudesempenho. 
Conhecimento tácito – é o conhecimento mais valioso. É o conhecimento 
interno e pessoal. Ele se encontra na mente das pessoas e é constantemente 
atualizado por meio do processo de aprendizagem. (Batista, 2012, p. 78) 

 

 
Figura 1: Piramide DICS 
Fonte: https://www.clevercorp.com.br/wpcontent/uploads/2015/07/piramide_03-01.png 
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Por último temos acima do conhecimento a sabedoria, que é a junção de tudo 

o que foi absorvido no processo. Como podemos analisar na pirâmide abaixo, a 

sabedoria é o extrato dos dados, que formaram informações, gerando conhecimento 

e culminando na sabedoria, tendo mais valor e sendo mais complexa do que as fases 

anteriores. 

 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Durante o estudo feito acerca do assunto, separamos 4 definições sobre a 

Gestão do Conhecimento, de autores completamente distintos: 

Processo amplo e criterioso de identificação, maximização, codificação e 

compartilhamento do conhecimento estrategicamente relevante para as organizações 

(Batista, 2012). 

Por  outro ponto de vista, Batista define Gestão do conhecimento da seguinte 

forma: 

 

(...) um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para 
aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir 
para a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na 
administração pública e para o desenvolvimento brasileiro. 
A contribuição da GC como disciplina, ou ramo do conhecimento, para a 
administração pública é aumentar a capacidade de conhecimento dos 
trabalhadores, isto é, dos servidores e gestores públicos, das equipes de 
trabalho e de toda a organização pública – de maneira coletiva, sistemática e 
integrada – de criar, compartilhar e aplicar conhecimento para alcançar os 
resultados apontados neste capítulo. (Batista, 2012, p. 48) 
 

Já analisando o Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 2015), Gestão de 

Conhecimento é a “organização, compartilhamento e fluxo do conhecimento gerado 

ou coletado por uma instituição, visando à criação de novas competências, o alcance 

de desempenho superior, o estímulo à inovação e a criação de valor para os usuários”, 

o que torna evidente o entendimento das Forças Armadas sobre o caráter inovador da 

Gestão do Conhecimento. 

Por último, GC é, segundo (Miranda, 2004), o processo de criação, captura, 

assimilação e disseminação de conhecimento tácito extrínseco individual integrando-

o em conhecimento organizacional, a fim de que seja utilizado como subsídio útil às 
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diversas atividades desenvolvidas no âmbito da organização. 

Assim, o processo de gestão do conhecimento pode ser dividido em quatro 

etapas: Aquisição, armazenamento, distribuição e utilização do conhecimento. Tendo 

todas as fases a mesma importância. 

 

Para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade 
social, e para observar os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência na administração pública é necessário 
mobilizar o melhor conhecimento disponível nas organizações públicas ou 
fora dela. Portanto, podemos concluir que a efetiva GC é a base de tudo na 
AP. (Batista, 2012, p.47) 

 

 
Figura 2: Processo de Gestão do Conhecimento 
Fonte: https://www.tiespecialistas.com.br/gestao-do-conhecimento-classificacao-do-conhecimento-
organizacional/ 

 

Existe, ainda, outras formas de abordar as etapas da Gestão do conhecimento. 

Batista cita 5 atividade principais: 

 

A mobilização sistemática do conhecimento requer, no mínimo, cinco 
atividades principais: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar. 
Essas atividades de GC formam um processo integrado chamado no Modelo 
de GC para a administração pública de Processo de GC. (Batista, 2012, p. 
62) 

 

Nesta sistemática, logo no primeiro passo (identificar) as competências 
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essenciais da organização pública, assim como as lacunas do conhecimento devem 

ser identificadas para que a organização alcance seus objetivos estratégicos. (Batista, 

2012). 

Prosseguindo, etapa “criar”, a corporação liquida as lacunas de conhecimento 

através de admissão de compreensão e da criação de novos conhecimentos, que 

podem acontecer individualmente, ou em grupo. 

O armazenamento do conhecimento precisa ser realizado de maneira que sua 

recuperação ocorra de forma simples e fácil para todos indivídos que precisarem dele. 

Pouco adianta uma informação relevante se ela não estiver de fácil acesso. 

O compartilhamento do conhecimento promove a aprendizagem contínua e a 

inovação e, consequentemente, permite atingir os objetivos organizacionais. (Batista, 

2012). 

Existem duas formas de compartilhar conhecimento: Método de 

armazenamento, onde as informações são depositadas em bancos de dados que 

pode ser acessado por todos aqueles que necessitarem; e Método de fluxo, onde a 

passagem do conhecimento acontece diretamente entre os indivíduos. 

Por último, o conhecimento agrega valor apenas quando é aplicado nos 

processos de apoio, processos finalísticos e, consequentemente, melhora produtos e 

serviços da organização pública. (Batista, 2012) 

A aplicação é a utilização e reutilização do conhecimento na organização. É 

transformar o conhecimento em ação ou em decisão (APO, 2009). 

Assim, em todas as formas de abordagem, a Gestão do Conhecimento é uma 

corrente com diversos elos. Para o bom funcionamento desta ferramenta, todos os 

elos precisam ser fortes e funcionar. Todas etapas tem importância e devem ser 

cativadas permanentemente. 

 

 

2.4 POSSIBILITADORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Para o melhor entendimento sobre o tema, Batista sintetizou em quatro fatores 

críticos de sucesso e viabilizadores da Gestão do conhecimento. São eles liderança, 

técnologia, pessoas e processos. (Batista, 2012) 

Acerca de LIDERANÇA, abordou: 
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A liderança ou alta administração desempenha um papel fundamental para o 
sucesso da implementação da GC nas organizações públicas. 

Em primeiro lugar, é ela que deve dirigir o esforço de 
implementação da GC. Cabe a liderança apresentar e reforçar a visão e as 
estratégias de GC que, como vimos no capítulo anterior, devem estar 
alinhadas com os direcionadores estratégicos da organização.  

Compete, também, à liderança estabelecer a estrutura de 
governança e os arranjos organizacionais para formalizar as iniciativas de 
GC. Isso pode incluir: a instituição de unidade central de coordenação da 
gestão da informação e do conhecimento; a nomeação de um gestor chefe 
de gestão da informação e do conhecimento; a criação de equipes de GC; 
comunidades de prática; redes de conhecimento, entre outras iniciativas.  

É a liderança quem aloca recursos financeiros para viabilizar as 
iniciativas de GC e assegura a utilização da GC para melhorar processos, 
produtos e serviços.  

É atribuição também da alta administração definir uma política de 
proteção do conhecimento (contemplando direitos autorais, patentes e 
segurança do conhecimento) e instituir um sistema de reconhecimento e 
recompensa pela melhoria do desempenho, aprendizado individual e a 
criação do conhecimento e inovação.  

Finalmente, a alta administração e as chefias intermediárias devem 
servir de exemplo à força de trabalho no que diz respeito a pôr em prática os 
valores de compartilhamento do conhecimento e de trabalho colaborativo. 

A descontinuidade administrativa pode ter um impacto negativo 
sobre as iniciativas de GC porque a nova liderança muitas vezes não dá 
continuidade aos projetos bem-sucedidos de GC implementados pela 
liderança anterior. Isso é particularmente grave na administração pública em 
virtude da alta rotatividade de gestores na direção de órgãos e entidades da 
administração direta e indireta. (Batista, 2012, p. 56) 

 

Sobre TÉCNOLOGIA, Batista observou o seguinte: 

 

A tecnologia viabiliza e acelera os processos de GC por meio de práticas 
efetivas cujo foco central é a base tecnológica. Essas práticas (ferramentas e 
técnicas) contribuem para a criação, o armazenamento, o compartilhamento 
e a aplicação do conhecimento.  

A tecnologia ajuda na gestão do conhecimento explícito mediante 
várias ferramentas, tais como: mecanismos de busca, repositórios de 
conhecimentos, intranets e extranets.  

No caso do conhecimento tácito, a tecnologia facilita a colaboração 
presencial e virtual melhorando a comunicação e o compartilhamento tanto 
no nível formal como no informal. 

A tecnologia fornece uma plataforma para a retenção do 
conhecimento organizacional por meio de repositórios de conhecimentos. 

A infraestrutura de Tecnologia de Informação (TI) deve estar 
alinhada com as estratégias de GC da organização. Assim, se uma das 
estratégias de GC é transferir conhecimento tácito entre profissionais que 
estão distantes geograficamente, uma infraestrutura para compartilhamento 
de conhecimento via comunidades de prática virtuais pode ser essencial para 
viabilizar essa estratégia. 

Todas as pessoas da organização devem ter acesso a computador, 
internet/intranet e a um endereço de e-mail. Além disso, é importante que a 
informação disponível no sítio na Rede Mundial de Computadores ou portal 
da organização sejam atualizados regularmente. 

Finalmente, é essencial para os processos de GC que a intranet ou 
portalcorporativo seja utilizado como principal fonte de comunicação em toda 
a organização como apoio à transferência do conhecimento e ao 
compartilhamento de informação. 
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Destacamos a seguir, entre outras, práticas de GC (ver glossário) 
cujo foco central é a base tecnológica e funcional que serve de suporte à 
gestão do conhecimento organizacional, incluindo automação da gestão da 
informação, aplicativos e ferramentas de TI para captura, difusão e 
colaboração (BATISTA et al., 2005). 

Ferramentas de colaboração como portais, intranets e extranets – 
este conjunto de práticas refere-se a portais ou outros sistemas 
informatizados que capturam e difundem conhecimento e experiência entre 
trabalhadores/departamentos. Um portal é um espaço web de integração dos 
sistemas corporativos, com segurança e privacidade dos dados. O portal 
pode se constituir em um verdadeiro ambiente de trabalho e repositório de 
conhecimento para a organização e seus colaboradores, propiciando acesso 
a todas as informações e às aplicações relevantes, e também como 
plataforma para comunidades de prática, redes de conhecimento e melhores 
práticas. Nos estágios mais avançados, permite customização e 
personalização da interface para cada um dos funcionários. 

Repositório de conhecimentos – repositório digital que tem como 
objetivo recolher, preservar, gerir e disseminar a produção organizacional. 

Sistemas de workflow – são práticas ligadas ao controle da 
qualidade da informação apoiado pela automação do fluxo ou trâmite de 
documentos. Workflow é o termo utilizado para descrever a automação de 
sistemas e processos de controle interno, implantada para simplificar e 
acelerar os negócios. É utilizado para controle de documentos e revisões, 
requisições de pagamentos, estatísticas de desempenho de funcionários etc. 

Gestão de conteúdo – é a representação dos processos de seleção, 
captura, classificação, indexação, registro e depuração de informações. 
Tipicamente, envolve pesquisa contínua dos conteúdos dispostos em 
instrumentos, como bases de dados, árvores de conhecimento, redes 
humanas etc. 

Gestão Eletrônica de Documentos (GED) – trata-se de prática de 
gestão que implica a adoção de aplicativos informatizados de controle de 
emissão, edição e acompanhamento da tramitação, distribuição, 
arquivamento e descarte de documentos; 

Data Warehouse (ferramenta de TI para apoio à GC) – tecnologia 
de rastreamento de dados com arquitetura hierarquizada disposta em bases 
relacionais, permitindo versatilidade na manipulação de grandes massas de 
dados. 

Data mining (ferramenta de TI para apoio à GC) – os mineradores 
de dados são instrumentos com alta capacidade de associação de termos, 
permitindo-lhes “garimpar” assuntos ou temas específicos. (Batista, 2012, p. 
57-58) 

 

O terceiro aspecto crítico de sucesso e viabilizador da Gestão do 

conhecimento, para Batista é o fator PESSOAS: 

 

As pessoas desempenham um papel importante nos processos 
principais de GC. Por isso, a organização pública deve investir em programas 
de educação e capacitação, assim como nos de desenvolvimento de carreiras 
para incrementar a habilidade dos servidores e gestores públicos de 
identificar, criar, armazenar e aplicar conhecimento. Isso contribuirá para 
alcançar os objetivos e melhorar o desempenho institucional. 

É importante disseminar de maneira sistemática informações sobre 
os benefícios, a política, a estratégia, o modelo, o plano e as ferramentas de 
GC paranovos servidores para que eles possam rapidamente aderir ao 
esforço de institucionalizar a GC. 

As seguintes práticas relacionadas à gestão de pessoas e que 
facilitam o compartilhamento do conhecimento podem ser implementadas em 
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organizações públicas (BATISTA et al., 2005). 
Fóruns (presenciais e virtuais)/Listas de discussão – definidos como 

espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar informações, ideias e 
experiências que contribuirão para o desenvolvimento de competências e 
para o aperfeiçoamento de processos e atividades da organização. 

Comunidades de prática ou Comunidades de conhecimento – são 
grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em torno de um 
interesse comum. As comunidades são auto-organizadas a fim de permitir a 
colaboração de pessoas internas ou externas à organização; propiciam o 
veículo e o contexto para facilitar a transferência de melhores práticas e o 
acesso a especialistas, bem como a reutilização de modelos, do 
conhecimento e das lições aprendidas. 

Educação corporativa – compreende processos de educação 
continuada, estabelecidos com vistas à atualização do pessoal de maneira 
uniforme em todas as áreas da organização. Pode ser implementada sob a 
forma de universidade corporativa, sistemas de ensino a distância etc. 

Narrativas – são técnicas utilizadas em ambientes de GC para 
descrever assuntos complicados, expor situações e/ou comunicar lições 
aprendidas, ou ainda interpretar mudanças culturais. São relatos 
retrospectivos de pessoal envolvido nos eventos ocorridos. 

Mentoring e coaching – o mentoring é uma modalidade de gestão 
do desempenho na qual um expert participante (mentor) modela as 
competências de um indivíduo ou grupo, observa e analisa o desempenho e 
retroalimenta a execução das atividades do indivíduo ou grupo. O coaching é 
similar ao mentoring, mas o coach não participa da execução das atividades; 
faz parte de processo planejado de orientação, apoio, diálogo e 
acompanhamento, alinhado às diretrizes estratégicas. 

Universidade corporativa – é a constituição formal de unidade 
organizacional dedicada a promover a aprendizagem ativa e contínua dos 
colaboradores da organização. Programas de educação continuada, 
palestras e cursos técnicos visam desenvolver tanto comportamentos, 
atitudes e conhecimentos mais amplos, como as habilidades técnicas mais 
específicas. (Batista, 2012, p. 58-59) 

 

Por último, mas não menos importante, Batista apresenta o quarto fator, 

PROCESSOS: 

 

O processo é um conjunto de atividades que transformam insumos 
(ou entradas) em produtos e serviços (saída) na organização por meio de 
pessoas que utilizam recursos entregues por fornecedores. É uma sequência 
de passos que aumenta a contribuição do conhecimento na organização. 

Processos sistemáticos e modelados de maneira efetiva podem 
contribuir para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade 
social e contribuir para a legalidade, impessoalidade, publicidade e 
moralidade na administração pública e para o desenvolvimento nacional. 

Podemos citar, entre outras, as seguintes ações importantes de GC 
na gestão de processos: i) definir competências organizacionais essenciais e 
alinhá-las à visão, à missão e aos objetivos da organização; ii) modelar 
sistemas de trabalho e processos de apoio e finalísticos principais para 
agregar valor ao cidadão-usuário e alcançar alto desempenho institucional; 
iii) adotar um sistema organizado para gerenciar situações de crise ou 
eventos imprevistos para assegurar a continuidade das operações, 
prevenção e correção; iv) gerenciar processos de apoio e finalísticos 
principais para assegurar o atendimento dos requisitos do cidadão-usuário e 
a manutenção dos resultados da organização; e v) avaliar e melhorar 
continuamente os processos de apoio e finalísticos para melhorar o 
desempenho e melhorar produtos e serviços públicos. 
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As seguintes práticas ligadas primariamente à estruturação dos 
processos organizacionais que funcionam como facilitadores de identificação, 
criação, armazenamento, disseminação e aplicação do conhecimento 
organizacional podem ser listadas (BATISTA et al., 2005) 

Melhores práticas (Best practices) – este tipo de iniciativa refere-se 
à identificação e à difusão de melhores práticas, que podem ser definidas 
como um procedimento validado para a realização de uma tarefa ou solução 
de um problema. Inclui o contexto no qual pode ser aplicado. São 
documentadas por meio de bancos de dados, manuais ou diretrizes. 

Benchmarking interno e externo – prática relacionada à busca 
sistemática das melhores referências para comparação a processos, 
produtos e serviços da organização. 

Memória organizacional/Lições aprendidas/Banco de 
conhecimentos – este grupo de práticas indica o registro do conhecimento 
organizacional sobre processos, produtos, serviços e relacionamento com os 
cidadãos-usuários. As lições aprendidas são relatos de experiências em que 
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. A gestão 
de conteúdo mantém atualizadas as informações, as ideias, as experiências, 
as lições aprendidas e as melhores práticas documentadas na base de 
conhecimentos. 

Sistemas de inteligência organizacional – também conhecidos 
como sistemas de inteligência empresarial ou inteligência competitiva, são 
voltados à transformação de dados em inteligência, com o objetivo de apoiar 
a tomada de decisão. Visam 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 – é o registro do 
conhecimento organizacional sobre processos, produtos, serviços e 
relacionamento com os clientes. Inclui a elaboração de mapas ou árvores de 
conhecimento, descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos 
ou a organização como um todo. 

Sistema de gestão por competências – indica a existência de uma 
estratégia de gestão baseada nas competências requeridas para o exercício 
das atividades de determinado posto de trabalho e a remuneração pelo 
conjunto de competências efetivamente exercidas. As iniciativas nesta área 
visam determinar as competências essenciais à organização, avaliar a 
capacitação interna em relação aos domínios correspondentes a essas 
competências e definir os conhecimentos e as habilidades que são 
necessários para superar as deficiências existentes em relação ao nível 
desejado para a organização. Podem incluir o mapeamento dos processos-
chave, das competências essenciais associadas a eles, das atribuições, 
atividades e habilidades existentes e necessárias e das medidas para superar 
as deficiências. 

Banco de competências organizacionais – trata-se de um 
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 – este tipo de iniciativa, também 
conhecido como Banco de Talentos ou Páginas Amarelas, é bastante 
disseminado em diversos tipos de organizações, de acordo com a literatura. 
Trata-se de um repositório de informações sobre a capacidade técnica, 
científica, artística e cultural das pessoas. A forma mais simples é uma lista 
on-line do pessoal, contendo perfil da experiência e áreas de especialidade 
de cada usuário. O perfil pode ser limitado ao conhecimento obtido por meio 
do ensino formal e eventos de treinamento e aperfeiçoamento reconhecidos 
pela instituição, ou pode mapear de forma mais ampla a competência dos 
funcionários, incluindo informações sobre conhecimento tácito, experiências 
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e habilidades negociais e processuais. 
Gestão do capital intelectual ou gestão dos ativos intangíveis – os 

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. (Batista, 2012, p. 59-61). 

 

Assim as analises supracitadas acerca dos quatro fatores críticos de sucesso 

e viabilizadores da Gestão do conhecimento (liderança, técnologia, pessoas e 

processos) são baseados na Admistração pública e servem perfeitamente para o uso 

nesta laboração. 

 

 

2.5 GESTÃO DO CONHECIMENTO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

A gestão efetiva do conhecimento é, e sempre será, essencial para alcançar 

todos esses resultados relevantes para as organizações públicas (Batista, 2012). 

Podemos deduzir que a Gestão do Conhecimento, segundo Barroso e Gomes 

(1999), envolve a identificação e a análise dos conhecimentos disponíveis e 

desejáveis e dos processos a eles relacionados em uma organização além do 

planejamento e o controle das ações para desenvolvê-los de forma a atingir os 

objetivos da organização. Logo, ferramentas de gestão do conhecimento podem ser 

empregadas para mitigar a perda de conhecimento registrada nas organizações com 

as 2 características semelhantes ao Exército Brasileiro, com fins de aumentar a 

eficiência de seus processos organizacionais. 

Continuando com definições da caserna em relação a GC, encontramos no 

Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 2015): 

 

Gestão de Conhecimento é a organização, compartilhamento e fluxo do 

conhecimento gerado ou coletado por uma instituição, visando à criação 

de novas competências, o alcance de desempenho superior, o estímulo à 

inovação e a criação de valor para os usuários. (BRASIL, 2015, p. 132) 

 

O Exército Brasileiro se parece, em muitos aspectos, com outras instituições de 

grande porte, contudo temos algumas peculiaridades corporativas que faz com que a 
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gestão do conhecimento se torne ainda mais relevante, face a outras entidades. O 

Exército Brasileiro tem como traço primordial seu grande efetivo (cerca de 200.000 

homens e mulheres), vasto número de Organizações Militares (OM) distribuidas em 

todos os rincões do Brasil, grande movimentação do pessoal de carreira entre as OM 

e, mesmo que permaneçam na mesma Organização Militar, é de praste que os 

membros sejam substituídos de função.  

Outra prática que eleva a importância da GC no Exército Brasileiro é a  

substituição perene de membros temporários. Dentro do EB, o efetivo de militares 

temporários é de cerca de 55%. Estes indivíduos dedicam de 1 a 9 anos de serviço a 

força. Logo, constantemente o conhecimento deve ser reproduzido a novos 

integrantes. 

 

 

2.5.1 EBConhecer 

 

 

Alguns passos já foram dados dentro da Força Terrestre em direção ao 

aperfeiçoamento da Gestão do Conhecimento. Com o objetivo de coletar, armazenar 

e distribuir o conhecimento produzido no EB de forma digital, foi concebido pelo 

COTER o EBConhecer, portfólio de apoio à gestão do conhecimento (PAGC), 

constituído de material de produções intelectuais, publicações de periódicos, noções 

doutrinários, patrimônio histórico e cultural e artigos de eventos temáticos relevantes 

ao Exército e tem como fim: 

 

I - armazenar, organizar e disponibilizar a produção técnica e científica, assim 
como os periódicos e eventos de interesse do Exército e do patrimônio 
histórico e cultural institucional, segundo padrões internacionais para 
compartilhamento de informações em rede; 
II - aumentar a visibilidade e o acesso às publicações da Instituição, em 
acesso aberto, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 (Lei de Acesso à Informação); e 
III - contribuir para a interação da produção de interesse do Exército Brasileiro 
com todos os setores que tratam de temas atinentes à segurança e à defesa. 
(Portaria No 254, 2019, p.4) 

 

Ainda sobre a Portaria Nº 254,2019, as seguintes plataformas serão formantes 

do Portifólio de Apoio à Gestão do Conhecimento do EBConhecer: 
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I - Biblioteca Digital do Exército (bdex.eb.mil.br); 
II - Portal de Periódicos EB (ebrevistas.eb.mil.br); 
III - Portal de Eventos EB (ebeventos.eb.mil.br); 
IV - Portal EB Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural 
(ebacervo.eb.mil.br); 
V - Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (wikidout.coter.eb.mil.br); e 
VI - Metabuscador (ebusca.eb.mil.br). (Portari No 254, 2019, p.5). 

 

Outro fator importante que foi esclarecido na mesma Portaria foram as 

missões de cada sítio: 

 

I - Biblioteca Digital do Exército (BDEx): está baseada no software DSPACE 
e tem por finalidade difundir as publicações produzidas pelo EB, bem como 
as produções intelectuais de interesse da Instituição. Prioriza os materiais em 
formato de texto e permite uma busca por termos existentes nos metadados 
e no conteúdo de cada publicação; 
II - Portal de Periódicos do Exército (EB Revistas): plataforma organizada 
sobre o software Open Journal System (OJS) e em sua versão 3, cuja 
interatividade proporciona o gerenciamento de um portal completo com 
atendimento às diversas demandas referentes aos periódicos de interesse da 
Força. Permite o processo de edição e editoração de cada periódico com 
páginas eletrônicas independentes; 
III - Portal de Eventos do Exército (EB Eventos): baseada no software Open 
Conference System (OCS) e tem por finalidade atuar como uma biblioteca de 
eventos de interesse da Instituição, incluindo os eventos acadêmicos, 
possibilitando a criação, o gerenciamento e a disponibilização dos conteúdos 
de determinado evento; 
IV - Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural (EB Acervo): é uma plataforma 
montada sobre o software OMEKA e tem por objetivo cadastrar e preservar 
as informações atinentes ao patrimônio histórico e cultural do Exército 
apresentadas sob a forma de imagens; 
V - Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (WIKIDOUT): é uma enciclopédia 
destinada a receber colaborações e compartilhamento de temas de doutrina 
com amplo alcance no âmbito das escolas e centros de instrução militares. 
Montada sobre o software wikimedia, tem por objetivo estimular a pesquisa 
de temas que extrapolam os manuais tradicionais, bem como o 
compartilhamento on-line de temas atinentes à Segurança e Defesa; e 
VI - Metabuscador (EBusca): é um sistema de descoberta e entrega destinado 
a facilitar as pesquisas nas bases de dados do portfólio. Foi desenvolvido a 
partir do software VU Find e tem a possibilidade de indexação de outros 
sistemas, incluindo aqueles utilizados pelo meio acadêmico. 
(Portaria No 254, 2019, p.5). 
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Figura 3: Tela de entrada do EBConhecer 
Fonte: http://ebconhecer.eb.mil.br/ 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

3.1 QUESTIONÁRIOS 
 

 

 Os dados obtidos por meio dos questionários foram relevantes para a 

identificação das dificuldades sofridas pelo público interno das Escolas do Exército 

Brasileiro no tocante a Gestão do conhecimento. Procuramos investigar percepção 

sobre os obstáculos encontrados durante as fases da GC (identificar, criar, armazenar, 

compartilhar e aplicar). 

 

 

3.1.1 Identificação do perfil 
 

 

3.1.1.1 Pergunta: Qual seu posto ou graduação? Qual sua Função atual? 
 

 

 
GRÁFICO 1 – Posto ou graduação 
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 Fonte: O autor 
 

Observações: 

a) Todos os 63 militares envolvidos na pesquisa possuem entre 10 e 20 

anos de serviço e tem entre 27 e 37 anos de idade, constituindo, desta forma, o público 

ideal para esta pesquisa. 

b) Dentro do universo em questão temos 33 Capitães (28 Alunos em 

Aperfeiçoamento e 5 Instrutores de Estabelecimento de Ensino); e 30 2º Sargentos 

(25 Alunos do CAS e 5  Instrutores de Estabelecimento de Ensino). 

 

 

3.1.2 Indagações sobre identificação e coleta de ideias úteis 

 

 

3.1.2.1 Pergunta: Você já teve alguma ideia útil que pudesse ajudar outros 

militares? 

 

 

 
GRÁFICO 2 – Ideia útil 
 Fonte: O autor 
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Observações: 

a) No universo geral, 87% dos militares responderam que já tiveram alguma 

idéia útil, que pederia ajuda outro companheiro no futuro; 

b) Enquanto 13% do público afirmou que nunca teve idéias que agregasse 

conhecimento. 

Por mais que a questão possa parecer ingênua, a pergunta faz-se necessária 

para proceguir com a linha de racioncíneo. 

 

3.1.2.2 Pergunta: Conseguiu consolidar esta ideia e difundi-la? 

 

 

 
GRÁFICO 3 – Ideias difundidas 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) No universo geral, 34 militares (54%) tiveram uma ideia útil que pudesse 

ajudar outros militares, mas NÃO conseguiram difundi-la; 

b) Enquanto 21 pessoas, 33% do público, teve uma idéia útil e conseguiu 

disseminar; 
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c) Os 13% que consideraram a pergunta irrelevante, foram exatamente 

aqueles que  afirmaram nunca ter tido ideias úteis para transmitir. 

 

 

3.1.2.3 Pergunta: Qual seu nível de atenção em identificar ideias úteis que 

seus subordinados, por ventura, tiveram? 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Nível de Alerta de ideias úteis dos subordinados 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) No universo geral, apenas 8 militares (13%) declararam que são muito 

atentos para ideias úteis dos subordinados; 

b) Enquanto 12 indivíduos, 19% do público, disseram ser atentos a estas 

inovações; 

c) Já outros 43 militares (68%), reconheceram que foram pouco atentos 

com possíveis ideias úteis de militares que são, ou foram, seus subordinados; 

d) Ninguém se manifestou sendo desatento a esta questão, representando 
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0% do público total. 

 

 

3.1.2.4 Pergunta: Você saberia quais passos tomar ao identificar uma boa ideia 

de um subordinado? 

 

 

 
GRÁFICO 5 – Nível de conhecimento sobre procedimento de difusão 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) No universo geral, 38 militares (61%) declararam que saberiam lidar com 

ideias úteis dos subordinados, filtrando e difundindo-as se for o caso; 

b) Enquanto 24 indivíduos, 39% do público, disseram que saberiam o que 

fazer nesta situação; 

 

 

3.1.3 Dificuldade em usar conhecimentos preexistentes 
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3.1.3.1 Pergunta: Qual nível de dificuldade para encontrar modelos de 

documentos corriqueiros na rede? 

 

 

GRÁFICO 6 – Dificuldade em encontrar modelos na Rede 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) Neste campo, temos 3 militares (5%) que consideram Muito Fácil 

encontrar modelos de documentos corriqueiros na rede; 

b) Enquanto 9 indivíduos (14%) acham apenas fácil; 

c) Outros 28 militares (44%) julgam moderada a dificuldade de achar, na 

internet e/ou intranet, modelos de documentos do dia a dia; 

d) 18 indivíduos, 29%, responderam difícil; 

e) Por fim, 5 militares (8%) conceituram como muito dífícil encontrar na rede 

exemplos de arquivos útilizados rotineiramente nas Organizações Militares. 
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3.1.3.2 Pergunta: Você considera válido uma ABA com Modelos dos 

Documentos mais comuns (Sindicância, Ordem de Serviço, Plano de Seção, Plano de 

Gerenciamento de Risco, etc.) na intranet nas páginas das OM? 

 

 

 
GRÁFICO 7 – Validade de ABA com modelos no SPED 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) Nesta área, temos 3 militares (5%) que consideram pouco válido a 

disponibilização de documentos corriqueiros na intranet; 

b) Outros 13 indivíduos (21%) acreditam ser válido; 

c) A grande maioria, 47 militares (74%) julgam como Muito Válido uma ABA 

com Modelos dos Documentos mais comuns (Sindicância, Ordem de Serviço, Plano 

de Seção, Plano de Gerenciamento de Risco, etc.) na intranet nas páginas das OM; 

d) Também estava disponível a opção “Indiferente”, mas ninguém optou por 

essa escolha. 
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3.1.3.3 Pergunta: Você já assumiu alguma função com pouca memória de 

dados dos anos anteriores? 

 

 

 
GRÁFICO 8 – Falta de Memória de dados nas OM 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) Neste Campo, a esmagadora maioria dos militares, 58 (92%), 

responderam que já receberam alguma função com pouca memória de dados dos 

anos anteriores ; 

b) Dentre os 63 militares que responderam o questionário, apenas 5 

indivíduos (92%) alegaram que sempre receberam novas funções com boa memória 

de dados. 

 

 

3.1.3.4 Pergunta: Se sim (Na pergunta do grafico anterior), qual motivo de não 

haver memória de dados? 
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GRÁFICO 9 – Motivos da Perda  de Memória de dados nas OM 
 Fonte: O autor 

 

Observações: 

a) Aqui deixamos aberto para os participantes responderem em nenhuma, 

uma, duas,três ou nas quatro Opções e adicionar outros Motivos. 

b) Neste campo, 10 militares consideraram que a Perda de HD gerou a 

perda da memórias de dados da Seção; 

c) Enquanto 12 indivíduos opinaram que o motivo foi a substituição de 

computadores; 

d) A Falta de Procedimento Operaciona Padrão de arquivamento de dados 

foi a opção escolhida por 54 pessoas; 

e) 4 militares apresentaram outro motivos: Falta de preocupação do antigo 

encarregado da função; falta de comprometimento do militar anterior; não houve 

passagem de função; a função era nova. 

 

 
3.2 ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 
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O objetivo das entrevistas é, por meio de explanação sobre o assunto, 

proporcionar subsídios para aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento no âmbito das 

Escolas do Exército Brasileiro. 

A vivência profissional dos militares entrevistados ajudará para o produto desta 

pesquisa pois apresentam conhecimentos em dois fatores centrais da Gestão do 

Conhecimento: Pessoas e Tecnologia. 

 

 

3.2.1 Percepção com foco no Fator “Pessoas” 

 

 

 O primeiro entrevistado foi o Cel R1 Paulo Cesar da Cunha Freire, o 

oficial foi Scmt da Escola de Sargentos de Logística do ano de 2016 à 2020, oriundo 

da Arma de Artilharia da turma de 1992 da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN). 

 A entrevista foi realizada no dia 12 de julho de 2021, na residência do 

entrevistado, em Marechal Hermes, Rio de Janeiro/RJ. 

 O Cel R1 Paulo César apresenta experiência no campo de gestão de 

pessoas por ter exercido a função de Subcomandante da EsSLog durante 4 anos, 

além de diversas outas funções durante sua carreira de oficial da Arma de Artilharia 

do Exército Brasileiro. 

O Cel Paulo Cesar afirmou que teve diversas idéias úteis durante sua carreira, 

praticamente em todas as Organizações Militares em que serviu, mas diversas não 

foram a frente. 

O Oficial certificou ser atento e preocupado com ideias dos seus antigos 

subordinados. Disse que os praças geralmente tem excelentes ideias. Declarou que 

considera que a formação do oficial da AMAN inibe muito a iniciativa dos Cadetes, 

diferente do que acontece nas Escolas de Formação de Sargentos (ESA, EsSLog e 

CIAvEx). Então sempre procurou ser o mais atento possível com as sugestões 

daqueles que ele comandou, mas que essa é uma tarefa que demanda atenção, e 

nem sempre conseguiu ter completamente. 
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Declarou também que levar uma boa idéia ou um trabalho útil para frente nem 

sempre é uma missão fácil, há muita burocracia e não existe um procedimento padrão 

para essa atividade. 

Em relação ao nível de dificuldade para encontrar modelos de documentos 

corriqueiros na rede, ele alegou ser fácil. Pois depois de tanto tempo acabou 

aprendendo, mas considera que aqueles militares que tenham menos tempo de 

serviço se deparam com mais dificuldade para encontrar essas informações.  

Quando questionado se considera válido uma ABA com Modelos dos 

Documentos mais comuns (Sindicância, Ordem de Serviço, Plano de Seção, Plano de 

Gerenciamento de Risco, etc.) na intranet nas páginas das OM. Respondeu acha 

muito válido. Observou, aindaque essa tudo que vem para auxiliar o trabalho do dia a 

dia do militar e na eficiência será bem vindo. 

Afirmou que já assumiu alguma função com pouca memória de dados dos anos 

anteriores. Acrescentou dizendo que acha que todo mundo já passou por isso e 

realmente é muito trabalhoso começar todo um trabalho que já foi executado em anos 

anteriores do zero. Disse ainda que os pricipais motivos da perda de memória nas 

seções são a perda de HD, substituição de computador e pricipalmente a falta de 

Procedimento Operacional Padrão de arquivamento de dados e que ainda precisamos 

incutir na cabeça de todo mundo (militares do EB) a importância de zelo com a 

informação. Tanto pelo lado da segurança como por esse lado de evitar retrabalho. 

 

 

3.2.2 Percepção com foco no Fator “Tecnologia” 

 

 

O segundo entrevistado foi o 2º Sgt Wellington de Sousa Silva, o praça fez parte 

da seção de técnologia da informação das últimas três Organizações Militares que 

serviu, oriundo do Quadro de Manutenção de Comunicações, da turma de 2007 da 

antiga Escola de Comunicações (EsCom). Além disso, o militar é é mestre em 

analise de sistemas. A entrevista foi realizada no dia 12 de julho de 2021, na Escola 

de Sargentos de Logística, em Deodoro, Rio de Janeiro/RJ. O 2º Sgt Wellington 
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apresenta experiência no campo de tecnologia da informalção e foi escolhido para 

sugerir possíveis melhorias para o armazenamento digital do conhecimento gerado 

nas escolas da força terrestre. 

 O militar afirmou que já teve diversas ideias úteis, mas em grande parte 

da ocasiões não conseguiu difundí-las. Apresentou como maior entrave o excesso de 

trabalho do dia a dia, completou dizendo que considera muito difícil colocar no papel 

as ideias que tem. 

 Disse ainda que poucas vezes levou a frente a ideia de um Cabo ou 

soldado, mas acha que, se um dia identificar uma ideia útil de um subordinado, tentaria 

levar a frente, mas não saberia como. 

Sobre rede, o Sgt Wellington considerou fácil encontrar modelos de 

documentos corriqueiros. Completou dizendo que faz parte de suas atribuição na 

Seção de tecnologia da informação inserir esses modelos de documentos na rede. 

Mas sempre observa outros militares reclamarem desse assunto. 

O militar considera válido uma ABA com Modelos dos Documentos mais 

comuns (Sindicância, Ordem de Serviço, Plano de Seção, Plano de Gerenciamento 

de Risco, etc.) na intranet nas páginas das OM. Disse também que algumas 

Organizações Militares já trabalham dessa forma, seria muito interessante que isso 

acontecesse em todas e que essas informações fossem colocadas no SPED, como 

os modelos de documento que já fazem parte da plataforma (DIEx, DIEx simplificado, 

Ofício, etc.), mas não é possível. Declarou que o SPED só pode ser utilizada para 

protocolo de documentos e que a solução mais adequada seria criar um banco de 

dados (com arquivos e documentos) na página da OM da intranet. Alegou que essa 

essa linha de ação é de fácil execução. Concluiu falando que seria interessante 

padronização de de layout das páginas da Intranet dos quartéis. 

Completou dizendo que na intranet da EsSLog existem alguns modelos de 

documentos relacionados a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), mas 

existem muitas outras possibilidades de documentos e modelos para serem 

acrescentados. 
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Figura 4: Modelos de documentos na intranet 
Fonte: Intranet EsSLog 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Perante as indagações propostas nesta laboração, considera-se que o trabalho 

pode colaborar com as Ciências Militares instituindo um debate sobre o nível da 

Gestão do Conhecimento nas Escolas do Exército Brasileiro nos dias de hoje. 

Evidencia-se que a força terrestre já tem instrumentos que contribuem com a 

GC. O melhor exemplo é a ferramenta EBConhcer, que reune, de forma integrada, 

seis plataformas digitais colaborativas: Biblioteca Digital do Exército, EB Revistas, EB 

Eventos, EB Acervo, WIKIDOUT, e por último, no centro de todo esse acervo disposto 

nos sítios digitais, criou-se a plataforma EBusca, que é um sistema de descobrimento 

e concessão de informação que tem como finalidade apoiar as pesquisas do 

conhecimentos oriundos do portfolio, colaborando, assim, com a produção científica 

do público interno. 

Porém, analisando a questão mais de perto, percebe-se que muitos militares, 

principalmente aqueles com menos experiência, sofrem dificuldade em encontrar 

determinadas informações em suas rotinas, como manuais atualizados e modelos de 

documentos (Sindicância, Ordem de Serviço, Plano de Seção, Plano de 

Gerenciamento de Risco, etc.). 

Uma possível solução para aumentar a publicidade das ferramentas que já 

existem no EB é a realização de instruções sobre a busca do conhecimento nas 

plataformas digitais nos cursos de formação das escolas militares e a atualizações 

acerca deste assunto para os Sargentos e Capitães em aperfeiçoamento. Deve-se, 

também, insentivar esses indivíduos a difundirem esse saber nos corpos de tropa. 

Desta forma, a Força Terrestre aumentaria o compartilhamento e aplicação do 

conhecimento. 

Outro recurso que pode ser utilizado é o acréscimo de Normas e Regulamentos 

atualizados, assim como modelos de documentos úteis pelo público interno da OM 

nas páginas da intranet. Evitando o retrabalho e aumentando a eficiência. 

Lembrando que a eficiência, a qualidade e a efetividade social são princípios 

fundamentais da AP, assim como a legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência são princípios constitucionais (Artigo 37 da CF). 

Porém as outras três etapas da Gestão do Conhecimento (identificar, criar e 
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armazenar) também preciam ser melhores trabalhadas pelos militares do Exército 

Brasileiro. 

É necessário identificar as capacidades básicas das Organizações Militares, 

assim como as deficiências de conhecimento. A partir daí devem ser traçados 

objetivos estratégicos e um Plano de Gestão do Conhecimento. Além disso, é de suma 

importância que os membros do EB sejam atentos e tenham sereno rigor ao perceber 

possíveis ideias úteis dos subordinados, evitando ao máximo descredibilizar o 

conhecimento desses indivíduos, estimulando, desta forma, a criação de 

compreensões que ocupem as lacunas do saber e novos entendimentos que venham 

a aperfeiçoar aqueles já existentes. 

Na etapa do armazenamente constatou-se diversas oportunidades de melhoria. 

No macro existem na instituição boas ferramentas para salvaguardar o conhecimento, 

como o EBConhecer e as demais plataformas supracitados. Porém no micro, muitas 

informações importantes são desperdiçadas. Uma soluções simples para melhoraria 

deste quadro é a implementação de Procedimento Operacional Padrão (POP) que 

contenha rotinas de armazenamento iguais em todas as Organizações Militares. 

Atividades como backups, transmição de função de forma adequada e confecção de 

memória das atividades do ano não podem ser negligenciadas. 

Por fim, durante as pesquisas, questionários e entrevistas deste trabalho, 

verificou-se que a Gestão do Conhecimento proporciona aumento de eficiência e tem 

suma importância nas grandes corporações. O Exército Brasileiro já tem boas 

iniciativas neste campo, porém apresenta oportunidades de melhoraria na publicidade 

de suas plataformas de armazenamento e busca de conhecimento. Assim como 

confecção e utilização de Procedimentos Operacionais Padrão que auxilíem na 

prevenção da perda do conhecimento. 

Deste modo, deseja-se que os resultados desta pesquisa venham ajudar a 

Força Terrestre na identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento, e por conseguinte diminua o retrabalho e aumente a 

eficiência dentro do Exército Brasileiro. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

APÊNDICE A – Questionário 
 
 

Este apêndice tem como objetivo apresentar a estrutura do questionário 

empregado como instrumento deste trabalho. 

A presente enquete faz parte do trabalho de conclusão de curso cujo título é “A 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ESCOLAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NOS 

DIAS ATUAIS.” 

O objetivo, por meio da compilação de informações coletadas, é proporcionar 

subsídios para aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento no âmbito das Escolas do 

Exército Brasileiro. 

Sua vivência profissional ajudará para o produto desta pesquisa. De antemão, 

obrigado pela colaboração prestada e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos de dúvidas que possam surgir. 

 
Lincon Teixeira da Silva Reis (Cap QMB – AMAN 2012) 

 E-mail: linconreis@gmail.com 

 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
 
 

1.1 Qual seu posto ou graduação? Qual sua Função atual? 
 
 

2 Gestão do Conhecimento: Identificando,criando, armazenando, 
compartilhando e aplicndor seus conhecimentos e de subordinados 

 
 

2.1 Você já teve alguma boa ideia que pudesse ajudar outros militares? 

( ) Sim ( ) Não 
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2.2 Conseguiu consolidar esta ideia e difundi-la? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

2.3 Qual seu nível de atenção em identificar ideias úteis que seus subordinados, 

por ventura, tiveram? 

 

( ) Desatento 

( ) Pouco Atento 

( ) Atento 

( ) Muito Atento 

 

2.4 Você saberia quais passos tomar ao identificar uma boa ideia de um 

subordinado? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

2.5 Qual nível de dificuldade para encontrar modelos de documentos corriqueiros 

na rede? 

 

( ) Muito fácil 

( ) Fácil 

( ) Moderada 

( ) Difícil 

( ) Muito difícil 
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2.6 Você considera válido uma aba com modelos dos documentos mais comuns 

(sindicância, ordem de serviço, plano de seção, plano de gerenciamento de risco, etc.) 

na intranet nas páginas das OM? 

 

( ) Indiferente 

( ) Pouco válido 

( ) Válido 

( ) Muito válido 

 

2.7 Você já assumiu alguma função com pouca memória de dados dos anos 

anteriores? 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

2.8 Se sim, qual motivo? 

 

( ) Perda de HD 

( ) Substituição de computador 

( ) Falta de Procedimento Operacional Padrão de arquivamento de dados 

( ) Outro(s):_________________________________________________ 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

APÊNDICE B – Entrevista exploratória 
 
 
Este apêndice tem como objetivo apresentar a estrutura das entrevistas 

exploratórias como ferramenta para auxiliar nesta laboração. 

As entrevistas fazem parte do trabalho de conclusão de curso cujo título é “A 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ESCOLAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NOS 

DIAS ATUAIS.” 

O objetivo é, por meio de explanação sobre o assunto, proporcionar subsídios 

para aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento no âmbito das Escolas do Exército 

Brasileiro. 

Sua vivência profissional ajudará para o produto desta pesquisa. De antemão, 

obrigado pela colaboração prestada e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos de dúvidas que possam surgir. 

 
Lincon Teixeira da Silva Reis (Cap QMB – AMAN 2012) 

 E-mail: linconreis@gmail.com 

 

 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 01 

 

PAULO CÉSAR DA CUNHA FREIRE – Cel R1 

Scmt da Escola de Sargentos de Logística do ano de 2016 à 2020 

 

Data da entrevista: 12 de julho de 2021 

 Local da entrevista: Residência do entrevistado, em Marechal Hermes, 
Rio de Janeiro/RJ 
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 O Cel R1 Paulo César é oficial da reserva da Arma de Artilharia do 
Exército Brasileiro. 

 Experiência do Entrevistado: Subcomandante da EsSLog durante 4 
anos, além de diversas outas funções durante sua carreira de oficial da Arma de 
Artilharia do Exército Brasileiro. 

  

1 Você já teve alguma boa ideia que pudesse ajudar outros militares? 

 

(     X     ) Sim ( ) Não 

Observação: Tive diversas idéias, praticamente em todas as Organizações Militares 

em que servi. 

 

2 Conseguiu consolidar esta ideia e difundi-la? 

 

(        ) Sim (     X     ) Não 

Observação: Se eu pudesse eu marcaria as duas alternativas. Mas optei por marcar 

“Não” pois tive mais ideias que não foram a frente do que ideias que consegui dividir 

com outros militares. 

 

3 Qual seu nível de atenção em identificar ideias úteis que seus subordinados, 

por ventura, tiveram? 

 

( ) Desatento 

( ) Pouco Atento 

(     X     ) Atento 

( ) Muito Atento 

Observação: Sempre fui um Oficail que me preocupei com meus subordinados, muita 

coisa boa sai da cabeça do praça. A formação do oficial da AMAN inibe muito a 

iniciativa dos Cadetes, diferente do que acontece nas Escolas de Formação de 

Sargentos (ESA, EsSLog e CIAvEx). Então sempre procurei ser o mais atento possível 
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com os “pitacos” daqueles que eu comandei, mas essa é uma tarefa que demanda 

atenção, e nem sempre conseguimos ter. Por isso escolhi a alternativa “Atento” 

 

4 Você saberia quais passos tomar ao identificar uma boa ideia de um 

subordinado? 

 

( ) Sim (     X     ) Não 

Observação: Novamente eu marcaria 2 alternativas, ou então parcialmente. Mas não 

é fácil levar uma idéia ou um trabalho útil para frente, há muita burocracia e não existe 

(não que eu saiba) um procedimento padrão para essa atividade. 

 

5. Qual nível de dificuldade para encontrar modelos de documentos corriqueiros 

na rede? 

 

( ) Muito fácil 

(     X    ) Fácil 

( ) Moderada 

( ) Difícil 

( ) Muito difícil 

Observação: Eu considero fácil, pois depois de tanto tempo acabamos aprendendo, 

mas tenho certeza que aqueles companheiros que tem menos tempo de serviço 

sofrem para encontrar. Quanto mais tempo de serviço o militar tem, mais facilidade 

ele encontra na realização dessas atividades, então “Fácil”. 

 

6. Você considera válido uma ABA com modelos dos documentos mais comuns 

(sindicância, ordem de serviço, plano de seção, plano de gerenciamento de 

risco, etc.) na intranet nas páginas das OM? 

 

( ) Indiferente 
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( ) Pouco válido 

( ) Válido 

(     X    ) Muito válido 

Observação: Essa eu não preciso nem comentar. Tudo que vem para auxiliar no 

trabalho do dia a dia do militar e venha a ajudar na eficiência será bem vindo. 

 

7. Você já assumiu alguma função com pouca memória de dados dos anos 

anteriores? 

 

(     X    ) Sim ( ) Não 

Observação: Acho que todo mundo já passou por isso. E realmente é muito ruim 

começar todo um trabalho que já foi executado em anos anteriores do zero. 

 

8. Se sim, qual motivo? 

(     X    ) Perda de HD 

(     X    ) Substituição de computador 

(     X    ) Falta de Procedimento Operacional Padrão de arquivamento de dados 

( ) Outro(s):_________________________________________________ 

Observação: Todos as alternativas, nós (militares do Exército Brasileiro) não 

estamos no zero nessas questções, mas ainda precisamos incutir na cabeça do 

público interno a importância de zelo com a informação. Tanto pela manutenção do 

sigilo e segurança como por esse lado de evitar retrabalho. 

 

 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 02 

 

WELLINGTON DE SOUSA SILVA - 2º SGT 

Chefe da Seção de Tecnologia da Informação da Escola de Sargentos de 
Logística 
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 Data da entrevista: 12 de julho de 2021 

 Local da entrevista: Escola de Sargentos de Logística, em Deodoro, 
Rio de Janeiro/RJ 

  

 O 2º Sgt Wellington é praça do Quadro de Manutenção de 
Comunicações do Exército Brasileiro. 

 Experiência do Entrevistado: Membro da Seção de Tecnologia da 
Informação em 3 Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

  

1 Você já teve alguma boa ideia que pudesse ajudar outros militares? 

 

(     X     ) Sim ( ) Não 

Observação: Tive algumas boa ideias, sim. 

 

2 Conseguiu consolidar esta ideia e difundi-la? 

 

(        ) Sim (     X     ) Não 

Observação: A maioria não, na correiria do dia a dia é muito difícil colocar no papel as 

ideias que temos. 

 

3 Qual seu nível de atenção em identificar ideias úteis que seus subordinados, 

por ventura, tiveram? 

 

( ) Desatento 

(    X     ) Pouco Atento 

(            ) Atento 

( ) Muito Atento 

Observação: Poucas vezes levei a frente a ideia de um Cabo ou soldado, mas acho 

que se eu identificasse uma ideia útil eu levaria. 
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4 Você saberia quais passos tomar ao identificar uma boa ideia de um 

subordinado? 

 

( ) Sim (     X     ) Não 

Observação: Não faço a mínima ideia. Caso acontecesse eu pediria auxílio a algum 

superior. 

 

5 Qual nível de dificuldade para encontrar modelos de documentos corriqueiros 

na rede? 

 

( ) Muito fácil 

(     X    ) Fácil 

( ) Moderada 

( ) Difícil 

( ) Muito difícil 

Observação: Eu acho fácil porque sou de TI, normalmente eu que insiro esses 

modelos de documentos na rede. Mas sempre vejo outros militares reclamarem disso, 

auxilio sempre que posso. 

 

6 Você considera válido uma ABA com modelos dos documentos mais comuns 

(sindicância, ordem de serviço, plano de seção, plano de gerenciamento de 

risco, etc.) na intranet nas páginas das OM? 

 

( ) Indiferente 

( ) Pouco válido 

(    X     ) Válido 

(           ) Muito válido 
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Observação: Algumas Organizações Militares já têm, seria muito interessante que isso 

acontecesse em todas. O ideal seria que tivesse no SPED, como aqueles modelos de 

documento (DIEx, DIEx simplificado, Ofício, etc.), mas não é possível, pois o SPED é 

apenas para protocolo de documentos. A solução mais adequada é criar um banco de 

dados (com arquivos e documentos) na página da OM da intranet, até porque é mais 

fácil, tendo em vista que se for muito difícil adicionar esses modelos e atualizações, 

nem todas as organizações militares terão pessoal capacidados para realizar a 

atividade. Seria interessante também que toda a OM tivesse layout da página da 

intranet o mais parecido possível, para facilitar a ataptação dos militares que 

acabaram de chegar. 

 

7 Você já assumiu alguma função com pouca memória de dados dos anos 

anteriores? 

 

(     X    ) Sim ( ) Não 

Observação: Acho que todos já passaram por isso. 

 

8 Se sim, qual motivo? 

(     X    ) Perda de HD 

(           ) Substituição de computador 

(           ) Falta de Procedimento Operacional Padrão de arquivamento de dados 

( ) Outro(s):_________________________________________________ 

Observação: Acho que seria intessante todo militar portar um HD externo ou até 
mesmo pen drive funcional para evitar esse tipo de problema. 

 


