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RESUMO 

 

 
Este trabalho analisa a gestão do conhecimento no Sistema de Pessoal do 
Exército Brasileiro a partir do estudo do projeto MAP, resultado de uma 
inciativa entre o Departamento Geral do Pessoal (DGP) e a Universidade de 
Brasília (UnB). O objetivo geral do Projeto MAP foi propor um novo modelo de 
gestão de conhecimento para o Sistema de Pessoal do Exército. No início das 
atividades, o ponto de partida foi a identificação dos processos do 
Departamento, que serviu de base para a elaboração de sua nova Cadeia de 
Valor Agregado. Na sequência, foi realizada a modelagem de 200 processos 
considerados prioritários pelas Diretorias e Assessorias do DGP. O Projeto 
contempla, também, a melhoria de 16 macroprocessos, que inclui o 
mapeamento de competências, o dimensionamento da força de trabalho para 
os processos melhorados. Além disso, foram realizados diversos estudos 
visando captar e entender os principais conceitos relacionados ao tema, bem 
como foram analisados alguns modelos de implementação de Gestão de 
Conhecimento encontrados na literatura. Para atingir este propósito foi 
realizado um estudo descritivo, por meio de pesquisa documental e 
bibliográfica, a partir de uma abordagem qualitativa, interpretativista e lógica 
indutiva. Seus objetivos foram alcançados por meio de uma vasta revisão 
bibliográfica que permitiu o aprofundamento na concepção do processo de 
transformação vivido pelo Exército, mais especificamente através da Gestão 
do Conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército no DGP. 
 

    Palavras-chave: Gestão do conhecimento, Projeto MAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This work analyzes knowledge management in the Brazilian Army Personnel 
System based on the study of the MAP project, the result of an initiative between 
the General Personnel Department (DGP) and the University of Brasília (UnB). 
The overall objective of the MAP Project was to propose a new knowledge 
management model for the Army Personnel System. At the beginning of the 
activities, the starting point was the identification of the Department's processes, 
which served as the basis for the elaboration of its new Added Value Chain. Next, 
200 processes were modeled as a priority by the DGP's Boards and Advisory 
Services. The Project also contemplates the improvement of 16 macroprocesses, 
which includes the mapping of competences, the dimensioning of the workforce 
for the improved processes. In addition, several studies were carried out in order 
to capture and understand the main concepts related to the theme, as well as 
some models of Knowledge Management implementation found in the literature 
were analyzed. To achieve this purpose, a descriptive study was carried out, 
through documentary and bibliographic research, from a qualitative, interpretive 
and inductive logic approach. Its objectives were achieved through a vast 
bibliographical review that allowed a deeper understanding of the transformation 
process experienced by the Army, more specifically through Knowledge 
Management in the Army Personnel System in the DGP. 
 
Keywords: Knowledge management, MAP Project. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As organizações de todos os tipos – sejam elas públicas, privadas, não 

governamentais, educacionais ou cooperativas – deparam-se em seu cotidiano 

com questões relacionadas à gestão do conhecimento. Ora isso se aplica à 

organização como um todo, ora somente a alguma demanda ou setor específico. 

Diversos pesquisadores têm direcionado seus estudos a essas áreas, 

contribuindo teoricamente e também na prática, ao proporem modelos 

adaptados às necessidades especificas de cada organização. Todavia, as 

pesquisas que englobam essas áreas nem sempre dialogam entre si. O 

conhecimento individual é a base para as competências dos indivíduos e 

desenvolver esse conhecimento para transformá-lo em conhecimento 

organizacional é um dos desafios tanto da pesquisa como da prática nas 

organizações.  

A gestão pelo conhecimento, para o Exército Brasileiro, configura-se 

como um novo modo de percepção sobre seus aspectos intangíveis que 

agregam valor ao emprego da Força Terrestre. No entanto, cabe ressaltar que a 

gestão pelo conhecimento relaciona-se com diversas áreas, sendo 

multidisciplinar por excelência, e, em virtude disso, causa impactos em todo o 

espectro organizacional.  

O Departamento Geral do Pessoal (DGP) é um Órgão de Direção Setorial 

(ODS) do Exército Brasileiro, cuja missão é “planejar, orientar, coordenar e 

controlar as atividades de pessoal decorrentes da Legislação de Pessoal vigente 

e da Sistemática de Planejamento do Exército (SIPLEx), a fim de assegurar ao 

Exército Brasileiro condições para cumprir sua destinação constitucional e as 

atribuições subsidiárias explicitadas em Lei Complementar e participar de 

Operações Internacionais”. 

Compete ao DGP “executar as atividades de administração de pessoal, 

bem como realizar assistência à saúde, apoio de saúde às operações, 

assistência religiosa, promoções, administração de dados e avaliação, direitos, 

deveres e incentivos, inativos e pensionistas, movimentação, pessoal civil e 

serviço militar, planejamento, orientações, coordenação e o controle das 

atividades relacionadas com assistência social”. Além de “expedir instruções, 

normas, planos e programas relativos à execução das atividades que lhe são 
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pertinentes, com base na política de pessoal, nas diretrizes estratégicas 

aprovadas pelo Comandante do Exército e nas diretrizes do Estado-Maior do 

Exército (EME); o DGP propõe ao EME medidas que visem aprimorar a política 

de pessoal e decorrentes diretrizes estratégicas; e promover estudos, análises e 

pesquisas, tendo em vista o aprimoramento das atividades de gestão do pessoal 

e da legislação pertinente”. 

O DGP está estruturado em Diretorias, que são: Diretoria de Saúde (D 

Sau); Diretoria de Serviço Militar (DSM); Diretoria de Controle de Efetivos e 

Movimentações (DCEM); Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência 

Social (DCIPAS); Diretoria de Avaliação e Promoções (D A Prom); e Diretoria de 

Planejamento e Gestão Orçamentária (DPGO). Além destas, também é 

composto por: Chefia; Assessoria de Planejamento e Gestão (APG); Assessoria 

de Planejamento Estratégico do Sistema de Saúde (APESS); Assessoria de 

Apoio para Assuntos Jurídicos (Asse Ap As Jurd); Gabinete (Gab); Chefia do 

Serviço de Assistência Religiosa do Exército (SAREx); Divisão de Inteligência 

(DI) e Assessoria de Tribunais de Honra. 

Em 2017, o Exército Brasileiro realizou uma demanda ao Centro 

Interdisciplinar de Estudos em Transportes – CEFTRU para realização de um 

novo modelo de gestão do conhecimento para o Sistema de Pessoal do Exército 

Brasileiro, com o propósito de aperfeiçoar seus processos, integrar seus 

sistemas computacionais já existentes, a fim de agregar valor às suas atividades-

fim. 

Esta demanda foi consolidada e o projeto iniciou-se em 01/02/2018, por 

meio de um Termo de Execução Descentralizada – TED nº 17-112-00 entre o 

Departamento de Engenharia de Produção, da Universidade de Brasília, e o 

Departamento Geral do Pessoal (DGP), do Exército Brasileiro. 

A demanda de pesquisa ficou dividida em três frentes de pesquisa: 

processos, requisitos e competências, garantindo uma visão aprofundada do 

DGP a partir dos processos ali realizados, assim como dos sistemas em uso e 

as competências necessárias para cada atividade. Cada uma das frentes de 

pesquisa aportou insumos necessários para a compreensão, amadurecimento 

da visão do DGP atual e o DGP no futuro, considerando o crescente uso de 

sistemas de informação e competências necessárias para a execução 

satisfatória das atividades. 
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A gestão pelo conhecimento combina indicadores tradicionais com 

medições que estabelecem a relação causal entre a geração de valor e os 

aspectos intangíveis da organização, seu capital intelectual. A mensuração do 

capital intelectual e a gestão do conhecimento organizacional encontram-se no 

estágio de consolidação dos conceitos metodológicos. No entanto, mesmo não 

havendo conceitos consolidados nessas áreas, as mudanças nos cenários de 

atuação das organizações, públicas e privadas, na era da Informação e do 

conhecimento, valorizaram seus componentes intangíveis. Esses aspectos 

tornaram-se fonte de vantagens competitivas e foco da gestão com o objetivo de 

transforma-los em resultados.  

As organizações tem buscado o aperfeiçoamento dos métodos 

gerenciais. Vários progressos foram obtidos, mas o esforço de aperfeiçoamento 

dos mecanismos de gestão tem de ser contínuo. O aperfeiçoamento da maneira 

de gerir a organização é uma exigência dos tempos modernos, quando os 

recursos são escassos, o tempo de resposta é vital e a qualidade do serviço 

prestado é um pré-requisito de sobrevivência organizacional. Torna-se 

necessário a adoção de nova postura perante os desafios de gerir os processos 

organizacionais. 

Para uma organização gerenciar seus ativos pelo conhecimento é 

necessário conhecer esses mesmos ativos. Conhece-los em sua plenitude, sob 

os vários aspectos que interessam ao negócio organizacional, no caso do 

Exército, suas missões. Nesse sentido, demonstra-se que o conhecimento 

organizacional possui um ciclo de vida: é gerado, produz resultados, transfere-

se para o meio ambiente e, em alguns casos, retorna para organização. Nesse 

processo, ressalta de importância a ação da organização na determinação do 

ciclo de vida do conhecimento e, por conseqüência, no seu tempo de vida útil. O 

tempo no qual o conhecimento produz resultados. A idéia é mostrar a 

importância da gestão do conhecimento para o DGP e se a mesma está de 

acordo com as ferramentas de Gestão do Conhecimento conhecidas na literatura 

e com a análise feita no projeto MAP. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

 O problema objeto desse trabalho são os impactos causados pela gestão 

do conhecimento na Organização Exército Brasileiro e as influências 
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decorrentes na gestão dos recursos humanos no Sistema de Pessoal. A 

Tecnologia da Informação (TI), vetor de transformações no mundo moderno, 

colocou em evidência a necessidade de novas competências para a adaptação 

aos cenários que se modificam constantemente, no qual o Exército e o militar 

encontram-se inseridos. Sua contribuição para as mudanças consiste nas 

possibilidades de armazenamento, pesquisa e transmissão de informações, 

possibilitando a produção de conhecimentos, matéria-prima da sociedade pós-

industrial. Esse conceito influencia a percepção das organizações quanto a 

avaliação dos ativos intangíveis. As organizações identificaram nos 

componentes intangíveis uma das fontes do valor organizacional. Constatou-se 

que o valor dos recursos intangíveis superava o valor do patrimônio físico. O 

mapeamento e valorização dos ativos intangíveis ocasionaram a necessidade 

do conhecimento ser gerenciado como fonte de agregação de valor aos serviços 

e produtos. Nesse contexto, o surgimento no Exército Brasileiro de 

características de organizações da era pós-industrial conduzem-no ao estudo da 

importância da gestão do conhecimento.  

 A relaçäo entre a gestão do Conhecimento e a Organização Exército 

Brasileiro causa mudanças na Instituição e influencia a gestão dos seus recursos 

humanos. A complexidade do tema proposto, pela amplitude dos impactos e 

influências causados na organização, determinou a formulação do problema por 

meio de questões. O direcionamento da pesquisa orientou-se pela busca de 

respostas às seguintes questões: o que é Gestão do Conhecimento?; Quais os 

impactos da gestão do conhecimento no Exército?; Quais as influências da 

gestão do conhecimento na gestão dos recursos humanos no Exército?; Por fim,  

como aplicar a gestão pelo conhecimento?. A abrangência do trabalho 

condicionou-se às questões formuladas e ao estudo do Projeto MAP.  

 A busca dos impactos na Organização concentrou-se na relação da 

gestão pelo conhecimento com a estrutura e cultura organizacionais. A aplicação 

da gestão pelo conhecimento na agregação de valor ao emprego da Força 

Terrestre caracterizou-se pela extração de conhecimentos de cenários para 

conjugação entre competências e atividades. 

 O problema objeto dessa pesquisa são os impactos causados pela gestão 

do conhecimento e as influências decorrentes na gestão dos recursos humanos 

no Sistema de Pessoal do Exército, especificamente no DGP.  
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1.2  OBJETIVOS  

 

O trabalho enfoca nos impactos e influências da gestão do conhecimento 

no DGP a partir da análise dos resultados obtidos no projeto MAP e de literatura 

relavante sobre o tema proposto. 

 

      1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa será identificar o atual modelo de Gestão do 

Conhecimento no DGP, o grau de maturidade e importância dos processos e 

conceitos de Gestão do Conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército 

Brasileiro.  

 

   1.2.2 Objetivos Específicos   

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à 

consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

- Analisar a literatura sobre o tema Gestão do Conhecimento.  

- Analisar modelos de Gestão de Conhecimento conhecidos na literatura. 

- A partir do estudo do projeto MAP, inferir o grau de conhecimento e importância 

de conceitos da Gestão do Conhecimento nas atividades do DGP. 

- Propor procedimentos visando a implantação de melhores práticas de Gestão 

de Conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército. 

 

1.3 HIPÓTESES (OU QUESTÕES DE ESTUDO)  

 

     a) O que é Gestão do Conhecimento?; 

     b) Quais os impactos da gestão do conhecimento no Exército?; 
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     c) Quais as influências da gestão do conhecimento na gestão dos recursos 

humanos no Exército?; 

     d) Como aplicar a Gestão do Conhecimento?; e 

     e) O que foi relatado no projeto MAP? 

 

  1.4 METODOLOGIA 

 

  O trabalho se embasou nos dados coletados a partir de pesquisa 

documental e de pesquisa bibliográfica, além da proposição de diferentes 

técnicas, como: pesquisa exploratória e estudo de caso, que neste trabalho, é 

feito através da análise do projeto MAP. 

  

  1.4.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

  A análise da gestão do conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército, 

elencando os principais conceitos sobre o tema em questão publicados e 

atualmente praticados por grandes organizações. Identificar qual a forma de 

melhoria que poderia ser implementada no Sistema de Pessoal do Exército 

Brasileiro, especificamente no DGP. 

 

1.4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 A pesquisa documental foi realizada de duas formas. Na primeira, houve 

a busca por artigos e trabalhos que tratavam de pesquisas sobre Gestão do 

Conhecimento em sítios da internet, bem como em obras reconhecidas no meio 

acadêmico. O principal termo utilizado nas buscas foi gestão do conhecimento. 

A partir de um rápido estudo, foram selecionados trabalhos nos quais foi possível 

identificar conclusões e análises sobre a aplicação de Gestão do Conhecimento. 

Na segunda, a pesquisa focou no estudo do projeto MAP e nos processos 

praticados no DGP relativo ao tema proposto. Os principais sítios visitados foram 

os do DGP e da D A Prom. Os principais termos utilizados na pesquisa virtual 

foram avaliação, seleção, comando, cursos e missões, sendo selecionados para 

o estudo, os documentos que atualmente regulam os processos de avaliação e 

seleção que referem-se aos militares do Exército.  
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 Assim, pretende-se que a análise dos aspectos relativos aos processos 

de gestão do conhecimento, que constituem o referencial teórico, permitam 

levantar conclusões sobre a gestão do conhecimento no âmbito do Sistema de 

Pessoal do Exército Brasileiro. 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS  

 

A gestão do conhecimento por competências é uma das ferramentas 

aplicadas pelos gestores em prol da melhoria constante dos processos 

organizacionais. Assim, a pesquisa relacionada à esse modelo, colabora para a 

melhoria da eficácia e eficiência dos processos organizacionais do Exército 

Brasileiro, com o foco principal nas pessoas e nos seus conhecimentos, ou seja, 

em suas competências. O emprego mais objetivo dos recursos humanos 

aumenta a efetividade e eficiência dos processos organizacionais para o 

cumprimento das missões precípuas das Organizações Militares. Para mitigar as 

consequências negativas no âmbito de pessoal do Exército atinentes à vivência 

nacional requerida e a alta rotatividade de militares, se faz necessário o estudo 

e aplicação de ferramentas que minimizam a perda do conhecimento que poderia 

ser útil para Força Terrestre. Tendo como exemplo conteúdo da literatura 

relacionado à organizações similares ao Exército Brasileiro, propõe-se buscar 

modelos de gestão conhecidos que possam ser utilizados dentro da 

especificidade da profissão militar. É primordial um conjunto de práticas de 

gestão verdadeiramente efetivas e eficazes, sempre respeitando às normas 

regulamentares do Exército, objetivando uma excelente eficiência administrativa. 

Logo, as necessidades impostas no novo cenário nacional e mundial impõe a 

adoção de metodologias de Gestão do Conhecimento por competência. 

Sem a inserção de práticas e de uma cultura organizacional compátivel com 

a era do conhecimento, transformando conhecimentos individuais e de grupos 

em conhecimento útil e de valor para as organizações, estas não sobreviverão 

ou terão grande dificuldade para manterem-se na dinâmica atual. Entre os 

propósitos da Instutuição Exército Brasileiro, um deles é direcionado para defesa 

externa e outro para emprego GLO (garantia da lei e da ordem). Para o primeiro 

é imposto ao Exército um determinado tipo de atuação de acordo com o emprego 

em hipótese, que, obviamente, necessita de um tipo de preparo peculiar. A 

atuação do Exército como polícia é basicamente a missão de garantia da lei e 
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da ordem, com emprego que pode ocorrer em situação de normalidade como de 

não-normalidade. Não há inimigo declarado em ambom propósitos, pois ocorrem 

em âmbito nacional, sem a participação de outros Estados. A ação de garantia 

da lei e da ordem leva a um determinado modo de preparo diferente do primeiro. 

Tanto o cenário nacional quanto o internacional, com muitas tensões provocadas 

pela conjugação dos interesses dos stakeholders em cena, impõe ao Exército a 

necessidade de poder atender a qualquer situação que se concretize. Nesse 

ambiente moderno, vulnerável, incerto, complexo e adaptável, é necessário, diria 

que obrigatório, que a organização alcance e mantenha alto nível de preparação 

e emprego. Um cumprimento de missão eficaz se dá, dentre vários fatores, mas 

principalmente pelo rendimento organizacional. Sob esse enfoque, a 

investigação das práticas de gestão do conhecimento na organização Exército 

Brasileiro e a caracterização das influências no sistema de pessoal, com foco no 

DGP, assume importância como instrumento de aumento do valor agregado, 

aumentando sua credibilidade e poder de combate, ou seja, o melhor rendimento 

organizacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO REVISÃO DE LITERATURA  

 

           O referencial teórico aborda, inicialmente, conceitos de diferentes autores 

sobre Gestão do conhecimento considerando a aplicação dessa ferramenta na 

gestão de pessoal de empresas públicas e privadas. Posteriormente, será 

apresentado os resultados e modelo proposto no Projeto MAP, realizado em 

parceria do DGP e a UNB.  

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Para solucionarmos problemas utilizamos um conjunto de habilidades e 

de congnição, isso se traduz como conhecimento. As crenças sobre 

relacionamentos causais construídas pelos indivíduos são formadas por dados 

e informações (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). Segundo Davenport e 

Prusak (2003), o que promove uma estrutura para avaliação e integração de 

novas experiências e informações é o próprio conhecimento, sendo este um 

misto de experiências, valores, informações e insights. Vale destacar que o 

conhecimento é diferente da informação, pois o fator humano interage sobre a 

segunda, potencializando e gerando o conhecimento por meio da interpretação 

e da evolução de habilidades e competências humanas à informação. Em 

contrapartida, o conhecimento é uma interpretação elaborada da informação 

recebida, agragando um novo valor à informação (BRAUN; MUELLER, 2014).  

Nonaka e Takeuchi (2008) apresentam o conhecimento em dois formatos: 

o primeiro subjetivo e ligado as experiências do indivíduo, baseado em 

interpretação e contexto, chamado de conhecimento tácito. “O conhecimento 

tácito não é facilmente visível e explicável. Pelo contrário, é altamente pessoal e 

difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e compartilhamento dificultoso” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 19). O segundo é o explícito, que pode ser 

expresso em palavras, sons ou números, além de compartilhado na forma de 

dados, fórmulas científicas e recursos áudio-visuais. Este tipo de conhecimento 

pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos de modo formal e 

sistematizado, comumente encontrado em publicações. Tendo em vista que o 

conhecimento é resultado da análise de dados e informações, envolvendo ainda 

a conclusão própria, somos induzidos a crer que armazenar informações é 
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diferente de armazenar conhecimento. Para que haja armazenamento de 

conhecimento, alguns estudiosos defendem a necessidade de um processo de 

transformação de conhecimento explícito em conhecimento tácito, ou vice e 

versa (MELO, 2003). 

O gerenciamento do conhecimento existente é a base principal para que 

organizações possam fazer um melhor uso do conhecimento. É comum que, 

gestores em uma parte da organização gastem muita energia ou mesmo não 

consigam resolver um problema porque o conhecimento de que precisam se 

encontrar em outra parte da organização, as vezes em outra organização filial, 

mas não está acessível ou é desconhecido. Para tornar o conhecimento 

acessível em toda organização, a primeira iniciativa de gestão do conhecimento 

na maioria das vezes é descobrir o escopo de conhecimento disponível e agir 

em cima deste. Tornar o conhecimento tácito mais explicíto, com mecanismos 

para movê-lo mais rápido para onde for necessário, se dará com abordagens 

específicas, que podem incluir a realização de uma auditoria de conhecimento, 

mapeando os recursos e fluxos de conhecimento da organização (NHS, 2005). 

Evitar a resolução de problemas seguidas vezes partindo do zero, ou seja, 

a constante reinvenção da roda, é um gargalo desafiante diante da quantidade 

de conhecimento que é produzido dentro das organizações, identifica-los e usá-

los efetivamente não é uma tarefa tão simples (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

No entanto, Davenport e Prusak (2003, p. 21) afirmam que “o conhecimento só 

é um ativo valioso quando está acessível, não basta existir em alguma parte da 

organização. O conhecimento é um recurso de difícil imitação por parte das 

organizações devido aos seus componentes tácitos e suas características 

intangíveis (CHOO, 2003). Nesse contexto, Angeloni (2008, p. 2) expõe o 

conceito de gestão do conhecimento definido como sendo “um conjunto de 

processos que governa a aquisição, a criação, o compartilhamento, o 

armazenamento e a utilização de conhecimento no âmbito das organizações”, 

ou seja, para uma gestão de qualidade, o conhecimento existindo é apenas uma 

pequena parte do todo.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), tanto para conhecimento tácito 

quanto explícito, deve-se cultivar a incorporação, identificação, geração e 

compartilhamento na gestão do conhecimento. O conjunto de técnicas e 

ferramentas que englobam os processos gerenciais, incluindo toda infraestrutura 

física e digital por onde o conhecimento tramita é o modelo de gestão que 
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viabiliza disseminação e criação de conhecimentos individuais e coletivos 

(LARA, 2004). É utilizado para estabelecer de forma sistêmica as inovações 

geradas na organização para alavancar o posicionamento no mercado. Nas 

instituições públicas segue o mesmo contexto, a diferença é que nas 

organizações privadas implantam-se as estratégias de gestão de conhecimento 

porque, talvez, se não inovarem tendem a desaparecer com maior rapidez, ou 

seja, falir. Em contrapartida, acrescenta-se o fator pressão social quando se tem 

uma sociedade exigente, assim as instituições públicas são motivadas a 

alcançar esse novo modelo de gestão com intuito de ganhar rapidez e qualidade 

nos processos (BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012).  

Segundo Lausin, Desouza e Kraft (2003) a Gestão do Conhecimento já 

existia anteriormente ao período de amplo desenvolvimento da tecnologia da 

informação pelo mundo no exército norte-americano, contrariando o que muitos 

pensam equivocadamente. Mas, segundo esses autores, a gestão do 

conhecimento, sendo fruto da cultura organizacional e militar, e que foi sendo 

adaptada ao longo dos anos, mostra que essa atividade é tão antiga quanto o 

próprio exército americano. É válido lembrar que as Organizações Militares têm 

regulamentos e normas próprias, portanto, distinguem-se das organizações 

públicas civis. Entretanto, como ponto em comum, seguem as leis da 

Administração Pública.  

Santos (2001, p.32) diz que “o processo do conhecimento sistemático de 

identificar, criar, renovar e aplicar os conhecimentos que são estratégicos na vida 

da organização é definido como gestão de conhecimento”. Da mesma maneira, 

Pereira (2002) define como toda a importância desta idéia como algo primordial 

para o desenvolvimento da organização, porém, verifica a relevância de uma 

implantação sistemática desta prática. Ainda diz que, quanto mais se cria e 

incorpora decisões estratégicas com atenção neste tipo de ativo, nasce um 

requisito, o de revisar toda estrutura organizacional, objetivando à 

implementação de modelos de gestão versáteis e que facilitem criar e disceminar 

o conhecimento. Em sua publicação sobre modelo de gestão de conhecimento, 

Batista (2005) expõe sobre modelo de gestão de conhecimento para a 

administração pública e sobre a importância da mesma para o crescimento da 

competência individual do gestor público, mostrando de acordo com o Cômite 

Executivo do Governo Eletrônico: [...] um conjunto de processos sistematizados, 

articulados e intencionais, capazes de incrementar a habilidade dos gestores 
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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). Já no Exército Brasileiro temos 

uma abordagem atualizada diante do contexto em que vive, afirmando que 

gestão de conhecimento é uma atuação que tem como consequência a 

promoção de uma abordagem integrada para a identificar, buscar, avaliar e 

compartilhar os meios de conhecimento tácitos e explícitos existentes na 

organização para atingir os objetivos de sua missão. Influenciar a transmissão 

do conhecimento, conectando os que possuem o saber com quem necessitam 

saber, essa é a finalidade (BRASIL, 2015, p. 45).  

Neste contexto, a soma das partes não é maior que o todo, pois o mais 

importante é a propriedade coesa e sinérgica do conhecimento, sabendo-se que 

ele pode ser criado e destruído. Sendo assim, observa-se que, a grosso modo, 

consiste em uma mudança de paradigma na estratégia de uma organização, 

tendo em vista que sua implementação exige uma adaptação nos sistemas, 

processos e nas pessoas. Isto porque a gestão do conhecimento 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. Segundo Lausin, Desouza e 

Kraft (2003), em se tratando de aprendizagem, as organizações militares, em 

geral, propiciam uma melhor formação e treinamento de seus membros, e ainda 

fomentam maneiras eficazes de ensino. Ainda afirmam que o aprendizado não 

se restringe ao desenvolvimento de conhecimentos técnicos, mas também 

engloba o desenvolvimento da capacidade mental que, mesmo sob pressão, 

consegue filtrar as informações que lhes chegam, identificando as mais 

importantes e úteis para a sua missão.  

 

2.1.1 FERRAMENTAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE CONHECIMENTO 

 

  Batista et al. (2005) segue uma tipologia mais simples para a análise das 

conclusões de sua pesquisa. No âmbito da administração pública foram divididas 

as práticas da gestão do conhecimento em três categorias: 
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 A primeira é definida por àquelas prioritariamente ligadas a gestão dos 

recursos humanos, os quais facilitam compartilhar, disseminar e transferir 

informações e conhecimentos; 

 A segunda categoria é composta pelas práticas ligadas, antes de mais nada, 

à estruturação de processos da organização que sejam verdadeiros facilitadores 

para gerar, reter, organizar e disseminar o conhecimento organizacional; 

 A terceira, e não menos importante, é a categoria com todas as práticas que 

tenham o foco principal na base tecnológica e funcional, servindo como suporte 

à gestão do conhecimento organizacional, dentre elas a gestão da informação 

automatizada, aplicativos e ferramentas de tecnologia da informação para 

obtenção, disseminação e colaboração. 

A transcendência dessas categorias acima ocorrem em diversas práticas 

de gestão do conhecimento, de acordo com os próprios autores supracitados. 

Como exemplo podemos citar os portais corporativos de tecnologia da 

informação, que apesar de serem soluções, envolvem mudanças em processos 

organizacionais, e o seu funcionamento eficiente e eficaz depende das ações 

relacionadas aos aspectos culturais e comportamentais de difusão do 

conhecimento. No entanto, para manter a objetividade, essa tríade será também 

adotada neste trabalho, com a intenção de melhor nortear a apresentação do 

panorama atual e das sugestões que surgiram no campo de pesquisa. No quadro 

a seguir, temos uma pesquisa editada pelo IPEA, nomeada como Gestão do 

Conhecimento na Administração Pública, onde explicitam-se as práticas de 

gestão do conhecimento apuradas (BATISTA et al., 2005). 

 
Quadro 1 - Práticas de Gestão do Conhecimento 

Práticas de gestão do conhecimento  Definição 
Comunidade de prática  

de conhecimento 
Grupos informais e interdisciplinares de pessoas unidas em 

torno de um interesse comum. 

Mentoring  
Modalidade de gestão do desempenho na qual expert 

participante (mentor) modela as competências de um 

indivíduo ou grupo. 

Coaching  
Similar ao mentoring mas o coach não participa da execução 

das atividades. 

Benchmarking interno e externo  
Busca sistemática das melhores referências para comparação 

aos processos, produtos e serviços da organização. 

Melhores práticas 

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. 

Fóruns (presenciais e virtuais)/Listas 

de discussão 

Espaços para discutir, homogeneizar e compartilhar 

informações, idéias e experiências que contribuirão para o 

desenvolvimento de competências. 
Mapeamento ou auditoria do 

conhecimento 
Registro do conhecimento organizacional sobre processos, 

produtos, serviços. Mapas ou árvores de conhecimento, 
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descrevendo fluxos e relacionamentos de indivíduos, grupos 

ou a organização como um todo. 

Ferramentas de colaboração como 

portais, intranets e extranets 

Portal ou outros sistemas informatizados que capturam e 

difundem conhecimento e experiência entre trabalhadores/ 

departamentos. O portal pode constituir-se em um verdadeiro 

ambiente de trabalho e repositório de conhecimento para a 

organização e seus colaboradores. 

Sistema de gestão por competências  
Estratégia e gestão baseada nas competências requeridas para 

o exercício das atividades de determinado posto de trabalho. 
Banco de competências individuais/ 

Banco de Talentos/ Páginas amarelas. 
Repositório de informações sobre a capacidade técnica, 

científica, artística e cultural das pessoas. 

Banco de competências 

organizacionais 

Repositório de informações sobre a localização de 

conhecimentos na organização, incluindo fontes de consulta e 

também as pessoas ou quipes detentoras de determinado 

conhecimento. 
Memória organizacional/ lições 

aprendidas 
Registro do conhecimento sobre processos, produtos e 

serviços. 

Educação corporativa  
Processo de educação continuada com vistas à atualização do 

pessoal. 

Gestão do capital intelectual/gestão 

dos ativos intangíveis 

Inclui mapeamento dos ativos organizacionais intangíveis, 

gestão do capital humano, gestão do capital do cliente e 

política de propriedade industrial. 

Narrativas  
Técnicas utilizadas para descrever assuntos complexos, 

comunicar lições aprendidas. 

Sistemas de workflow  
Controle da qualidade da informação apoiado pela automação 

do fluxo ou trâmite de documentos. 

Gestão do conteúdo  
Representação dos processos de seleção, captura, 

classificação, indexação, registro e depuração de informações. 

Gestão eletrônica de documentos  

Prática que implica adoção de aplicativos de controle de 

emissão, edição e acompanhamento da tramitação de 

documentos. 

Fonte: Batista et al. (2005) 

 

 

 

 

2.1.2 BARREIRAS E FACILITADORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

         De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), um dos principais focos da 

gestão do conhecimento nas organizações é o compartilhamento das 

infomações e do conhecimento. Essa prática se dá basicamente através de 

interação interpessoal, por isto, uma mudança no foco em uma abordagem 

tecnológica para outra centrada nas pessoas se faz necessári. A literatura sobre 

gestão do conhecimento traz ênfase na importância do uso de sistemas de 

informação para sua finalidade, contudo, as características peculiares de 

compartilharmento de informação que são ignoradas tem grande influência (LIN; 

LEE, 2006; CHO; LI; SU, 2007). Segundo Wang e Noe (2010) uma importante 

razão para o não sucesso do compartilhamento desses conhecimentos está na 

questão de como é desconsiderado o contexto interpessoal e organizacional, 
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bem como as características individuais, ambos de relevante interferência neste 

processo. É importante identificar e eliminar, ao menos minimizar, as barreiras 

individuais e sociais que não colaboram com compartilhamento do conhecimento 

(LIN, LEE 2006; WANG; NOE, 2010; HONG; SUH; KOO, 2011). Sintetizando, 

Alves, França e Magaldi (2011) apresentam o quadro a seguir com os aspectos 

principais que facilitam o compartilhamento do conhecimento, embasados pelos 

autores relacionados ao lado de cada um deles:  

 

Quadro 2 - Aspectos facilitadores ao compartilhamento do conhecimento 

Aspectos 

Facilitadores  
Definições operacionais  Autores 

Reconhecimento 

Percepção do indivíduo que o 

compartilhamento de 

conhecimento é devidamente 

reconhecido ou recompensado 

pela equipe ou organização. 

Davenport, 1998 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001 

Robbins, 2002 

Desejo de colaborar 
Disposição solícita de 

compartilhar seus 

conhecimentos com outros. 

Eagly e Chaiken, 1998 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001 

Robbins, 2002 

Tonet, 2006 

Consciência da 

utilidade do 

conhecimento 

Consciência de que o 

conhecimento pode ter utilidade 

para outras pessoas na 

organização. 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001 

Tonet, 2006 

Reciprocidade 

Percepção de que ao compartilhar 

um recurso, a 

outra parte estará disposta a 

retribuir com um 

conhecimento de mesmo valor. 

Nonaka & Takeuchi, 1995 

Eagly e Chaiken, 1998 

Tonet, 2006 

Confiança 

Certeza de que o 

compartilhamento de 

conhecimento não trará danos a si 

mesmo, certeza quanto ao uso a 

ser feito do conhecimento 

compartilhado. 

Eagly e Chaiken, 1998 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001 

Robbins, 2002 

Tonet, 2006 

Consciência da 

aprendizagem 

Percepção de que há 

aprendizagem pessoal ao 

compartilhar conhecimentos. 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001 

Angeloni, Dazzi, 2004 

Tonet, 2006 

Relevância 
Percepção de que há ganhos 

pessoais relevantes ao se 

compartilhar conhecimento. 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 2001 

Angeloni, Dazzi, 2004 

Ponjuan, 2004 
Fonte: Alves, França e Magaldi (2011) 
 

          Pesquisar atuais destacam as barreiras humanas como principal forma de 

interferência no compartilhamento de conhecimento. Alves, França e Magaldi 

(2011) também apresentam o seguinte quadro como sendo um resumo das 

principais barreiras ao compartilhamento do conhecimento nas organizações, 

seguindo a mesma idéia adotada acima para elencar os aspectos facilitadores: 

 

Quadro 3 - Barreiras ao compartilhamento do conhecimento 
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Barreiras  Definições operacionais  Autores 

Individualismo 

Relutância de indivíduos que 

investiram recursos na 

construção de uma competência 

específica em compartilhar este 

conhecimento com outros. 

Davenport, 1998 

Gammelgaard, Husted e 

Michailova, 2002 

Medo de se expor 

Percepção de que o 

compartilhamento de 

conhecimento pode expor 

fracassos que tragam danos 

à carreira ou reputação do 

indivíduo. 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 

2001 

Confidencialidade  
Percepção de que o conhecimento 

é algo sigiloso e que não deve ser 

compartilhado. 
Robbins, 2002 

Competição 

interna 

Percepção de que o 

compartilhamento de 

conhecimento pode diminuir 

vantagens competitivas 

individuais. 

Davenport, 1998 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 

2001 

Robbins, 2002 

Seletividade  
Percepção de que apenas parte do 

conhecimento deve ser 

compartilhada. 
Davenport, 1998 

Falta de tempo 
Percepção de que não há tempo 

suficiente para compartilhar 

conhecimento. 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 

2001; 

Angeloni; Dazzi, 2004 

Perda de poder 
Percepção de que compartilhar 

conhecimento equivale a perder 

poder e influência na organização. 

Nonaka & Takeuchi, 1995 

Davenport, 1998 

Von Krogh; Ichijo; Nonaka, 

2001 
Fonte: Alves, França e Magaldi (2011). 

 

 

2.1.3 MODELOS DE GESTÃO DE CONHECIMENTO 

 

 O termo gestão do conhecimento, desde seu nascimento, teve como 

resultado de estudos sobre seu significado diversos modelos apresentados por 

pesquisadores, gestores e interessados na área. Modelos sempre nos ajudaram 

na síntese de coisas mais complexas e auxiliaram em simplificar e explicar as 

teorias sobre o assunto. Sendo assim, sabemos que modelos auxiliam no 

entendimento e em uma visualização mais clara de fenômenos que seriam 

difíceis de compreender pela sua complexidade e magnitude (MALAVSKI; LIMA; 

COSTA, 2010). Para Kuriakose (2010), estes modelos podem ser comparados 

segundo seis grandes aspectos: contexto; aplicabilidade; estágios; avaliação; 

validação e áreas-chaves. 

 Contexto: refere-se ao contexto em que cada modelo foi desenvolvido. 

Podendo ter sido desenvolvido para uma área específica, ou para uma 

determinada organização, ou também ser genérico, por exemplo. 
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 Aplicabilidade: refere-se a que entidade cada modelo pode ser aplicado. 

Para exemplificar pode-se dizer que o modelo pode ser aplicado para 

qualquer organização, ou somente para uma determinada organização. 

 Estágios: refere-se à quantidade de etapas de cada modelo. 

 Avaliação: tem relação à indicação de uma metodologia específica para 

sua aplicação na prática. Pode ser objetiva, quando a ferramenta é 

descrita no detalhe em seu modelo; subjetiva, quando o modelo foi 

aplicado e obteve seus resultados, mas não apresenta a ferramenta 

prática; ou, dificultando mais ainda, não indica nada facilmente 

observável. 

 Validação: indica a metodologia utilizada para validar o modelo, ou seja, 

indica como ele foi aplicado. Pode ser um estudo de caso, por exemplo. 

 Áreas-chaves: indica as áreas-chaves utilizadas. 

 

Grandes autores do tema utilizam em suas abordagens uma construção 

de metodologias, as quais são demonstradas através de pesquisas e estudos 

que tiveram como base experiências vividas em organizações das mais diversas. 

Será apresentado a seguir alguns modelos (Quadro 4) para que haja uma 

compreensão mais nítida e para uma análise apurada com objetivo de mostrar 

na prática a criação de um ambiente favorável para gestão de conhecimento 

eficaz, visando sempre a integração interpessoal, processual e tecnológica das 

organizações, respondendo um dos objetivos principais da pesquisa. 

 

Quadro 4 – Modelos de Gestão do Conhecimento 

Autores Modelos de Gestão do Conhecimento 

Davenport e Pruzak (2003) Apresentam alguns fatores que devem ser considerados 

para assegurar o sucesso de iniciativas de 

compartilhamento de conhecimento são eles: cultura 

orientada para o conhecimento; existência de 

infraestrutura técnica e organizacional; apoio da alta 

gerência; vinculação ao valor econômico e setorial 

(atrelada ao benefício econômico que pode patrocinar); 

e) alguma orientação por processos; clareza de visão e 

linguagem (fácil compreensão); elementos motivadores 

não triviais; algum nível de estrutura de conhecimento; 

múltiplos canais para a transferência de conhecimento. 

Terra (2005) O modelo apresentado por Terra trata das sete 

dimensões do modelo de gestão do conhecimento, a 

partir de uma visão multidimensional, que demonstra o 

papel indispensável da alta administração como o 
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princípio do processo. No nível estratégico a 1ª 

dimensão: visão e estratégica da alta administração. No 

nível organizacional a 2ª dimensão: cultura 

organizacional, 3ª dimensão: estrutura organizacional, 

4ª dimensão: política de Recursos Humanos. 

Relacionado a infraestrutura estão a 5ª dimensão: 

sistemas de informações e a 6ª dimensão: mensuração 

de resultados. Do modelo apresentado verifica-se que as 

dimensões da gestão do conhecimento apontam para os 

componentes organizacionais: estrutura; pessoas; e 

ambiente externo. 

Teixeira Filho (2000) Apresenta de forma simplificada que a Gestão do 

Conhecimento é uma coleção de processos que dirige a 

criação, disseminação e utilização do conhecimento 

para atingir plenamente os objetivos da organização. O 

conhecimento é avaliado pelas ações que desencadeia. 

O modelo apresentado é composto por 5 etapas: 

preparação, explicitação, socialização, divulgação e 

avaliação. Em sua análise Teixeira Filho (2000) conclui 

que o conhecimento está muito associado à ação, e que 

os funcionários obtêm e geram conhecimento a partir 

das informações de diversas formas, ou seja, 

comparando, experimentando e que estes devem estar 

intelectualmente qualificados. 

Sicsú e Dias (2005) Apresentam alguns princípios referindo-se aos modelos 

de Gestão do Conhecimento são eles: planejamento 

estratégico, Cultura de aprendizagem e tipos de 

conhecimento, Inovação e modernização como armas 

concorrenciais, Foco no sistema de informações, Futuro 

da organização condicionado pela sua história 

(administração do processo de mudança), Dinâmica 

interna da organização deve ser colaborativa, 

Condições tecnológicas adequadas (mínimas), 

manutenção de recursos humanos qualificados. 

Nonaka e Takeuchi (1997) Propõem um modelo dinâmico de interação entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Dentro 

do modelo proposto a gestão do conhecimento requer o 

trabalho em equipe com profissionais qualificados e 

uma equipe muito bem articulada com toda 

organização. O Modelo apresentado trata do 

profissional do conhecimento ou gestor do 

conhecimento que devem ter as seguintes 

características: elevado padrão intelectual; forte noção 

de comprometimento para recriar o mundo segundo sua 

própria perspectiva; ampla variedade de experiências, 

tanto dentro quanto fora da organização; habilidade na 

condução de diálogos com os clientes externos e com 

os clientes internos; devem ser abertos para conduzir 

discussões e debates com outras pessoas. 

Stewart (1998) Apresenta a figura do capital intelectual formado por 

três partes: humano: inclui conhecimento e 

competências individuais dos funcionários; estrutural: 
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inclui conhecimento ou competência coletiva, como 

processos, know-how, marcas e patentes, documentos; 

e do cliente: inclui conhecimento e vantagens advindas 

dos clientes. Medidas de Capital Humano segundo a 

visão de Stewart (1998) se referem aos empregados 

especializados ou às atividades que executam, e que 

agregam valor sob o ponto de vista do cliente. A 

inovação, atitudes de empregados, posição hierárquica 

na organização, rotatividade das pessoas, experiência 

profissional e aprendizado individual e em equipes são 

resultados do capital humano que podem ser medidos. 

Kaplan e Norton (1997) Através da visão do Balanced Scorecard (BSC) sugere 

indicadores e vetores de desempenho, dando um foco 

estratégico ao conhecimento da organização que podem 

ser tratados no planejamento estratégico. O BSC é uma 

das metodologias de avaliação baseado em indicadores 

e modelos de avaliação dos resultados da gestão do 

conhecimento. 

  

2.1.4 GESTÃO POR COMPETÊNCIA  

 

O entendimento deste conceito é parte fundamental para 

compreendermos gestão de conhecimento com um todo. Devido a imensa 

exploração do assunto, podemos encontrar muitos conceitos e teorias sobre o 

mesmo. Contudo, ainda sim pode-se obter uma definição mais específica de 

suas características principais relacionadas aos membros de uma organização.     

Teve início em meados dos anos de 1980, embasadas em estudos de 

perfis de diversas organizações mundiais, a definição de escalas de 

competências. Estas incluíram indicadores de desempenho que relacionavam as 

habilidades necessárias e as atitudes favoráveis à realização de uma tarefa. Foi 

realizado o detalhamento de perfis de acordo com cada posto de trabalho, o que 

ajudou na implementação de planos e projetos que objetivam treinar seu pessoal 

e resultar em um desenvolvimento por competências, além de servir como norte 

nos processos seletivos (GRAMIGNA, 2007). 

 Uma dessas abordagens traz o conceito de competências profissionais 

ou humanas como combinações sinérgicas atitudes, habilidades e de 

conhecimentos, expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado 

contexto, que agregam valor às pessoas e organizações (BRANDÃO, H., P., et 

al, 2008 apud Carbone, Brandão e Leite, 2005). Outra abordagem deste tema, 

focada nas competências e suas dimensões, pode ser resumida como: a atitude 
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caracterizada pelo “querer fazer”, a habilidade por “saber fazer”, e por fim, o 

conhecimento relacionado com com o conceito de “saber” (KRIIGER, 2018).  

Com o surgimento dos modelos baseados em competência, e por 

conseguinte, sua introdução aos ambientes organizacionais, transformou e 

aprimorou o termo competência e trouxe diferentes conotações. (BRANDÃO, 

Hugo Pena. et al, 2008 apud BRANDÃO e  GUIMARÃES, 2001). Encontra-se 

hoje, por exemplo, o conceito de competências individuais, coletivas e 

essenciais. As individuais são dinâmicas, relacionadas à ação. Já a competência 

coletiva é caracterizada por ser uma competência em rede, a qual cada indivíduo 

depende da competência do outro para que o todo alcance ou supere o objetivo 

e resultado coletivo. Diferentemente ocorre com as competências essenciais, as 

quais confundem-se com a marca da empresa ou da organização, condição 

essencial do seu produto final (JANINI,2003). Gramigna (2007), para dar uma 

definição as competências, optou por utilizar as competências de suporte, 

categorizando-as em básicas, essenciais e diferenciais. As básicas mantém o 

funcionamento da organização e são facilmente percebidas no ambiente interno. 

De outro modo, as essenciais são devem ser percebidas pelos clientes, sendo 

as mais importantes. Por fim, as diferenciais são aquelas que estabelecem 

vantagem competitiva à empresa ou organização. Para que haja uma 

compreensão do conceito, deve-se ter o entendimento de que existe a 

organização, com seus conjuntos de competências, resultados do 

desenvolvimento desta mesma, concretizadas em seu patrimônio de 

conhecimento, e de outro lado, encontram-se as pessoas, que também possuem 

seus conjuntos de competências, podendo, ou não, ser aproveitados em prol da 

organização. 

 Deste modo, a organização transmite o seu patrimônio de conhecimento 

aos seus membros, desenvolvendo-os, e estes, por sua vez transferem para a 

organização o seu aprendizado, agregando valor a ambos e melhorando as 

condições de enfrentamento dos novos desafios (RUANO,2003). Este autor 

considera o fator identificável se torna muito relevante ao considerarmos as 

diversas explicações sobre competência. Os “feitos” de um profissional, bem 

como sua forma de executar suas tarefas, permitem observar e avaliar sua 

capacidade de comprir as missões, sendo possível o estabelecimento de 

critérios para sua avaliação e nivelamento de desempenho.  
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Quando se trata de Gestão por Competências, leva-se em conta também 

a psicologia e o indivíduo como um todo, beneficiando estratégias de gestão dos 

recursos humanos, principalmente relacionados ao recrutamento e seleção de 

pessoal, o desenvolvimento, a avaliação do desempenho e a compensação do 

pessoal (RUANO, 2003 apud Santos, 2001). A Gestão por Competências se 

embasa no esforço de desenvolver as competências fundamentais ao 

cumprimento dos objetivos organizacionais, dando à organização um 

desempenho de melhor qualidade, superior às de seus concorrentes. Nesse 

contexto, ela está inserida entre as práticas ligadas primariamente à estruturação 

dos processos que funcionam como facilitadores de aplicação do conhecimento 

organizacional, de identificação, criação, armazenamento e disseminação 

(KRIIGER, 2018 apud DURAND, 2000; PRAHALAD; HAMEL,1990). 

 

2.1.5 A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO 

EB 

 

A PORTARIA Nº 118-EME, DE 6 DE AGOSTO DE 2012, diz que diante 

da transformação da Força, aumentam as exigências de um sistema de 

educacional e de capacitação mais eficiente para seu êxito. Isso se deve aos 

seguintes fatores: as novas concepções introduzidas, as atualizações 

doutrinárias, os projetos atuais, e dos processos e equipamentos utilizados. 

Deste modo, A gestão do conhecimento permitirá a superação dos gargalos de 

maneira gradativa. Importante ressaltar que, a capacitação para o 

desenvolvimento de habilidades específicas, com enfoque na realização de 

trabalhos que exijam alguma determinada especialização, tem seu alcance 

reduzido no tempo e no espaço, e requer obrigatoriamente, atualizações 

periódicas e aperfeiçoamento constante. Por isso se faz necessário preparar o 

público interno para que haja um acompanhamento da velocidade e da 

complexidade da criação do conhecimento e fazer uso da gestão por 

competências, modelo para a solucionarmos essa situação-problema.  

É por meio da Diretoria de Avaliação e Promoções (DA Prom) que o 

Departamento-Geral do Pessoal (DGP), se encarrega do planejamento, 

supervisão, processamento, controle e aprimoramento do Sistema de Gestão do 

Desempenho do Pessoal, onde se avaliam as mais variadas competências do 

indivíduo. A Portaria nº 039-D A PROM, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017 traz as 
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competências avaliadas dentro de um conjunto de experiências, conhecimentos, 

atitudes e habilidades que são evidenciados em um cargo ou função específicas, 

estas são dividas em duas categorias:  

I - básicas - comuns a todos os militares, independente do posto, da graduação, 

do cargo ou da função desempenhada; e  

II - específicas - caracterizam o desempenho no posto, na graduação, no cargo 

ou na função desempenhada pelo militar. 

Competências norteadas especificamente para as missões finalísticas do 

Exército, principalmente para seu emprego operacional, são exigências 

importantes para transformar a Força. O Exército Brasileiro tem competência 

definido como a capacidade de mobilizar atitudes, habilidades e conhecimentos, 

valores, atitudes e experiência para tomada de decisão e atuação em situações 

diversas. Abaixo estão elencadas as vantagens dessa gestão, de acordo com a 

DIRETRIZ PARA GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO: 

1) melhora do desempenho das pessoas; 

2) identificação das necessidades de capacitação;  

3) alinhamento dos objetivos e metas da organização e das equipes;  

4) redução da subjetividade na seleção e avaliação de pessoas;  

5) análise do desenvolvimento do pessoal;  

6) enriquecimento do perfil dos militares, potencializando seus resultados; 

7) melhora do relacionamento entre gestores e liderados;  

8) manutenção da motivação e compromisso; e  

9) extração do máximo de produtividade de cada indivíduo. 

 

2.1.6 PORTFÓLIO DE APOIO À GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Existe um conjunto de plataformas digitais, livres e colaborativas, que 

abriga as bases de dados referentes à gestão da informação no Exército 

Brasileiro, o EB Conhecer. Serve como apoio à Gestão do Conhecimento e para 

o aumento da visivilidade das publicações da instituição, dando fácil acesso a 

elas, criado pelo Comando do Exército, em conformidade com a Lei de Acesso 

à informação (lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). 

O portfólio visa organizar, armazenar, preservar, gerenciar, recuperar e 

difundir todo acervo digital publicado dentro do Exército, com grande parte em 
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consonância com o meio civil. Nele estão as produções intelectuais, as 

publicações de periódicos, os conceitos doutrinários, o patrimônio histórico e 

cultural e os produtos de eventos temáticos de interesse da Força Terrestre. 

O sistema é composto por aplicativos com funções específicas para a gestão do 

conhecimento no âmbito do Exército, são eles: a Biblioteca Digital do Exército 

(BDEx), o Portal de Periódicos do Exército (EB Revistas), o Portal de Eventos do 

Exército (EB Eventos), o Acervo do Patrimônio Histórico e Cultural (EB Acervo), a 

Enciclopédia Colaborativa de Doutrina (Wikidout) e o Metabuscador (EBusca), 

ferramentas que aumentaram muito a aquisição e busca de conhecimentos dos 

militares. 

 

2.2 PROJETO MAP  

 

O Projeto MAP integra o Programa Força da Nossa Força e é resultado 

de uma iniciativa entre o DGP e a UnB. No início das atividades, o ponto de 

partida foi a identificação dos processos do Departamento, que serviu de base 

para a elaboração de sua nova Cadeia de Valor Agregado. Na sequência, foi 

realizada a modelagem de 200 processos considerados prioritários pelas 

Diretorias e Assessorias do DGP. O Projeto contempla, também, a melhoria de 

16 macroprocessos, que inclui o mapeamento de competências, o 

dimensionamento da força de trabalho para os processos melhorados e uma 

proposta de racionalização de TI, que servirá de insumo para o Projeto Sistema 

Corporativo de Gestão de Pessoal do Exército (SisCoGeP). As atividades se 

desenvolveram nos anos de 2018 e 2019 pelo Centro Interdisciplinar de Estudos 

em Transportes da Universidade de Brasília (CEFTRU), mediante um Termo de 

Execução Descentralizada (TED), celebrado entre o DGP e a UnB, no ano de 

2017. 

O modelo foi formulado seguindo três premissas: a. Modelo Conceitual, a 

partir das ideias e background da literatura; b. Modelo Operacional, com a 

finalidade de responder (o que eu faço agora?) e, finalmente, c. Modelo Preditivo, 

que apresenta um modelo de entrada para os indicadores (contidos nas 

propostas de melhoria), gerando a predição dos macroprocessos que mais 

influenciam no desempenho e satisfação do DGP (Figura 1). 
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Fig 1. Alcance dos modelos oferecidos 

 

Assim, foi dividido em três partes, seguindo os três tipos de modelo a 

serem oferecidos, sendo que os dois primeiros modelos estão juntos, modelo 

conceitual (Compreensão, Compartilhamento, Consolidação) e modelo 

operacional (consumo). 

 

Modelo Conceitual: Todo esforço e entregas de processos modelados, 

documentação, competências, análises estatísticas, percepção de diferentes 

sistemas pelos usuários e propostas de melhorias não faz sentido se esse 

conhecimento não for compreendido, compartilhado, consolidado e consumido 

(4cs). 

Para fomentar que os 4cs sejam contemplados, o Projeto MAP desenhou um 

modelo conceitual e operacional baseado nos conhecimentos adquiridos ao 

longo do projeto, organizando em etapas, o uso do conhecimento disposto ao 

longo desse esforço conjunto na obtenção de um DGP alinhado com as 

premissas da Administração contemporânea (Figura 2). 
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Fig. 2 . Modelo de Gestão do Conhecimento 4.0 (Projeto MAP) 

 

Compreensão- Base teórica: 30 meses de projeto gerou um grande volume de 

informação útil que deve ser compreendido pela organização. Slater e Narver 

(1995), explicam que uma organização orientada a aprender é aquela que está 

preparada para criar e usar conhecimento. Sinkula, Baker e Noordewier (1997) 

explicam que para garantir a orientação para aprendizagem é necessário ter uma 

visão compartilhada de toda a organização, alinhando desde as equipes 

estratégicas até o operacional. Outro fator importante levantado pelo autor é a 

organização estar disposta a provar novas metodologias, não deixando que 

experiências do passado prejudiquem experiências futuras. E finalmente o 

compromisso com o aprender, que Senge (1990) explica como “o pensamento 

do alfabetismo”, que se refere a capacidade de pensar e razoar a respeito dos 

erros e acertos cometidos, aprendendo durante a implementação do processo. 

 

Compreensão- Base prática: A partir do conhecimento científico descrito na 

“Compreensão-base teórica”, foram organizadas uma série de questões com 

intuito de serem refletidas pelos receptores dos relatórios de melhoria (Figura 1- 

quadro 1). Em cada frente foram destacadas quatro questões-chave que 

favorecerão a compreensão de cada relatório apresentado de cada um dos 16 

macros de melhoria. O dimensionamento surge transversalmente por se tratar 

de um tema pertinente a todas as frentes, gerando indagações sobre o esforço 

a ser dedicado a cada atividade e o contingente adequado. 
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Compartilhamento- Base teórica: Após a compreensão das informações 

contidas no relatório de melhoria, deve-se alinhar a informação com “grupo de 

decisão” dentro da unidade/seção participe do macro. Sendo assim, inicialmente 

eles devem alinhar com todos os membros envolvidos, assegurando que os 

objetivos práticos são os mesmos descritos no projeto. Embora pareça simples, 

a literatura explica que o processo de compartilhamento da informação no âmbito 

organizacional pode ser complexo. Porém, Yusof, Ismail, Ahmad e Yusof (2012) 

explicam que as organizações estão se tornando cada vez mais conscientes da 

importância do compartilhamento de conhecimento para sobreviver e 

permanecer competitivo, garantindo a geração de valor por meio de uma 

comunicação clara. Assim, todo processo de compartilhamento está enraizado 

em algumas bases teóricas levantadas pela literatura científica.  

Normalmente um colaborador tende a difundir uma informação em uma 

organização buscando algo em troca, seja um reconhecimento de seu trabalho, 

ou status social no grupo por ter uma informação que os demais não possuem. 

A teoria das trocas sociais explica esse comportamento individual envolvido no 

processo de troca de recursos através do desejo de receber algo através do 

contato (YAN, WANG, CHEN, e ZHANG, 2012).  Isto significa que o ato de 

compartilhar uma informação (a difusão em toda organização) também é um 

ponto a ser planejado no processo. Lin (2008) explica que a teoria de redes tem 

como consequência também o compartilhamento do conhecimento, pois o 

colaborador se agrupa dentro de redes de relacionamentos internas na 

organização (rede de aconselhamento, rede de amizade e rede de informação), 

sendo que a distância e a acessibilidade da estrutura da rede refletem a 

qualidade da interação. E finalmente a Teoria dos Recursos, que parte da 

premissa que a informação é compartilhada no intuito de sobrevivência, uma vez 

que recursos internos podem não atender as demandas, se isolados, 

favorecendo o compartilhamento.  

Com intuito de tornar o compartilhamento mais efetivo, buscou-se um 

modelo que integrasse as contribuições teóricas, porém com premissas 

possíveis de serem aplicadas. Como resultado encontrou-se o modelo de Yusof, 

Ismail, Ahmad e Yusof (2012). O modelo parte da premissa de três antecedentes 

do compartilhamento (Fatores individuais, Organizacionais e Tecnológicos) 

(Figura 1, Quadro 2). O compartilhamento das informações é necessário para 

garantir um alinhamento do conhecimento do grupo. Os três níveis que 

impulsionam o compartilhamento são (fatores individuais, organizacionais e 

tecnológicos). Na esfera do indivíduo, questões como a confiança, a 

personalidade, consciência sobre a importância e a satisfação com o emprego 

são impulsionadores do compartilhamento, exaltando a necessidade do estudo 

de competências realizados e a busca do GAP atual na organização, uma vez 

que para a informação ser disseminada, estes fatores são primordiais. O 

segundo nível é o organizacional, que se refere a Estrutura, Cultura, 

Recompensas e Reconhecimentos, Processos bem definidos e Layout. Todos 

estes fatores estão presentes na frente de Processos. Finalmente o terceiro 

nível, relacionado a tecnologia, que se trata de cumprir três necessidades 
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básicas para o uso dos sistemas de informação: formação contínua dos 

colaborados para uso dos sistemas e conhecimento da estrutura disponível. 

Deste modo, para garantir que a informação compreendida possa ser 

compartilhada para garantir sua consolidação e consumo operacional, é 

necessário atentar para estes fatores. 

  

Compartilhamento- Base prática: São três ações necessárias, que são 

conectadas, começando pela frente de competências, que informa não apenas 

as competências necessárias, mas todo conjunto do CHAVE (Competências, 

Habilidades, Atitudes, Valores e Experiências). Esse modelo do projeto foi 

desenhado obedecendo as premissas atuais do Exército e incorporando a os 

resultados da frente de processos. A segunda ação diz respeito à organização, 

que pode ser observada por meio da modelagem dos processos, uma vez que 

ainda é o melhor método para compreender uma organização como um todo. E, 

finalmente, a ação em tecnologia, onde se identifica o nível de satisfação com 

os principais sistemas assim como as necessidades de integração com outros 

sistemas e sistemas duplicados. O relatório de requisitos também aponta a 

necessidade de formação dos colaboradores em sistemas específicos, a fim de 

incrementar a efetividade da organização. 

 

Consolidação- Base teórica: Segundo Lin (2008), as organizações se baseiam 

em algumas características-chave como funcionalidade, realização e 

diferenciação organizacional. Por meio deste conjunto de características pode-

se observar a organização que pode ter um desempenho superior. Segundo 

Elenkov (2002), o desempenho organizacional refere-se à conquista 

organizacional em relação aos seus objetivos de negócios. Assim, um nível 

estrutural estável e persistentes, responsabilidades definidas e escala da 

organização (quanto maior a organização, maior a dependência de sistemas 

mais sofisticados) (LIN, 2008).  

 

Consolidação- Base prática: No decorrer da coleta dos dados, modelagem dos 

processos, entrevistas e construção dos relatórios foram encontrados padrões 

sobre como a literatura está tratando as organizações para o novo milénio e o 

estado atual do Exército Brasileiro. Cada uma das frentes ofereceu contribuições 

pautadas no objetivo de alto desempenho organizacional e consolidação do 

conhecimento adquirido em 30 meses de projeto. Um primeiro padrão 

encontrado não apenas pela frente de requisitos como por todas as frentes foi a 

necessidade de implementação da cultura dos dados, no que se refere ao 

planejamento, criação, alimentação adequada e uso dos dados, sendo 

necessário portanto uma integração e melhoria dos sistemas atuais. Muitas das 

análises ao longo do projeto foram impossibilitadas ou atrasadas por falta de 

dados (inexistência/qualidade), sendo diagnosticada em diferentes relatórios de 

entregas de melhoria de macroprocesso. A frente de processos apontou todas 
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atividades dos 16 macroprocessos melhorados que não agregavam valor, assim 

como aqueles fluxos que representavam retrabalho e para auxiliar na garantia 

do processo correto e melhoria contínua estabeleceu indicadores, favorecendo 

a Gestão por Resultados, extremamente relevante no contexto 4.0 de home 

office e virtualização. E, finalmente, a frente de competências que traçou as 

premissas para a gestão por competências, amplamente adotada por 

organizações referência em inovação. Deste modo, para consolidar o trabalho 

realizado nos últimos meses é necessário implementar uma mudança cultural 

incremental na direção destas três iniciativas, implementação da cultura de 

dados, gestão por indicadores (voltada aos resultados) e gestão por 

competências) base para a consolidação das melhorias apresentadas.  

 

Consumo- Base teórica: Uma vez estabelecido os primeiros 3cs, é o momento 

de estabelecer o último C, de consumo. Em um contexto com uma grande 

quantidade de informação gerada é normal que no momento de operacionalizar 

ou consumir exista dúvida por onde começar. É comum haver dificuldade de 

operacionalizar diretrizes estratégicas e táticas, principalmente no contexto 

brasileiro (SOBRAL, 2008). Assim, foram estabelecidas etapas para garantir a 

aplicação correta de maneira imediata de toda informação oferecida. 

 

Consumo- Base prática: Foi criado um modelo de consumo operacional a partir 

de dois objetivos: Aprendizado ou Melhoria. Sendo o aprendizado o caminho 

para incorporação de um novo militar e a melhoria o incremento para otimização 

no macroprocesso (Figura 3). 
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Fig 3. Modelo do conhecimento 4.0 operacional - Consumo 

 

Pode-se observar que foram contempladas as três frentes, com passos 

para aprendizado e melhoria, deixando claro os passos necessários para 

consumir o modelo do conhecimento 4.0. 

 

Modelo Conceitual: Finalmente o modelo, um plus ao escopo do projeto que 

visou gerar um modelo matemático a partir dos indicadores propostos na 

melhoria conectando o estado atual (onde estamos) com o estado futuro (onde 

queremos chegar). Quando se estuda um problema de qualquer natureza, 

normalmente o pesquisador se depara com um alto nível de complexidade, 

quanto aos fatores que podem incidir sobre ele, transformando um problema, em 

um conjunto de variáveis que se inter-relacionam entre si.  

Na tentativa de simplificar os problemas/fenômenos e assim garantir um 

entendimento melhor de todo o contexto, os pesquisadores costumam se valer 

de modelos que expressem uma determinada realidade. Assim, pode-se 

compreender um modelo como uma aproximação da realidade, permitindo uma 

visão mais clara de um problema ou fenômeno. O entendimento do modelo  
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garante ao pesquisador a compreensão do problema, e por meio de simulações 

e observações o pesquisador pode maximizar as possibilidades de resolução do 

problema real em si. 

Porém, os modelos são construídos por etapas, necessárias para garantir 

a representação da realidade. A etapa mais básica nasce da observação e 

descrição de determinado fenômeno ou problema e suas relações hipotéticas. É 

nesta etapa que se constrói o que se chama variável conceitual. Entretanto as 

variáveis conceituais necessitam de uma validação junto a especialistas, a fim 

de garantir que o conceito aprisionado pela variável seja completo, que o 

conteúdo esteja de acordo com a variável representada, sendo conhecida como 

validade de conteúdo (VIEIRA, 2009). Esta validade é necessária pois a maioria 

das variáveis relacionadas a um problema/fenômeno são abstratas e sua 

construção empírica, muitas vezes, envolvem um grupo de conceitos, o que se 

chama de constructo, o qual pode ser interpretado como uma criação humana 

com finalidade definida, assim é considerado uma aproximação de caráter 

artificial, criado pelo pesquisador para representar de maneira empírica a 

abstração da variável conceitual. 

Finalmente, o modelo pode ser aplicado a partir da coleta de dados 

extraído de um conjunto de indicadores que representem os conceitos contidos 

no constructo modelado pelo pesquisador. Assim, surge a necessidade de 

garantir a minimização do GAP entre constructo e dados por meio de testes de 

confiabilidade e validade. Pode-se observar, na figura 4, as etapas da criação de 

um modelo de pesquisa aplicada. 

 

 

Fig. 4 Etapas para construção de modelos de Pesquisa Aplicada. Fonte: Hair, et al. (2019). 

  

Foi possível observar que ao longo do projeto foram realizados 

levantamentos na literatura, entrevistas, questionários, com a finalidade de 

representar os conceitos necessários para compor o modelo de pesquisa, assim 

como garantir as validações de conteúdo, realizados a cada entrega. Os modelos 

avançaram da perspectiva teórica e chegaram até o nível de sugestão dos 

indicadores que fazem parte dos constructos, que por sua vez, representam um 

conceito. Assim, o projeto utilizou-se do Design Science Research. Segundo 

Henseler (2015, pag. 8): 
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o design é um companheiro da humanidade há milhares de anos e 

possui sua origem na necessidade das  pessoas começaram a criar 

propositalmente ferramentas, roupas, abrigos e outros artefatos, sendo 

portanto uma ferramenta poderosa no processo de tomada de decisão 

(geralmente iterativo), no qual a ciência básica e ciências matemáticas 

e de engenharia são aplicadas para converter recursos idealmente 

para atingir um objetivo declarado. 

Os constructos de pesquisa via design representam aproximações da 

realidade com origem na epistemologia construtivista, assumindo que um 

indicador observado é uma relação definitiva entre os indicadores e o construto, 

ou seja, os indicadores compõem - mas não causam - o construto (MÜLLER, 

SCHUBERTH, HENSELER, 2018). Essa construção baseada no design é 

conhecida como modelo de compostos. Segundo Schuberth, Henseler e Dijkstra 

(2018), os compósitos têm uma longa tradição na análise de dados multivariada 

e são o resultado de técnicas de redução de dimensão, isto é, o mapeamento 

dos dados para um espaço dimensional menor, sendo projetados para capturar 

as características mais importantes dos dados da forma mais eficiente possível. 

Assim, à medida que o projeto foi sendo realizado, a construção do 

modelo foi ocorrendo paralelamente (Figura 5). Deste modo, a cada entrega de 

macroprocesso, foi ficando mais claro para a equipe como funcionava a 

organização. À medida que foram sendo entregues as propostas de melhoria e 

posteriormente sendo validadas, foram sendo construídas cada variável por 

meio da abordagem bottom up. Cada grupo de indicadores representando um 

macroprocesso validado se consolidava para formar a variável empírica, que é 

a representação prática da variável conceitual. 

 

 

Fig. 5 Construção do medelo de Gestão do Conhecimento 4.0  

 

Deste modo, à medida que o DGP colete os indicadores propostos nos 

planos de melhoria em um intervalo de tempo considerável (amostra 

representativa), é possível rodar o modelo matematicamente para compreender 

onde está o maior impacto para o Sistema de Pessoal do Exército Brasileiro. 
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Consumo- Base prática: Foram selecionados os principais indicadores de cada 

um dos 16 Macroprocessos melhorados. Foram separados apenas aqueles 

indicadores que afetam a satisfação e desempenho do DGP e que podem ser 

mensurados no mesmo intervalo de tempo (mensal, trimestral, semestral).  A 

partir da conceitualização da ciência do design e da operacionalização via 

compostos, foi criado o modelo aplicado de Consumo da Gestão do 

Conhecimento, uma leitura via modelagem de compostos baseado nos relatórios 

validados, dos macroprocessos melhorados (Figura 6): 

 

 

 

Fig. 6- Modelo Preditivo de Gestão do Conhecimento 4.0  
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Cada círculo compreende uma proxy (aproximação) de um conceito, e os 

retângulos compreendem a operacionalização deste conceito de maneira prática 

(indicadores de controle). Um conjunto de indicadores forma uma variável não 

observada do tipo composto (uma aproximação sobre o desempenho de cada 

macroprocesso), que pode ser calculada a partir da soma das pontuações dos 

indicadores, usando a técnica dos Mínimos Quadrados Parciais por meio das 

Equações Estruturais PLS-SEM, uma vez que as coletas sejam realizadas. 

No quadro 5 pode-se observar a composição de cada variável do modelo, 

dividida nos itens que compõem a formação da variável do macroprocesso. 

 

Quadro 5. Quadro de Variáveis vs. Indicadores. 

MM 
Nome do 

Macroprocesso 
Indicadores 

MM-1 Gerir Perícias Médicas 

GPM1- Taxa de processos concluídos em relação à meta de 

produtividade do nível gerencial (RM e SPM) 

GPM2-Índice de satisfação do servidor em relação aos processos 

de perícias médicas 

GPM3-Taxa de médicos que atuam exclusivamente em perícias 

médicas com relação ao total de médicos de perícias médicas por 

região 

GPM4-Índice de satisfação profissional do servidor de perícias 

médicas 

GPM5-Taxa de inspeções de saúde em relação à média histórica 

por localidade (RM) 

GPM6-Taxa de tempo requisitado por laudo especializado ou 

conferência médica na condução da perícia médica 

GPM7-Percentual de laudos especializados em relação à 

quantidade de IS 

GPM8- Taxa de tramitação de processos físicos em relação à 

tramitação  

GPM9- Quantidade de cadastros no sistema 

MM-2 GOS1- Índice de execução dos recursos empenhados por OM 
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MM 
Nome do 

Macroprocesso 
Indicadores 

Gerir Orçamento de 

Saúde  

GOS2-Índice de execução dos recursos empenhados por OMS 

GOS3-Índice de solicitações incorretas 

GOS4- Índice de encaminhamentos 

GOS5- Índice de autorizações 

GOS6- Índice de novos contratos 

GOS7-Índice de aditivo 

MM-3 Gerir Movimentação  

GMO1- Índices de Fichas cadastrais de militares Não-Conforme 

GMO2- Índice de estudos realizados por Seção 

GMO3- Índice de reconsideração de Ato por ciclo de 

movimentação 

GMO4- Índice de Reclamações na ouvidoria sobre o sistema 

MM-4 
Gerir Deferimentos de 

Serviços de Saúde 

GSS1- Tempo médio para resolução das solicitações 

GSS2-Índice de processos corrigidos pela ponta da linha por tipo de 

processo (%) 

GSS3 - Índice de processos físicos em tramitação no macroprocesso 

(%) 

GSS4- - Índices de Reclamações sobre possíveis melhorias do 

SisDeSS na Ouvidoria (%) 

MM-5 Gerir Desempenho 

GDE1- Taxa de reclamação sobre a metodologia de avaliação de 

desempenho 

GDE2- Taxa de reclamação sobre o perfil do desempenho 

GDE3- Taxa de redução de lacuna do conhecimento 

GDE4- Taxa de quantidade de fichas de avaliação desconsideradas 
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MM 
Nome do 

Macroprocesso 
Indicadores 

MM-6 Gerir Inativos  

GIN1- Taxa de capacitações realizadas aos executores do processo 

de reserva 

GIN2- Taxa de processos de reserva que foram restituídos a OM de 

origem devido ao excesso de erros na documentação 

GIN3- Taxa de processos finalizados no mês  

GIN4- índice de perícias médicas realizadas, em relação a 

quantidade de perícias previstas  

MM-7 Gerir Assistência Social 

GAS1 - Taxa de capacitações executadas pelos profissionais 

técnicos das RM/OM/OMS 

GAS2 - Taxa de capacitações executadas pelos profissionais 

técnicos das RM/DCIPAS 

GAS3 - Taxa de recursos financeiros liquidados, em relação aos 

recursos financeiros empenhados / RM 

GAS4 - Taxa de recusas às solicitações de recursos oriundas das 

RM/OM/OMS, em relação ao total de solicitações recebidas de 

recursos. 

GAS5 - Taxa de ações socioassistenciais, as pessoas do público-alvo 

potencial da área de sua responsabilidade (alcance) 

GAS6 - Taxa de ações executadas nas campanhas de sensibilização, 

em relação ao que foi planejado pelas RM. 

MM-8 
Gerir Carreira do 

Servidor Civil  

GCC1- Taxa de reclamação do novo sistema de avaliação  

GCC2- Taxa de desenvolvimento do módulo de avalição do SC 

MM-9 
Acompanhar a Gestão 

de Projetos do DGP  

AGP1- Índice de aprovação 

AGP2- Índice de Evasão 

AGP3- Índice de aproveitamento 

AGP4- Índice de designações por selecionados 
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MM 
Nome do 

Macroprocesso 
Indicadores 

AGP5- Índice de arquivamento digital 

MM-10 Gerir Promoção  

GPR1- Taxa de promoção indeferida 

GPR2- Taxa de promoção em relação ao universo total de militares 

GPR3- Taxa de promoção por antiguidade e merecimento 

GPR4- Taxa de Reclamação do Sistema 

MM-11 Gerir Capacitação 

GCA1-Tempo médio para análise de militares inscritos 

GCA2-Tempo de tramitação dos documentos 

GCA3-Índice de arquivamento digital 

GCA4-Índice de evasão 

GCA5-Índice de aprovação 

MM-12 
Gerir Militares 

Temporários 

GMT1- Taxa de solicitações completamente atendida 

GMT2- Taxa de solicitações da RM completamente atendidas 

GMT3- Tempo de contratação vs Tempo médio de contratação 

GMT4- Índice de Rotatividade 

GMT5- Taxa de OM com o percentual de recompletamento acima 

de 100% 

MM-13 Gerir Saúde Operacional 

GSO1 - Taxa de documentos estagnados 

GSO2 - Controle de saídas e entrantes 

MM-14 
Gerir desenvolvimento 

dos sistemas de TI 

GTI1 - Taxa de Correção realizadas 

GTI2- Taxa de solicitações que resultaram em manutenção 

evolutiva 

GTI3- Taxa riscos de evitados em relação aos riscos existentes. 
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MM 
Nome do 

Macroprocesso 
Indicadores 

GTI4- Taxa de conformidade da unidade de TI do DGP por área do 

MPS.BR. 

GTI5- Taxa de solicitações que foram automaticamente colocadas 

na fila errada do GLPI. 

GTI6- Taxa de solicitações que foram feitas para a unidade 

inadequada. 

MM-15 
Gerir Benefícios 

Obrigatórios  

GBO1- Taxa de OM/RM que possui segregação de funções 

GBO2- Taxa de erro dos processos montados 

GBO3- Tempo médio entre o envio do processo da OM para DCIPAS 

e a finalização do processo 

MM-16 

Gerir Desenvolvimento, 

Manutenção e 

Inteligência dos 

Sistemas da Diretoria de 

Saúde  

GDM1 - Taxa de Correção realizadas 

GDM2- Taxa de solicitações que resultaram em manutenção 

evolutiva 

GDM3- Taxa riscos de evitados em relação aos riscos existentes. 

GDM4- Taxa de conformidade da unidade de TI do DGP por área do 

MPS.BR. 

GDM5- Taxa de solicitações que foram automaticamente 

colocadas na fila errada do GLPI. 

GDM6- Taxa de solicitações que foram feitas para a unidade 

inadequada. 

DGP 
Departamento Geral do 

Pessoal  

DGP1- Taxa de satisfação 

DGP2- Taxa de produtividade 

DGP3- Taxa de Reclamação na ouvidoria 

 

Cada seção deve alinhar com as demais o eixo temporal de coleta 

(mensal, trimestral ou semestral e alimentar a planilha. Uma vez que a Planilha 

possua os dados necessários é possível calcular qual dos macroprocessos mais 
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impactam na satisfação e desempenho do DGP, assim como especificamente o 

indicador mais relevante. O cálculo do modelo oferece três saídas importantes. 

Qual o macroprocesso de maior impacto no desempenho e satisfação do DGP, 

a previsão a médio e longo prazo de macroprocessos importantes e principais 

ações a serem adotadas. O uso do modelo é uma solução para manter o 

conhecimento perene, uma vez que a cada ciclo de coletas, existe a 

possibilidade de calcular novamente o modelo e ajustar a estratégia. 

Outro fator a ser observado é o papel dos sistemas de informação que 

impactam no quantitativo de pessoas, encurtamento de processos, descritos em 

vários relatórios de melhoria. Assim, para uma melhor concepção do modelo, foi 

agregada como variável moderadora “sistema de informação” entre os 

macroprocessos e o desempenho e satisfação do DGP (Figura 6). 

 

 

Fig. 6 – Moderação dos Sistemas de Informação 

 

Os sistemas de informação impactam nas relações entre as diferentes 

variáveis (que representam diferentes macroprocessos) e o desempenho e 

satisfação do DGP, moderando o impacto, aumentando ou diminuindo a 

importância. Todos os cálculos poderão ser realizados a partir da coleta dos 

dados. 

Deste modo, conclui-se que com o uso do modelo de Gestão do 

Conhecimento 4.0, via 4cs, é possível dar continuidade a gestão do 

conhecimento no DGP e nos seus macroprocessos, preparando a Diretoria para 

o uso de inteligência via dados preditivos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO  

 

Santos (2001) diz que o processo corporativo para a prática da gestão do 

conhecimento deve ocorrer em consonância com os objetivos da organização, 

envolvendo gestão de competências, gestão de capital intelectual, educação, 

aprendizagem e inteligência organizacional, demonstrando assim a 

complexidade da questão, defendendo a obrigatoriedade de uma lista de 

processos que devem ser envolvidos na gestão do conhecimento eficiente. 

Dentro desse contexto, comum à esfera federal, a qual incluímos o Exército 

Brasileiro, podemos dizer que o mesmo ocorre no DGP. 

A iniciativa do Projeto MAP demonstrou um grande avanço à 

implementação de uma gestão do conhecimento no Sistema de Pessoal do 

Exército, basta agora ter sua imagem e modelo difundidos e associados à 

importância de se multiplicar os benefícios do compartilhamento do 

conhecimento. O incentivo formal aos membros e aos Comandantes das 

diversas OM espalhadas pelo nosso país talvez deva ser agora o aspecto a ser 

mais bem trabalhado em termos práticos para uma melhor difusão da Gestão do 

Conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército como um todo. Ou seja, para 

que isso ocorra, é necessário criação de mecanismos de incentivo formais para 

que os componentes das diversas unidades do Brasil tenham motivação 

suficiente para dedicarem parcela de seu tempo cotidiano nas unidades militares 

à tal atividade. É notório que já existe uma consciência coletiva a respeito da 

importância do tema, contudo, ainda estamos subindo os primeiros degraus. 

Diante deste cenário, e respondendo ao problema de pesquisa, podemos 

concluir que a gestão do conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército, 

especificamente na organização militar de objeto desse estudo, o DGP, possui 

características ímpares com um bom alinhamento ao que se encontra na 

literatura, portanto, chegamos as seguintes conclusões: 

a) Apesar de ser um assunto relativamente novo, verificou-se que o EB tem 

demonstrado alinhamento com esse fundamental conceito e iniciativas 

importantes vêm sendo realizadas. 

b) Os processos já estão sendo mapeados para uma melhoria contínua na 

gestão do conhecimento no Sistema de Pessoal do Exército, conforme visto no 

DGP através do Projeto MAP e das atuais diretrizes do Comando do Exército; 
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c) Foram observados que o Exército está em processo de implantação de 

diversas ferramentas no sentido de apoio à Gestão do Conhecimento na Força 

Terrestre;  

d) Observamos que a implantação da Gestão do Conhecimento vêm sendo 

realizada a contento no Sistema de Pessoal do Exército, se mostrando alinhada 

com o avanço tecnológico que têm ocorrido na sociedade, demonstrando assim, 

que Força Terrestre se mantém atualizada e pronta para os desafios impostos 

pela modernização e pela comutação de paradigmas.  

e) De uma maneira geral, no que tange à cultura organizacional, podemos 

concluir que as características do compartilhamento do conhecimento possuem 

uma maior quantidade de características positivas e favoráveis a tal prática. Em 

especial pelo fato de os processos estarem muito bem definidos e previstos em 

documentos, o inicio de tal compartilhamento é uma realidade no Exército. 

f) A adaptação dos modelos de gestão do conhecimento é mandatória quando 

se trata de instituições na era do conhecimento (complexas, imprevisíveis, 

instáveis). Somente o próprio público interno saberá quais etapas são aplicáveis 

ao seu caso, dependendo das características da unidade militar, as quais devem 

ser customizadas, suprimidas ou até mesmo complementadas por outras etapas 

não previstas nos modelos encontrados na literatura e no proposto pelo projeto 

MAP, gerando um modelo específico para cada ambiente organizacional, 

podendo ser ainda mais completo e permitindo a evolução do tema Gestão do 

Conhecimento. 

g) O framework proposto no projeto MAP para implementar uma gestão do 

conhecimento no DGP é apenas o primeiro projetado em parceria com o meio 

civil. Embora a intenção seja fornecer ideias sobre como realizar a 

implementação da gestão do conhecimento, antes de mais nada é necessário 

utilizar o conhecimento e experiência institucional para aplicação do modelo 

proposto, garantindo sua efetividade no escopo em que for aplicado e no 

contexto em que se encontra.  

Além disso, um grande impacto causado nos recursos humanos, dentro 

do Sistema de Pessoal do Exército, é o aspecto que favorece ao fator confiança 

organizacional e interpessoal, aumentando a credibilidade do Exército e o 

aumento seu valor agregado. Rêgo (2012, p.153) diz que: 

 

 



48 
 

 

                          O fato de o tempo de exposição à hierarquia 

ter apresentado um relacionamento positivo com a propensão ao 

compartilhamento do conhecimento revelou uma contradição com 

as críticas negativas de Takeuchi e Nonaka (2008), evidenciando 

as características da hierarquia em unificar os esforços de 

trabalho e imputar responsabilidades, gerando maior 

comprometimento, satisfação e condições favoráveis para a troca 

de conhecimento (JAQUES, 1990). 

 

Por fim, espera-se que o compartilhamento das ideias e lições aprendidas 

no processo de construção desse trabalho possam auxiliar outros estudiosos da 

gestão do conhecimento, seja nas unidades militares ou em organizações civis, 

na consecução de seus objetivos. 

 

 

Desta forma, este trabalho trás consigo a relevância de ter comprovado a 

consonância das ferramentas de gestão do conhecimento do Exército Brasileiro, 

dentro do Sistema de Pessoal, especificamente no DGP, com as mais modernas 

práticas de transferência de conhecimento existentes hoje, tornando o 

aprimoramento do capital humano da Força Terrestre uma atividade alinhada 

com o futuro e capaz de superar os desafios de uma era volátil e incerta. 

 

 

 

    ______________________ 

Bruno Costa Barros 

Capitão de Intendência 
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