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RESUMO 
O presente trabalho busca explorar o uso de técnicas e ferramentas da Gestão do Conhecimento na 
mitigação da perda de conhecimentos nas organizações militares do Exército Brasileiro. O objetivo 
geral é identificar o grau de maturidade e importância dos processos e conceitos de Gestão do 
Conhecimento nas atividades realizadas por OMs do Exército Brasileiro. Para tal, analisou-se a 
literatura sobre o tema Gestão do Conhecimento, inferiu-se, a partir de um questionário, o grau de 
conhecimento e importância de conceitos da Gestão do Conhecimento em suas atividades e foram 
propostos procedimentos visando a implantação de medidas de Gestão de Conhecimento nas 
Organizações Militares. Foi aplicado um questionário com o foco no universo de oficiais do Exército 
Brasileiro, o qual responderam 72 militares, equivalendo a uma margem de erro de 11,5% com margem 
de confiança de 95%. Do questionário, aponta-se uma noção difundida da importância da Gestão do 
Conhecimento no Exército Brasileiro, mas as ferramentas devem ser adaptadas, devido à necessidade 
de se garantir a segurança das informações. O estudo sugere a implantação e ampliação das 
oportunidades dos militares se capacitarem em cursos e estágios relacionados à Gestão do 
Conhecimento, seja através da estrutura do Exército Brasileiro, com cursos presenciais ou EaD, 
seminários, publicações e artigos nas revistas da Força; a implantação de uma cultura de colaboração 
entre os militares, mantendo aspectos essenciais à segurança da informação; e a difusão e a ampliação 
da pesquisa e coleta de dados importantes à Força, que poderia se basear na estrutura do EB 
Conhecer, já operacional. 
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Perda de Conhecimento. Implantação de Gestão do 
Conhecimento. Grau de maturidade. Conhecimento Organizacional. 
 
ABSTRACT 
This research explores the use of knowledge management techniques and tools to mitigate the loss of 
knowledge in the military organizations of the Brazilian Army. The general purpose is to identify the 
degree of maturity and importance of the Knowledge Management processes and concepts in the 
activities carried out by military organizations of the Brazilian Army. For this, the literature on the topic 
of Knowledge Management was analyzed, a questionnaire was distributed to assess the degree of 
knowledge and the importance of Knowledge Management concepts in its activities and, based on the 
results, measures were proposed to implement Knowledge Management tools in Military Organizations. 
From a questionnaire application focusing on the universe of officers of the Brazilian Army, 72 officers 
responded, equivalent to a margin of error of 11.5% with a 95% confidence interval. The questionnaire 
answers point to a widespread notion of the importance of Knowledge Management in the Brazilian 
Army, but the tools must be adapted, due to the need to guarantee information security. The study 
suggests the implementation and expansion of opportunities for the military to be trained in courses and 
trainings in the field of Knowledge Management, either within the Brazilian Army, or through presential 
or distance education courses, seminars, publications and articles in the magazines of the Force; the 
implementation of a culture of collaboration among the military, maintaining aspects essential to 
information security; and the dissemination and expansion of research and collection of important data 
for the Force, which could be based on the EB Conhecer structure, already operational. 
 
Keywords: Knowledge management. Loss of Knowledge. Implementation of Knowledge Management. 
Degree of maturity. Organizational Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

A era do conhecimento caracteriza-se pela grande disponibilidade de 

informações, o que exige uma nova estruturação das organizações para que todo o 

potencial desta nova realidade seja utilizado em proveito de sua atividade fim. Para 

realizar a eficaz e eficiente gestão da disponibilidade de dados, novas ferramentas 

são estudadas e implementadas para que, efetivamente, se transformem em 

conhecimento útil. (VILLAS BÔAS, 2016) 

O Exército Brasileiro, buscando se modernizar para atuar inserido na era do 

conhecimento e buscando adotar o emprego de materiais e capacidades com 

tecnologias agregadas, promove a transformação de sua estrutura pelo Projeto de 

Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA) que orienta o Processo de Transformação 

da organização da Era Industrial para a Era do Conhecimento (BRASIL, 2012). A 

Força Terrestre da Era do Conhecimento busca alcançar resultados decisivos nas 

Operações de Amplo Espectro, baseando sua estrutura em flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES), garantindo a 

progressividade do emprego da violência, adaptada ao grau da ameaça. (BRASIL, 

2014) 

Conforme Maia Neto (2011), as características centrais do Exército Brasileiro 

como organização são seu grande efetivo (cerca de 200.000 integrantes), grande 

quantidade de Organizações Militares (OM), alta rotatividade de pessoal de carreira e 

a hierarquia e disciplina como pilares da Instituição. Neste contexto, a complexidade 

da organização a torna propensa à perda de conhecimento, dado que, conforme 

Cavalcanti e Gomes (2001), o conhecimento só pode ser absorvido com o 

aprendizado e experiência, sendo difícil de ser explicitado. Nonaka, Toyama e Konno 

(2000) conceituam o conhecimento explícito como aquele formal e organizado de 

forma escrita, numérica e padrões, enquanto o conhecimento tácito é caracterizado 

por ser pessoal e dependente do indivíduo e sua intuição. 

A Gestão do Conhecimento, de acordo com 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 
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características semelhantes ao Exército Brasileiro, com fins de aumentar a eficiência 

de seus processos organizacionais.   

1.1 PROBLEMA 

Embora a Gestão de Processos empregue a padronização, a 

institucionalização e o controle dos processos de trabalho no Exército Brasileiro 

(BRASIL, 2016), o conhecimento para a sua execução está diretamente vinculado a 

quem os executa. Assim, levando em consideração que a estrutura organizacional do 

Exército Brasileiro é baseada em processos (BRASIL, 2006) e a interdependência dos 

processos e o conhecimento, pode-se depreender que a alta rotatividade dos efetivos 

pode impactar na eficiência dos processos. A aplicação de ferramentas de Gestão do 

Conhecimento, com o foco na mitigação da perda de conhecimentos, visa a aprimorar 

a eficiência dos processos, respeitando as características do Exército Brasileiro.  

Assim sendo, esta pesquisa busca responder à questão: Qual o grau de 

maturidade e importância da implantação dos processos de Gestão do Conhecimento 

nas Organizações Militares do Exército Brasileiro? 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa será identificar o grau de maturidade e importância 

dos processos e conceitos de Gestão do Conhecimento nas atividades realizadas por 

OMs do Exército Brasileiro. 

Para alcançar o objetivo geral, serão trabalhados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Analisar a literatura sobre o tema Gestão do Conhecimento; 

b) A partir de um questionário, inferir o grau de conhecimento e importância de 

conceitos da Gestão do Conhecimento em suas atividades; e 

c) Propor procedimentos visando a implantação de medidas de Gestão de 

Conhecimento nas Organizações Militares.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A busca pela melhoria contínua dos processos organizacionais passa pela 

aplicação de ferramentas relacionadas à Gestão de Processos e a Gestão do 

Conhecimento. Assim, a pesquisa relacionada à Gestão do Conhecimento colabora 

para a melhoria da eficácia e eficiência dos processos organizacionais do Exército 
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Brasileiro, com o foco principal nas pessoas. O aumento da efetividade e eficiência 

dos Processos Organizacionais de Estado-Maior permitem o emprego mais objetivo 

de recursos humanos para a missão finalística de suas Organizações Militares. 

Para se evitar a solução de continuidade atinente à rotatividade de pessoal e a 

exigência de vivência nacional, o estudo de ferramentas para a mitigação de perda de 

conhecimentos pode se mostrar útil para a Força Terrestre. A partir de exemplos na 

literatura relacionados às organizações com características semelhantes ao Exército 

Brasileiro, propõe-se buscar modelos aplicados que possam ser adaptados às 

peculiaridades da profissão militar. 

A busca pela eficiência administrativa, alinhada às leis do Estado Brasileiro e 

regulamentos do Exército Brasileiro, requer um conjunto de práticas de Gestão 

eficiente, eficaz e efetivo. Logo, a adoção de metodologias de Gestão do 

Conhecimento, a aplicação de meios de Tecnologia da Informação e a capacitação 

dos quadros se alinham com as necessidades impostas pelo atual cenário nacional e 

mundial. (BRASIL, 2016) 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para desenvolver altos níveis de eficiência no cenário moderno, a organização 

deve ter a capacidade de acompanhar tendências tecnológicas, sociais e econômicas 

de seu ambiente de forma rápida e precisa. Canongia et al (2004) indica que a 

valorização dos ativos intangíveis das organizações é uma característica da Era do 

Conhecimento ou Sociedade do Conhecimento, onde o fluxo de informação, know 

how tecnológico e gerencial são fatores críticos de sucesso. O conhecimento se torna 

o principal ativo de uma organização e o fator de diferenciação estratégica. 

Segundo Barroso e Gomes (1999 p. 152) “conhecimento é opinião, ideia ou 

teoria que tenha sido verificada (de forma empírica) e aceita por uma comunidade”. O 

conhecimento possui como característica a sua escalabilidade. Quanto mais se usa e 

compartilha um conhecimento, mais o conhecimento cresce em qualidade e 

quantidade. Cada pessoa que participa do processo de construção do conhecimento 

agrega seus valores e divide suas experiências pessoais. 

O conhecimento é categorizado, conforme Batista (2012), em conhecimento 

explícito e conhecimento tácito. O conhecimento explícito é o conhecimento formal e 

sistemático, expresso em palavras e números, podendo ser facilmente codificado, 
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comunicado e compartilhado. O conhecimento tácito é pessoal, portanto, difícil de ser 

formalizado. Baseia-se em experiências pessoais, valores e emoções. 

Com a série de transformações que as novas tecnologias imprimem ao mundo, 

as organizações devem se preparar para o novo contexto mundial. Assim, o 

entendimento dos fatores ambientais, como as forças competitivas, regulamentos, 

legislações e tendências sociais constituem a base para a decisão de como 

organização os fatores internos de uma organização, como os recursos humanos, 

infraestrutura, estrutura organizacional e estratégias.  

Torna-se, então, fator de competitividade o saber mais, o saber aprender e o 

aprender mais depressa que seu concorrente. Assim, impulsiona-se as organizações 

a um formato flexível e adaptável, fomentando a criatividade e a inovação nas 

pessoas, tornando-as capazes de se adaptarem às situações.  

Para compreender a gestão do conhecimento, é necessário, primeiramente 

compreender a diferença entre dado, informação e conhecimento. Angeloni (2003, p. 

18) apresenta o conceito de dado como “elementos brutos, sem significado, 

desvinculados da realidade”, enquanto informação “dados com significado”. Esta 

classificação indica que os dados por si só não acrescentam muito valor a uma 

organização, precisando que estes dados tenham algum trabalho de melhoramento.  

As informações, entretanto, possuem importância limitada, pois a informação 

que não é usada não promove ação. Portanto, a informação deve ser usada para algo 

útil para a organização e, somente então produzirá conhecimento. Assim, define-se o 

conhecimento como a informação processada pelos indivíduos. Conforme Angeloni 

(2003), o conhecimento depende do indivíduo, com suas percepções e experiencias, 

que modifica e agrega as informações conforme suas características pessoais e seus 

modelos mentais.  

Batista (2012) classifica o conhecimento em: 

Conhecimento explícito É o conhecimento que precisa ser 
externalizado de 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 seu 
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desempenho. 

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. 

QUADRO 1: Classificação do Conhecimento. 
Fonte: BATISTA, 2012, p. 78. 
 

A partir destes conceitos, define-se a Gestão da Informação como os processos 

e tecnologias relacionadas ao gerenciamento de informações, como os softwares e 

os formulários. Por sua vez, a Gestão do Conhecimento objetiva, de forma intencional, 

o desenvolvimento das habilidades e experiências das pessoas, alavancando o 

desempenho de uma organização a partir da criação e circulação de conhecimento 

(CANONGIA et. al., 2004). 

A aplicação das ferramentas de Gestão da Informação e Gestão do 

Conhecimento alavancam o potencial das organizações. Para uma organização obter 

uma vantagem competitiva frente a outra ela deve operar de maneira diferente de sua 

concorrência. Assim, a consciência de sua condição como empresa e a consciência 

de seu ambiente possibilitam que a organização seja capaz de se adequar 

estrategicamente, atividade fundamental para a vantagem competitiva e 

sustentabilidade da vantagem obtida. Para se obter a flexibilidade exigida é 

necessária a disposição de informações para a geração de conhecimento. O 

conhecimento gerado deve impulsionar mudanças organizacionais, como melhoria e 

adequação de processos, adaptação estratégica e inovação. 

Assim, a informação é um dos principais fatores de apoio à decisão. A decisão 

dentro de uma organização pode definir o futuro e a sobrevivência de uma 

organização. Portanto, a tomada de decisão não pode ser uma atividade aleatória e 

sem uma sistematização. Junto ao processo intuitivo da decisão deve-se ter a análise 

sistematizada das informações disponíveis. Portanto, acrescenta-se à importância 

dos dados, informações e conhecimento a comunicação e a tecnologia no processo 

decisório. 

A boa comunicação, conforme Angeloni (2003), é fundamental para se evitar 

distorções no processo de construção de conhecimento, pois existe a dificuldade 

natural em articular ideias em palavras ou números. Dependendo da experiência de 

quem recebe o conhecimento, alterar-se-á a forma de como será interpretado, 

existindo partes da informação que as pessoas podem não perceber devido ao 
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subentendimento de partes das informações. A individualidade, o humor e o estado 

de espírito podem alterar a forma como a informação será recebida, e as abordagens 

puramente sistematizadas privilegiam os aspectos racionais em detrimento a 

abordagens intuitivas e não lineares. 

Um desafio a ser enfrentado no processo de tomada de decisão não é a 

obtenção de obter os dados, as informações e o conhecimento, mas sim entender que 

no processo algumas distorções poderão ocorrer e existem ferramentas para 

amenizá-las.  

A disponibilidade de dados, informações e conhecimentos no processo de 

tomada de decisão é importante, mas normalmente eles estão de forma 

desorganizada, dependendo dos indivíduos e seus modelos mentais. A comunicação 

e o trabalho de equipe desenvolvem papel relevante para superar as primeiras 

dificuldades no processo. Pela capacidade de comunicação, a equipe pode buscar o 

consenso e o ajuste de planos individuais em planos coletivos, sem a imposição ou 

manipulação. Pelo trabalho em equipe pode-se obter perspectivas diferentes e um 

resultado mais abrangente. 

A decisão é um processo linguístico, coletivo e dependente da racionalidade 

dos indivíduos participantes, sofrendo interferência das diferenças individuais e nas 

distorções na coleta e interpretação da informação. O estabelecimento da decisão 

comum envolve a consideração do ponto de vista individual, buscando-se uma 

qualidade decisória superior. A decisão deixa de ser individual e passa a ser coletiva. 

Considera-se que nenhuma pessoa possua todas as informações e conhecimentos 

institucionais e essas informações podem não estar organizadas e disponíveis. A 

tomada de decisão em conjunto é uma ferramenta a ser utilizada na mitigação de 

informações e conhecimentos parciais.  

A tecnologia exerce o papel de organização e distribuição dos dados, 

informações e conhecimentos e como integrador no processo de tomada de decisão. 

O tomador de decisão deve poder acessar experiencias passadas e aprender e ajustar 

suas decisões futuras.  

A mitigação da perda de conhecimentos tácito e explícito nas Organizações 

Militares do Exército Brasileiro tem o potencial de aperfeiçoar o processo decisório, 

garantindo flexibilidade e decisão de forma precisa e rápida, atendendo a necessidade 

criada pela evolução do mundo com a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

e o dinamismo das comunicações instantâneas. O uso de ferramentas para registro e 
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disponibilização de conhecimentos auxilia o decisor a aplicar a projeção de poder do 

Exército Brasileiro ante a nova realidade das Operações Conjuntas. 

No âmbito do Exército Brasileiro, a Gestão do Conhecimento vem ganhando 

importância, destacando-se a iniciativa do EB Conhecer, a criação da Agência de 

Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC) e trabalhos científicos publicados, como o 

estudo da implantação da Gestão do Conhecimento no DCT a partir da Vice Chefia 

de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (VCh EPDI) de Villar (2017). 

3 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitam formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura analítica de referências 

bibliográficas e o levantamento de dados a partir de um questionário. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois a individualidade e os fatores sociais são 

críticos na busca da solução da questão de estudo proposta, assim buscando-se obter 

um panorama geral acerca da percepção da gestão do conhecimento no âmbito dos 

Oficiais das Armas, Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista a necessidade de se obter uma familiarização inicial, materializada pela pesquisa 

bibliográfica, por se tratar de uma questão contemporânea e pelo uso do questionário. 

Selecionou-se o método de amostragem aleatória simples, com a população a 

ser amostrada o universo de 10.546 oficiais, conforme dados levantados no 

Almanaque do Exército. Para se obter o valor da amostra foram utilizados os seguintes 

parâmetros: 

 
Grau de Confiança 95% 

Margem de Erro (e) 5% 

Probabilidade de cada resposta (p) 50% 

Escore Z 1,96 

Tamanho da população (N) 10546 

 
QUADRO 2: Parâmetros para o cálculo da amostra. 
Fonte: O autor. 
 

Para se calcular o tamanho da amostra foi utilizada a seguinte fórmula: 
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𝑛 =

𝑍2 × 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒²

1 + (
𝑍2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)

 

O tamanho da amostra, conforme os parâmetros estimados é de 371 oficiais. 

Para se definir as questões, foram utilizados os trabalhos de Villar (2017) e 

Manuri e Yaacob (2011). Conforme Villar (2017, p.12) a gestão do conhecimento está 

pautada em quatro dimensões: Tecnologia, Processos, Pessoas e Liderança e 

Motivação. Conforme Manuri e Yaacob (2011, p. 78-79) a gestão do conhecimento 

está pautada em três dimensões: Processos, Tecnologia e Pessoas e Cultura. 

Com base nas dimensões apresentadas, foram elaboradas as questões 

conforme o quadro a seguir: 

Dimensão Questões 

Pessoas/ 
Cultura 

Questão 1- Considero importantes a formação e o treinamento de 

militares como especialistas em Gestão do Conhecimento. 

Questão 2- Considero importante recompensar militares que se 

dediquem a se aperfeiçoar na área de Gestão do Conhecimento. 

Questão 3- Considero importante recompensar militares que 

compartilhem conhecimentos. 

Questão 4- Considero importante a implantação de uma cultura de 

colaboração. 

Questão 5- É importante usar a interação pessoal como 

oportunidade de se criar e compartilhar conhecimento. 

Questão 6- É importante usar a interação virtual como oportunidade 

de se criar e compartilhar conhecimento. 

Questão 7- É importante prevenir a perda de conhecimento. 

Processos Questão 1- É importante proteger informações e conhecimento. 
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Questão 2- É importante inserir ativos de informação (por exemplo 

podcasts, vídeos, documentos) nos processos rotineiros e prover o 

acesso aos ativos de informação a quem precise saber. 

Questão 3- É importante padronizar processos e regras nos 

processos rotineiros do EB. 

Questão 4- É importante usar ferramentas colaborativas 

padronizadas. 

Questão 5- É importante usar o conceito de espaço aberto para 

permitir acesso e buscas entre as seções/divisões. 

Tecnologia 

Questão 1- É importante usar ter a capacidade de um método 

robusto de busca de informações para acessar conhecimento 

contextual e arquivar conhecimento para descobertas futuras. 

Questão 2- É importante uma plataforma online, como o EB 

Conhecer, como ponto de acesso à todas as ferramentas de acesso à 

informação do EB. 

 
QUADRO 3: Quadro de questões. 
Fonte: O autor. 
 

As respostas obtidas serão avaliadas pelo modelo da Escala de Likert, 

conforme quadro a seguir: 

Descrição 

Concordo Totalmente 

Concordo Parcialmente 

Indiferente 

Discordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

 
QUADRO 4: Quadro de Pontuação. 
Fonte: O autor. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Responderam ao questionário 72 militares, os quais se distribuem conforme o 

Gráfico 1  

 
GRÁFICO 1 – Distribuição de participantes por posto 

Fonte: O autor. 

 

Devido ao fato de o número de respostas ser inferior ao mínimo necessário 

para se atingir a margem de erro esperada, foi realizada a correção da margem de 

erro de 5% para 11,5% nos resultados esperados, mantendo a margem de confiança 

de 95%. 

Em uma primeira análise, identificou-se que houve uma predominância de 

respostas “Concordo Totalmente” para todas as questões. Assim, decidiu-se tratar os 

dados somente para as respostas “Concordo Totalmente”. 

O resultado obtido na dimensão Pessoas/Cultura segue condensado nos 

Gráficos 2 a 8, na sequência. 
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GRÁFICO 2 – Questão 1 da dimensão Pessoas/Cultura 

Fonte: O autor. 

 
GRÁFICO 3 – Questão 2 da dimensão Pessoas/Cultura 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 4 – Questão 3 da dimensão Pessoas/Cultura 

Fonte: O autor. 



12 

 

 

GRÁFICO 5 – Questão 4 da dimensão Pessoas/Cultura 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 6 – Questão 5 da dimensão Pessoas/Cultura 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 7 – Questão 6 da dimensão Pessoas/Cultura 
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Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 8 – Questão 7 da dimensão Pessoas/Cultura 

Fonte: O autor. 

Pela análise dos dados obtidos nos Gráficos 2 a 8, aponta-se que a noção da 

necessidade de que o conhecimento é um ativo importante já é amplamente difundida 

no grupo alvo da pesquisa, apontado por 93,1% das respostas (67 respostas) como 

concordo totalmente. Em relação ao formato que esta informação é criada e 

compartilhada, encontra-se dividida entre os meios virtuais e a interação pessoal, 

onde 75,8% das respostas (54 respostas) apontam para a importância dos meios 

virtuais e 69,4% (50 respostas) apontam para a importância da interação pessoal. 

A ideia de uma cultura de colaboração possui grande adesão, onde 86,1% (62 

respostas) apontam para um grau elevado de importância na implantação de métodos 

e práticas de colaboração entre os indivíduos. Entretanto, a adesão à ideia de 

recompensar os militares que compartilhem informações, seja por valorização do 

mérito, registro em boletim interno ou outros meios, foi menor, alcançando 63,9% das 

respostas (46 respostas). 

No quesito capacitação de pessoal para as atividades de Gestão do 

Conhecimento, obteve-se 80,6% de respostas favoráveis (58 respostas), reafirmando 

a noção da importância da capacidade em Gestão do Conhecimento no público alvo. 

A possibilidade de recompensar os militares que se aperfeiçoem em Gestão do 

Conhecimento obteve um índice menor, alcançando 61,1% (44 respostas). 

O resultado obtido na dimensão Processos segue condensado nos Gráficos 9 

a 13 na sequência. 
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GRÁFICO 9 – Questão 1 da dimensão Processos. 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 10 – Questão 2 da dimensão Processos. 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 11 – Questão 3 da dimensão Processos. 
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Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 12 – Questão 4 da dimensão Processos. 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 13 – Questão 5 da dimensão Processos. 

Fonte: O autor. 

Na dimensão Processos, a noção da necessidade de se proteger as 

informações e conhecimentos obteve 81,9% de respostas, indicando a noção de que 

os ativos de informações são sensíveis para o Exército Brasileiro. A ideia de utilizar 

ativos de informações virtuais, como podcasts, vídeos e documentos, obteve uma 

menor aprovação, com 68,1% de respostas (49 respostas), podendo ser 

consequência da preocupação com a segurança das informações em meios digitais. 

A padronização de processos e ferramentas colaborativas obtiveram 73,6% (53 

respostas) e 63,9% (46 respostas), respectivamente, indicando que a padronização 

não é um caminho bem aceito para o uso das ferramentas de Gestão do 
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Conhecimento. 

A implantação de espaços abertos obteve o menor índice da pesquisa, com 

apenas 50% de adesão (36 respostas), apontando para o fato que no Exército 

Brasileiro, a produção de informações e conhecimentos não pode ser superior à 

necessidade de segurança das informações. 

O resultado obtido na dimensão Tecnologia segue condensado nos Gráficos 

14 e 15 na sequência. 

 

GRÁFICO 14 – Questão 1 da dimensão Tecnologia. 

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 15 – Questão 2 da dimensão Tecnologia 

Fonte: O autor. 

Na dimensão Tecnologia, a necessidade de implantação de ferramentas 

robustas de buscas de informações, arquivamento e acesso a informações é apontado 

por 75,0%, indicando a noção da importância da criação de um banco de dados, 
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visando a difusão e a mitigação da perda de informações e conhecimentos no âmbito 

do Exército Brasileiro.  

A adesão a plataformas online encontra 68,1% de adesão, podendo esse 

resultado estar ligado com a preocupação com a disponibilização online de 

conhecimentos do Exército Brasileiro. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos propostos neste trabalho foram atendidos, de forma a contribuir 

para uma condução eficaz do processo de implantação da Gestão do Conhecimento 

nas OMs do Exército Brasileiro, no que tange a um diagnóstico do grau de maturação 

da percepção da importância e necessidade do uso de ferramentas de mitigação da 

perda de conhecimentos. 

A revisão da literatura possibilitou a identificação dos principais conceitos 

relacionados à Gestão do Conhecimento e a análise daqueles que podem ser 

inseridos e adaptados à realidade do Exército Brasileiro. Tais conceitos servem de 

base para um modelo de implantação e uso de ferramentas de Gestão do 

Conhecimento. 

A aplicação do questionário possibilitou a apuração, dentro da margem de 

confiança de 95% e margem de erro de 11,5%, apontar os principais pontos 

percebidos dentro do universo dos oficiais do Exército Brasileiro como importantes e 

os que ferem algum outro conceito da cultura organizacional. Percebe-se a 

preocupação constante com o fator segurança no trânsito de informações, indicando 

a necessidade da adaptação de algumas ferramentas da Gestão do Conhecimento à 

necessidade de se proteger dados sensíveis. 

Com base nos resultados obtidos sugere-se: 

• implantar e ampliar as oportunidades dos militares se capacitarem em cursos 

e estágios relacionados à Gestão do Conhecimento, seja através da estrutura 

do Exército Brasileiro, com cursos presenciais ou EaD, seminários, 

publicações e artigos nas revistas da Força; 

•  a implantação de uma cultura de colaboração entre os militares, mantendo 

aspectos essenciais à segurança da informação; e 



18 

 

•  a difusão e a ampliação da pesquisa e coleta de dados importantes à Força, 

que poderia se basear na estrutura do EB Conhecer, já operacional. 

Recomenda-se, para trabalhos futuros, a aplicação da metodologia da Gestão 

do Conhecimento na função de combate Comando e Controle, particularmente, no 

uso de ferramentas de GC no estudo de situação do comandante tático e no ciclo de 

tomada de decisão (ciclo OODA). 
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