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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi discutir como ocorre a gestão do conhecimento jurídico no 

setor de recursos humanos de uma instituição pública. Partindo da premissa de que as 

organizações públicas, por estarem imersas em uma sistemática burocratizada, bem como em 

virtude do Princípio da Legalidade, segundo o qual só é permitido fazer aquilo que as normas 

autorizam, necessitam ter seu conhecimento corretamente sistematizado para evitar erros na 

sua aplicação, constatam-se, nos últimos anos, profundas mudanças no conceito de gestão. Na 

área de recursos humanos, as constantes alterações de normas e entendimentos legais dos 

órgãos de controle dificultam consideravelmente a sua correta e célere aplicação no dia-dia de 

trabalho. Para tanto, buscou-se caracterizar o conceito de Administração Pública e de Gestão 

do Conhecimento, estabelecer os elementos de ligação entre a legislação de pessoal e a gestão 

do conhecimento, mapear as atividades realizadas na unidade-alvo e sistematizar as 

informações jurídicas pertinentes, a fim de possibilitar que o administrador público escolha, 

com mais segurança e facilidade, qual a normatização que deve ser aplicada em uma 

determinada situação concreta. Foi realizado um diagnóstico, por meio da aplicação de 

questionário com todos os colaboradores e gestores da unidade, cujos dados foram apurados 

com base na escala tipo Likert. Ao final, delineou-se um plano de gestão sistêmica e 

estratégica do conhecimento jurídico, que implementado, possa gerar valor à organização 

pesquisada. 

 

Palavras-chave: Gestão. Conhecimento. Recursos humanos. Normas. Jurídico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to discuss how does the management of legal knowledge in 

the human resources department of a public institution. Assuming that public organizations, 

being immersed in a bureaucratized systematic and because of the Legality Principle, 

according to which only allowed to do what the rules allow, need to have their properly 

systematized knowledge to avoid errors in your application, realize up in recent years in 

profound changes management concept. In the area of human resources, the amendments to 

standards and legal understandings of control bodies considerably hinder their correct and 

rapid by day implementation. Therefore, we sought to characterize the concept of Public 

Administration and Knowledge Management, establish the connecting elements between 

personal law and knowledge management, mapping the activities in the target unit and 

systematize the relevant legal information, the order to enable the public administrator choice, 

more safely and easily, which the regulation should be applied in a particular concrete 

situation. Diagnosis was conducted through a questionnaire to all employees and unit 

managers whose data were calculated based on the Likert scale. At the end, it delineated a 

systemic management plan and strategic legal knowledge, which implemented, can generate 

value to the organization researched. 

 

Keywords: Management. Knowledge. Human Resources. Standards. Legal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, as organizações vêm sendo reconhecidas e valorizadas, cada vez mais, 

a partir da forma como aprendem, gerenciam e aplicam o seu aprendizado. Com efeito, o 

conhecimento é intrínseco às organizações em geral, diferenciando-se de acordo com a forma 

pela qual surge e é agregado aos procedimentos internos de cada organização, bem como de 

acordo com a espécie e características próprias de cada organização. 

Nessa perspectiva, há uma peculiar diferenciação entre o conhecimento das 

organizações privadas e o das organizações públicas, haja vista que têm fundamentos e 

objetivos diferentes. No âmbito privado, o conhecimento vem sendo utilizado para conferir 

singularidade à organização, objetivando a aumentar a vantagem competitiva num mercado 

ávido por lucros. No âmbito público, por sua vez, o conhecimento vem ganhando destaque na 

possibilidade de permitir à organização minimizar seus custos e atingir seus objetivos com 

mais eficiência. 

A presente pesquisa volta seu olhar para as organizações públicas, almejando traçar 

um plano de gestão do conhecimento jurídico para o setor de recursos humanos de uma 

instituição federal de ensino superior.  

 

1.1 CONTEXTO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

As organizações públicas, imersas em uma sistemática burocratizada, com a 

necessidade de prestar serviços de maneira uniforme, com amparo na legislação, estão 

passando por profundas transformações, em especial no que diz respeito à forma de gestão. 

Na atualidade, é necessário às organizações públicas não apenas seguir esse tradicional rito 

burocrático para dar confiabilidade e moralidade aos serviços prestados, mas, sobretudo, 

atingir metas audaciosas e fornecer respostas cada vez mais rápidas e técnicas dentro de suas 

respectivas atribuições.  

Na área de recursos humanos, o contexto também não é diferente, os órgãos públicos 

devem seguir ritos legalmente determinados, quanto à concessão de direitos e apuração dos 

deveres e responsabilidades dos seus servidores. Todavia, não se pode olvidar a crescente 

inflação normativa, isto é, o surgimento de um emaranhado conjunto de leis e normas, muitas 

vezes conflitantes, que devem ser aplicadas na gestão de pessoas, cujas decisões são objeto de 

inúmeras auditorias pelos órgãos de controle interno e externo. 
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Enquanto setor responsável pela concessão dos benefícios funcionais atinentes à área 

de recursos humanos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, a Diretoria 

de Administração de Pessoal – DAP, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 

PROGESP, apresenta como precípua atribuição efetuar a correta aplicação das normas que 

regem as pessoas que trabalham nessa instituição pública. Para o desempenho de seu mister, 

faz-se necessário que os procedimentos administrativos estejam em conformidade com a 

legislação vigente à época da concessão do benefício pela Administração ou da aquisição do 

direito pelo servidor.  

Sendo assim, na área de recursos humanos de uma organização pública, em virtude 

das constantes alterações legislativas, o histórico normativo reveste-se de suma importância, 

haja vista fundamentar a concessão ou não de algum benefício ao servidor em determinado 

período.  

À medida que as normas vão surgindo, devem ocorrer, necessariamente, mudanças 

nos procedimentos administrativos, para fins de adequação às novas diretrizes. Por vezes, as 

alterações legislativas são bastante bruscas, como ocorre quando há criação de novo plano de 

cargos e carreira de servidores. Outras vezes, contudo, as mudanças são imperceptíveis em 

um primeiro momento, demandando análise mais aprofundada e criteriosa, a fim de evitar 

erros na eventual concessão de benefícios. Em qualquer caso, é imprescindível que o 

conhecimento dessas normas esteja disseminado para pronta aplicação correta por todos os 

servidores da organização, como forma de melhorar a prestação do serviço ao público interno 

e externo. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa teve como finalidade resolver o seguinte 

problema: como implementar uma gestão sistêmica e estratégica do conhecimento jurídico na 

DAP, de modo a criar um ambiente de inovação e gerar valor à organização?     

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O presente estudo justifica-se, de modo especial, pela enorme quantidade de leis, 

normas, resoluções e decisões judiciais e administrativas que devem ser seguidas pela 

Administração Pública no seu cotidiano de trabalho, e que demandam um gerenciamento, a 

fim de atender plenamente às necessidades institucionais. 

Ademais, o conhecimento vem ganhando destaque nas organizações como 

importante elemento diferenciador e agregador de valores, ensejando uma intensa discussão 



18 
 

doutrinária e acadêmica acerca da matéria, com a criação de modelos específicos para a 

Administração Pública
1
, inclusive.  

Em virtude da crescente onda de movimentação de pessoal que a UFRN vem 

passando nos últimos anos, com o ingresso de uma grande quantidade de novos servidores e o 

desligamento de outros tantos
2
, há premente necessidade de organização do conhecimento 

institucional e de disseminá-lo corretamente entre os colaboradores, a fim de minimizar os 

impactos negativos com as perdas do “capital intelectual”. 

A pesquisa, com enfoque interdisciplinar, procura abranger as áreas de 

Biblioteconomia e Gestão da Informação, Administração e Direito, na medida em que 

intenciona discutir as formas de organizar, tratar e usar as informações jurídicas atinentes à 

gestão de pessoas, de modo a permitir a construção e gestão do conhecimento jurídico da 

organização pública pesquisada.    

Em termos pessoais, a presente pesquisa surgiu em virtude de o pesquisador, 

graduado em Direito, atuar nessa Universidade há mais de 07 anos, e vislumbrar a carência de 

estudos e ações na área de gestão do conhecimento, bem como a necessidade de correta 

aplicação das inúmeras normas pelos diversos servidores que laboram no setor de recursos 

humanos. 

 

1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo primário deste estudo é analisar como ocorre a gestão do conhecimento 

jurídico na Diretoria de Administração de Pessoal – DAP, por meio de uma melhor 

organização e tratamento de dados e informações jurídicas provenientes de fontes internas e 

externas.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

                                                           
1
 Conforme será exposto ao longo do trabalho, as formas de gerenciar o conhecimento foram sendo delineadas a 

partir dos estudos de diversos autores em consonância com as necessidades de cada organização, de modo que, 

para as organizações públicas, foi criado um modelo específico, em decorrência sua natureza e características 

peculiares. 
2
 Nos anos de 2011 a 2014, ingressaram na UFRN 938 novos servidores, de acordo com os dados disponíveis no 

Portal do DAP (www.portaldap.ufrn.br). No mesmo período, houve nessa Instituição 961 vacâncias, dentre 

aposentadorias, falecimentos e exonerações. 
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 Caracterizar, por meio da revisão bibliográfica, o conceito de Administração 

Pública e de Gestão do Conhecimento; 

 Estabelecer os elementos de ligação entre a legislação de pessoal e a Gestão do 

Conhecimento;  

 Mapear as atividades realizadas na DAP/PROGESP; 

 Sistematizar as informações jurídicas referentes à gestão de pessoas; 

 Elaborar um plano de gestão do conhecimento jurídico para a DAP/PROGESP. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho de conclusão está organizado em formato de dissertação 

composta de sete capítulos.  

No capítulo 1, é realizada uma introdução, com a justificativa da pesquisa e a 

exposição dos objetivos do trabalho.  

No capítulo 2, foi abordado o significado das normas jurídicas para as atividades da 

Administração Pública, enfocando o Princípio da Legalidade e seus desdobramentos para a 

consecução dos fins públicos, bem como trazendo à discussão o conceito da Jurimetria 

aplicada ao Direito Administrativo.  

No capítulo 3, por sua vez, foram estudados os conceitos pertinentes à gestão do 

conhecimento, bem como a relevância dessa matéria para a atuação dos órgãos públicos 

contemporâneos.   

No capítulo 4, foram expostos os aspectos metodológicos adotados no decorrer 

pesquisa. 

No capítulo 5, foi realizada uma discussão sobre a organização em estudo, a partir de 

pesquisa documental realizada nos diversos diplomas normativos que a regulam, bem como 

do diagnóstico feito com a primeira parte do instrumento de pesquisa.   

No capítulo 6, foram apresentados os dados colhidos, discutidos os resultados 

obtidos e formulada uma proposta de intervenção.  

Por fim, no capítulo 7, foram expostas as considerações finais e discutidas formas de 

avanço de pesquisa e trabalhos futuros. 
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2 A LEGALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Antes de se adentrar na seara da gestão do conhecimento no âmbito da 

Administração Pública, é importante definir as premissas básicas que fundamentaram a 

presente pesquisa e determinaram a escolha do seu objeto e método.  

É cediço que, na sociedade contemporânea, a informação passou a constituir-se como 

insumo básico no processo de tomada de decisão. Nas organizações públicas, por sua vez, o 

conhecimento em matéria jurídica reveste-se de fundamental importância, haja vista que aos 

agentes públicos só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza, de modo que vigora o 

pressuposto da normatividade para embasar a atuação do administrador público, conforme 

será estudado mais adiante.  

Assim, inicialmente foi abordado o significado das normas jurídicas para as 

atividades da Administração Pública, enfocando o Princípio da Legalidade e seus 

desdobramentos para a consecução dos fins públicos. Em seguida, foram estudados os 

conceitos pertinentes à gestão do conhecimento, bem como a relevância dessa matéria para a 

atuação dos órgãos públicos contemporâneos.   

Na teoria clássica da tripartição dos poderes do Estado, com os mecanismos dos 

freios e contrapesos, proposta por Montesquieu, ao Poder Executivo cabe, em síntese e por 

sua própria natureza, a função administrativa, isto é, a execução e aplicação do direito 

legislado, através de comportamentos infralegais ou infraconstitucionais
3
.  

O Poder Executivo materializa-se nos órgãos da Administração Pública, a qual, 

enquanto instituição do Estado, procura cumprir seu papel de executar as normas e gerir a 

coisa (res) pública, por meio da atuação dos agentes públicos, que ficam estritamente 

limitados à vontade heterônoma do legislador
4
.   

Esta lógica aparenta ser bastante simples, mormente em face de que, segundo ensina 

o eminente administrativista Seabra Fagundes, “administrar é aplicar a lei de ofício”
5
, em uma 

concepção clássica de vinculação positiva à lei.  

No entanto, considerando o imenso volume de leis e normas que diuturnamente são 

introduzidas no cenário jurídico pátrio, a tarefa de administrar a coisa pública passa a ter 

contornos bem mais amplos e complexos, demandando um conhecimento mais aprofundado 

                                                           
3
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 36. 

4
 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 10. 
5
 FAGUNDES, Seabra Miguel. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 

1984. p. 3. 
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dessas normatizações e suas interpretações aplicáveis, a fim de evitar a prática de atos 

administrativos ilegais, passíveis de controle pelo Poder Judiciário ou, até mesmo, gerar 

prejuízos ou insegurança à Administração ou aos administrados.     

No presente capítulo, serão abordados os princípios do regime jurídico-

administrativo, conferindo especial destaque ao Princípio da Legalidade, o qual surge 

inicialmente, em um contexto histórico peculiar do advento do Estado Liberal
6
, com o 

objetivo primordial de impor limites ao poder estatal frente à atuação junto aos administrados, 

passando a constituir-se como o princípio-base que movimenta e dá sentido e legitimidade ao 

agir da Administração Pública em geral.   

 

2.1 PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 

 

A Administração Pública vale-se de pessoas, isto é, de agentes públicos, para 

desempenhar as atividades que lhes são próprias, a fim de alcançar o objetivo primordial que 

é a prestação do serviço público e a consequente melhoria da sociedade. No entanto, os 

agentes públicos e a Administração como um todo não podem atuar de forma desregrada, 

irrestrita e abusiva na obtenção de seus objetivos institucionais, estando sujeitos a 

determinados limites de ordem legal e principiológica.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF, enquanto norma 

maior do Estado brasileiro, trouxe uma série de princípios e regras que devem ser seguidos 

pela Administração Pública e servir de orientação para a correta interpretação e aplicação das 

normas jurídicas. O artigo 37, CF, que inaugura a regulação constitucional da Administração 

Pública, prevê, expressamente, cinco princípios do regime jurídico administrativo, os quais 

funcionam como modelo a ser seguido pelo administrador público, senão veja-se: “A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...]7”. 

O princípio da legalidade, como será abordado mais adiante, significa, em síntese, 

que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. 

O princípio da impessoalidade, por sua vez, está intrinsecamente relacionado com o 

princípio da igualdade ou isonomia constitucional, previsto no artigo 5º, I, CF, segundo o qual 

todas as pessoas são iguais em direitos e obrigações. Dessa forma, a Administração, deve 

                                                           
6
 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.  p. 18 

7
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998. 
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manter-se em uma posição neutra em relação aos administrados, tendo que tratar a todos sem 

discriminações, que venham a beneficiá-los ou prejudicá-los, de modo que se deve ter em 

mente o interesse público e não o particular. O administrador, portanto, não pode buscar 

interesses pessoais, dos parentes e amigos, devendo agir com ausência de subjetividade. 

A moralidade está ligada à lealdade e boa-fé, revelando-se como a obediência a 

princípios éticos, probidade administrativa, correção de atitudes, enfim, boa administração. O 

princípio da moralidade impõe, portanto, que o administrador público não dispense os 

princípios éticos que devem estar presentes em sua conduta.  

O princípio da publicidade, por seu turno, exige a mais ampla divulgação possível 

dos atos praticados pela Administração, de forma a dar transparência a esses atos, ressalvadas 

as hipóteses nas quais a lei admite o sigilo. Tal princípio prega que a publicação em órgão 

oficial (Diário Oficial da União, dos Estados ou do Município) é requisito de eficácia dos atos 

administrativos que devam produzir efeitos externos ou que impliquem oneração do 

patrimônio público. Dessa forma, enquanto não for publicado, levado a conhecimento de 

todos, o ato administrativo não produzirá efeitos. 

O princípio da eficiência foi acrescentado ao rol dos princípios constitucionalmente 

expressos pela Emenda Constitucional nº. 19/1998. Esse princípio impõe ao agente público 

um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins que cabem ao 

Estado alcançar. Logo, não basta que as atividades sejam desempenhadas apenas com 

legalidade e moralidade, mas exigem-se resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades dos administrados, em tempo razoável. 

Nessa esteira, cabe registrar que os princípios jurídicos são premissas gerais 

aplicadas a determinada área do direito, constituindo as bases e determinando as estruturas em 

que se assentam institutos e normas jurídicas. Assim, pode-se entender que princípios do 

regime jurídico administrativo são postulados fundamentais que inspiram, pautam e regulam 

todo o modo de agir da Administração Pública
8
 e, consequentemente, do administrador 

público. Na realidade, os princípios jurídicos constituem verdadeiros mandados de otimização 

na medida em que determinam, de forma ampla e aberta, as diretrizes comportamentais para 

se alcançar a sua finalidade, nos termos em que realça Binenbojm
9
.  

Por outro lado, além desses consagrados princípios insculpidos no texto da 

Constituição, existem também princípios implícitos que tendem a pautar a atuação do 

administrador público, como, por exemplo, o princípio do interesse público ou da finalidade 

                                                           
8
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 16. 

9
 Op. Cit.  p. 197. 
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pública, que impõe o dever de conduzir toda a atividade administrativa para além de 

interesses meramente subjetivos dos agentes ou dos órgãos públicos, mas com fulcro em 

interesses que abarquem a coletividade em geral, a fim de assegurar os valores inerentes ao 

Estado Democrático de Direito
10

, premissa maior do Estado brasileiro (art. 1º, “Caput”, da 

CF).      

 

2.1.1 A normatividade administrativa 

 

A despeito de a doutrina não elencar a normatividade como um princípio 

constitucional da Administração Pública, porquanto fazer referência expressa à lei formal 

(Princípio da Legalidade), a conduta dos agentes públicos pauta-se sobremaneira nas normas 

formais ou tácitas, como forma de garantir que o exercício das atividades administrativas não 

sofrerá impacto das efêmeras e incisivas circunstâncias políticas.  

Debruçando-se sobre o tema, Cherques e Pimenta
11

 realçam que o apego às normas 

no serviço público brasileiro é tão forte que acaba constituindo um fator de improdutividade e 

ineficiência nos órgãos públicos, na medida em que contribui para a perpetuidade de 

servidores improfícuos e que impõem barreiras à inovação. Com efeito, o excesso de 

formalismos burocráticos faz com que o agente público destine, inicialmente, boa parte de sua 

jornada de trabalho para conhecer as normas vigentes na organização e, após essa primeira 

assimilação, tenda a rejeitar inovações, meramente por que não estão inseridas no seu campo 

de conhecimento, bem como por não haver, em regra nas organizações, um ambiente propício 

que o motive a avançar em busca de novidades.      

Não obstante essa tendência de gerar efeitos negativos, as normas são 

imprescindíveis para o funcionamento de qualquer órgão público, sendo vistas, ora como 

condição sine qua non para o agir administrativo, ora como mera autorização geral para a 

prática do ato pelo administrador, conforme será abordado adiante. Ademais, o exato 

cumprimento de tais normas por parte da Administração ainda é objeto de inúmeras auditorias 

dos órgãos de controle interno ou externo, o que demanda um olhar mais criterioso sobre as 

normas jurídicas e uma atuação mais incisiva e segura do agente público.   

     

                                                           
10

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.  p. 876 
11

 CHERQUES, Hermano Roberto Thiry; PIMENTA, Roberto da Costa. Norma e produtividade do trabalho no 

setor público federal brasileiro: percepções acerca de barreiras e estratégias de superação. In: O&S – Salvador, v. 

21 – n. 71, p. 563-580. Out/dez. 2014.  
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2.1.2 O princípio da legalidade administrativa 

 

O princípio da legalidade administrativa decorreu de uma concepção liberal do 

Estado de Direito, à luz da primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos e do 

Cidadão, no ano de 1789
12

.  

O Direito Administrativo surge na França do Século XIX, como uma forma de 

estabelecer um equilíbrio entre as prerrogativas da função jurisdicional do Conselho de 

Estado e os direitos dos cidadãos. Assim, a lei era tida como condição da atividade 

administrativa, e não apenas como seu limite, de modo que, ao administrador só eram 

conferidos os “calçados da lei”, não lhes sendo permitido adentrar por outros meios, 

consubstanciando-se, assim, conforme lembra Baptista
13

, a chamada Teoria Positiva do 

Direito Administrativo.    

Essa doutrina acabou por influenciar o Direito brasileiro e, de forma especial, a 

Constituição de 1988 que insculpiu o princípio da legalidade como cláusula geral decorrente 

do Estado de Direito (artigo 1º, CF), como garantia individual (artigo 5º, II, CF) e como 

princípio setorial da Administração Pública (artigo 37, “Caput”, CF), consoante realça 

Baptista
14

.  

Em suma e considerando sua concepção clássica, o princípio da legalidade determina 

que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. No âmbito 

administrativo, por sua vez, a legalidade impõe que toda e qualquer atividade administrativa 

deve ser autorizada por lei. Não havendo amparo legal, portanto, a atividade passa a ser 

considerada ilícita. 

É importante lembrar que, embora todos devam obediência à lei, o princípio da 

legalidade atinge de diferentes maneiras os particulares e a Administração Pública. Enquanto 

os indivíduos no campo privado, na defesa de seus interesses e de seu patrimônio, podem 

fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública, na defesa dos interesses da 

coletividade, só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza
15

. 

 

2.1.3 Princípio da juridicidade administrativa 
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 MIRAGEM, Bruno. A nova administração pública e o direito administrativo. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011. p. 215. 
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 Op. cit. p. 94-96. 
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A despeito de toda a importância e magnitude da lei para o agir do administrador 

público, as constantes alterações no cenário político-econômico da sociedade fizeram com 

que houvesse mudanças também nas atividades da Administração Pública, isto é, começaram 

a emergir novos desafios para o Estado na qualidade de promotor de políticas sociais e 

econômicas, conforme ressalta Miragem
16

.  

Com efeito, a partir do advento da concepção do Estado-Providência (ou Estado de 

Bem-Estar Social, Welfare State), em contraponto ao Estado Liberal, e, posteriormente, com 

sua sucumbência no final do século XX, a Administração Pública, consoante os dizeres de 

Baptista
17

, passa a perder um pouco de sua postura agressiva e autoritária, passando a vestir o 

hábito de prestadora, administradora, gestora e planificadora da coisa pública. 

Essa ruptura dos paradigmas
18

 tradicionais da Administração Pública deu-se, 

sobretudo, com o fenômeno de constitucionalização do Direito Administrativo, marcada pelos 

princípios basilares que da Constituição irradiam, pelo papel central que passou a exercer a 

dignidade da pessoa humana e pela preservação dos direitos fundamentais
19

, como vetores 

axiológicos de todo o ordenamento jurídico. De fato, essas transformações paradigmáticas 

pelas quais vêm passando o direito e a sociedade em geral, acabou por influenciar, de forma 

significativa, a Administração Pública, conforme ressalta Binenbojm
20

, uma vez que houve 

alterações nos institutos públicos tradicionais, os quais não mais satisfazem os anseios da 

sociedade globalizada, caracterizada sobretudo pela rapidez tecnológica.  

É nesse novo contexto que também surge a necessidade de assegurar a eficiência da 

Administração. De fato, o Princípio da Eficiência só veio a ser incluído no texto magno com a 

Emenda Constitucional nº. 19/1998, que promoveu uma profunda reforma administrativa em 

termos constitucionais, consoante reforça Miragem
21

.  

O advento do conceito de eficiência ao lado da situação de desprestígio pela qual 

vem passando o Poder Legislativo ao longo dos últimos anos e, por seu turno, da 

predominância significativa do Poder Executivo em relação aos demais poderes do Estado na 

definição das políticas públicas, fizeram suplantar a ideia de lei formal como condição para a 

atuação administrativa, haja vista que o complexo e burocrático processo legislativo 
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tradicional não dava mais guarida às demandas da vida moderna e da diversificação do papel 

do Estado, conforme pondera Barroso
22

.    

Assim, começa a surgir um maior espaço para a atividade reguladora da 

Administração Pública, que, por meio de seu corpo técnico-burocrático, procura regulamentar 

tudo o que a lei formal não consegue, funcionando como uma extensão, embora velada, do 

Poder Legislativo, nos termos em que enfatiza Baptista
23

.    

Nessa perspectiva, o administrador público não fica vinculado somente ao que diz a 

lei formal expressamente em seu sentido estrito, mas, ao contrário, encontra suporte para agir 

em todo o Direito existente, inclusive nos princípios explícitos e implícitos
24

. A estrita 

legalidade administrativa, conforme realça Binenbojm
25

, passa a fazer parte da juridicidade 

administrativa, delineada a partir dos princípios e regras constitucionais.  

Portanto, o administrador também é obrigado a seguir o que determina os órgãos 

normativos e de controle da própria Administração Pública, por meio de decretos, resoluções, 

instruções normativas, portarias, pareceres, notas técnicas, soluções de consultas, decisões 

judiciais e administrativas, dentre outros, bem como suas constantes alterações. Desse modo, 

a Administração Pública estaria jungida a todo o ordenamento jurídico, e não apenas à estrita 

legalidade.  

Surge, nesse contexto, uma hipercomplexidade normativa, com a disseminação de 

normas primárias e secundárias para dar suporte à atuação da Administração e que acabam 

por transformar sua relação com os administrados e com os particulares, consoante pondera 

Miragem
26

. 

A complexidade do cenário jurídico-administrativo hodierno é tamanha que põe em 

xeque, inclusive, a capacidade dos profissionais do direito no desempenho de suas atividades 

cotidianas, consoante aduz Moreira
27

: 

  

[...] cumpre reconhecer que ninguém, nem mesmo os profissionais do 

direito, que por dever de ofício lidam quotidianamente com a matéria, é 

capaz de dominar as miríades de normas espalhadas num sem-número de 

leis, de decretos, de resoluções, de portarias, de instruções, as m 
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ais das vezes redigidas com técnica primária, obscuras, fragmentárias, 

lacunosas, contraditórias – fios de um novelo que faz incorrer em cruel 

derrisão quem ouse invocar a tradicional presunção do conhecimento da lei 

por toda a comunidade a ela sujeita. (grifo acrescentado) 

 

Por outro lado, a despeito da infindável quantidade dessas normatizações esparsas 

que se aplicam ao direito administrativo brasileiro, que, por diversas vezes, são contraditórias, 

confusas, fragmentárias e lacunosas, não se pode esquecer o importante e significativo papel 

que as autoridades públicas desempenham no exercício de suas funções, ao emitir atos de 

sentido geral e abstrato que vinculam a conduta dos agentes internos ou externos à 

Administração Pública, de acordo com o respectivo nível de hierarquia administrativa, 

conforme preceitua Marrara
28

. 

Nessa perspectiva, não restam dúvidas de que, cada vez mais, torna-se difícil 

compreender o ordenamento jurídico para tentar definir quais aspectos legais (constituição, 

leis, decretos, portarias, instruções normativas, notas técnicas etc.) deverão ser utilizados para 

a resolução de uma problemática no cotidiano das organizações públicas, especialmente ainda 

quando boa parte do quadro dos servidores públicos não é formada por profissionais do 

Direito. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E JURIMETRIA  

 

Na doutrina jurídica brasileira atual, começa a haver um crescente interesse pela 

temática da jurimetria, a qual consiste numa ferramenta que congrega teoria jurídica, métodos 

computacionais e instrumentos estatísticos, almejando tornar a aplicação legal mais coerente, 

padronizada e mais próxima da realidade
29

, por meio da coleta, tabulação, apresentação, 

análise, interpretação, representação gráfica e descrição dos dados coletados.  

Zaballa e Silveira
30

, enfocando os aspectos da gestão do conhecimento, ressaltam que 

a jurimetria apresenta como atuação de destaque a análise de informações organizadas em 

bancos de dados de acesso público, de modo a gerar conhecimento a ser aplicado no âmbito 

jurídico. Assim, a jurimetria procura, até certo ponto, minimizar o abstracionismo do uso do 

direito, tornando-o mais previsível, concreto e real, por meio da aplicação de métodos 
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quantitativos ao direito, desde a parte da elaboração normativa até a decisão judicial, 

perpassando pela instrução probatória. 

No âmbito da Administração Pública, tanto no campo da motivação das decisões 

discricionárias, quanto na aplicação vinculada de uma determinada norma, é imprescindível 

que o administrador público atue de forma a conferir segurança jurídica a seus atos, o que 

nem sempre é fácil, mesmo que seja algo que demande verificação meramente objetiva
31

, haja 

vista o grande volume de dados e informações normativas disponíveis e a possibilidade de 

múltiplas decisões, diversas vezes questionadas pelos interessados no âmbito do Poder 

Judiciário.  

Assim, a aplicação da jurimetria em uma organização pública vem fomentar a 

compreensão das normas e princípios jurídicos como forma de resolução das diversas 

problemáticas cotidianas, em especial no que tange ao grande quantitativo de atos normativos, 

por vezes obscuros e conflitantes, a fim de tornar a decisão do administrador público mais 

coerente, confiável, racional e adequada à realidade, diminuindo, inclusive, as possibilidades 

de ingresso de eventuais demandas judiciais questionando a atuação supostamente equivocada 

e ilegal do servidor público.     

É, portanto, nesse contexto de inflação normativa e excessos de regulamentações a 

permear o Direito Administrativo, que desponta o estudo e aplicação da jurimetria e, também, 

da gestão do conhecimento, com seus conceitos, métodos e ferramentas específicas, como 

forma de auxiliar o administrador público a identificar, escolher e aplicar corretamente o 

bloco de legalidade adequado em uma situação concreta dentro do exercício de seu cargo 

público.   
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3 A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

3.1 NOÇÕES PROPEDÊUTICAS 

 

Antes de aprofundar no estudo da gestão do conhecimento, com suas peculiaridades 

nas organizações públicas, é importante traçar as premissas do que se entende por dados, 

informações e conhecimento, bem como revisitar alguns conceitos essenciais, como capital 

intelectual, humano, organizacional e social, conhecimento tácito e explícito e as formas de 

construção do conhecimento, e traçar as referências teóricas que subsidiaram a realização da 

pesquisa. 

 

3.1.1 Dados, informações e conhecimento 

 

Segundo Cianconi
32

, dados, informações e conhecimento são elementos 

indissociáveis do processo de transmissão do conhecimento, que, no entanto, apresentam 

conceitos e ideias específicas, embora sejam complementares. Nessa perspectiva, esses 

conceitos formam, na realidade, uma “cadeia hierárquica ascendente”, conforme 

entendimento de Cloves Neves
33

.  

Dados constituem os conjuntos de fatos destituídos de significado e contexto, 

prescindindo assimilação por parte do usuário. De fato, os dados demandam interpretação, 

análise e julgamento, a fim de que apresentem algum significado útil para tomada de decisões, 

haja vista que são registros armazenados de situações pretéritas
34

.  

A maior parte das organizações, na visão de Spender
35

, possuem grandes bancos de 

dados, fragmentados e armazenados em diversas formas, a exemplo de papel, meios digitais e 

sistemas eletrônicos ou até mesmo embutidos em práticas informais. Essa grande quantidade 

de dados armazenados, entretanto, pode gerar sérias dificuldades na identificação e extração 
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daqueles realmente relevantes
36

 que possam vir a ser dotados de algum significado, gerando 

entraves à correta e célere tomada de decisão.   

As informações, por sua vez, são os dados aos quais foram atribuídos, pelo emitente, 

determinado significado e valor. Informação, portanto, compreende a transmissão de dados 

para um receptor, demandando de sua parte assimilação e entendimento. Com efeito, para que 

haja informação na realidade dos receptores, é necessário haver reflexão e compreensão por 

parte do indivíduo que dela se apropria
37

. Ademais, a informação está intrinsecamente 

relacionada ao objetivo do sujeito que a busca, de modo que sua forma de transmissão varia 

em conformidade com as estratégias para se atingir tal intento
38

.  

Para Ferreira
39

, o conceito de informação caracteriza-se por um “processo de 

atribuição de sentido, ou seja, a construção de uma ação em que ocorre a emissão e a recepção 

de informações, por meio da codificação, decodificação ou uso informacional”. Pode-se 

afirmar, nessa esteira, que a informação tem como objetivo precípuo gerar conhecimento no 

indivíduo ou na coletividade e, para tanto, é necessário que circule e seja transmitida em um 

intervalo de tempo aceitável e em formato que permita sua perfeita compreensão pelo 

receptor
40

.  

A informação também atua como elemento estratégico organizacional
41

 na medida 

em que possibilita a tomada de decisões a partir do conhecimento gerado com o significado 

atribuído aos dados. 

Por fim, o conhecimento compreende a soma das experiências do indivíduo ou da 

coletividade, acumulada na cabeça das pessoas. Cianconi
42

 sintetiza que o conhecimento é 
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uma realidade abstrata e pessoal, formada a partir da relação entre a vivência e experiências 

dos indivíduos e as informações que lhe são de alguma forma repassadas.  

Aplicando esse conceito no contexto organizacional, Davenport e Prusak
43

 ressaltam 

que o conhecimento pode ser encontrado não somente em documentos e repositórios, mas, 

sobretudo, nas práticas, rotinas, processos e normas que caracterizam a organização, a saber: 

 

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma 

estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 

organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 

repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais. 

 

Sousa
44

 ressalta que a palavra conhecimento tem suas raízes etimológicas no latim, 

advindo do termo “cognitio”, que significa a ação de conhecer, tomar conhecimento, 

investigar, inquirir. O conhecimento nada mais é que a informação dotada de significado e 

com a capacidade de gerar inovação e movimento, “modificar fatos, encontrar caminhos, 

construir utilidade, fabricar beleza”
45

.   

Com efeito, o conhecimento vem tomando proporções significativas no campo 

estratégico das organizações, mormente em face de adentrar por todas as áreas de atividades 

organizacionais, requisitando do gestor a identificação, o mapeamento e a proteção das 

informações relevantes, assim como a institucionalização dos contextos que fomentam a 

criação e o compartilhamento do conhecimento
46

.  

Em síntese, conforme ponderam Probst, Raub e Romhardt
47

, dados, informações e 

conhecimento precisam ser analisados com uma visão integrada, em uma série contínua 

(“continnum”), embora suave, em que os dados e as informações seriam a matéria-prima do 

conhecimento. No entanto, ressaltam os referidos autores, que o conhecimento está sempre 
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relacionado com as pessoas, uma vez que é construído por indivíduos a partir da cognição e 

habilidades que se valem para resolver problemas.  

Nesse sentido, é importante voltar um olhar especial sobre os indivíduos e sua 

relação com os dados, informações e conhecimento, a fim de que se possa delinear com 

sucesso o plano de conhecimento organizacional. 

 

3.1.2 Capital humano, capital organizacional, capital social e capital intelectual 

 

Para Regina Cianconi
48

, o capital humano, o capital organizacional e o capital social 

são elementos básicos que constituem o conhecimento das organizações de forma geral. O 

primeiro é formado pelo saber do corpo funcional, isto é, pela competência do pessoal da 

organização, a partir da vivência e experiência cumulativa dos indivíduos. O capital 

organizacional, por seu turno, também denominado de capital estrutural, é composto pelas 

realizações estruturais da própria organização e pode ser representado por normas 

institucionais, marcas e patentes, tecnologias, sistemas. O capital social, por fim, diz respeito 

ao relacionamento externo entre a organização e seus clientes, fornecedores e parceiros. O 

conjunto de todos esses capitais compõe o conhecimento da organização, constituindo o que 

se denomina de capital intelectual. 

Pode-se inferir, segundo a referida autora, que há, nas organizações, uma parcela do 

conhecimento possível de ser registrada e codificada, porquanto fazer parte indissociável da 

própria organização (capital estrutural); mas, há outra parcela de conhecimento a qual não se 

pode ter acesso facilmente, eis que intrínseca à mente dos indivíduos que compõem a 

organização (capital humano) ou se relacionam com ela (capital social). Essa distinção torna-

se mais evidente na clássica repartição do conhecimento organizacional em conhecimento 

tácito e conhecimento explícito, proposta por Nonaka e Takeuchi
49

, que serão abordados no 

tópico subsequente.    

Nessa perspectiva, o gerenciamento desse capital intelectual desponta como de 

fundamental importância para a gestão do conhecimento das organizações hodiernas, haja 

vista que possibilita minimizar as perdas com a saída de indivíduos-chave que levam consigo 

sua parcela de conhecimento, e, por outro lado, fomentar a disseminação do conhecimento 
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corporativo entre os diversos atores sociais, potencializando a consecução dos fins 

institucionais. 

 

3.1.3 Conhecimento tácito e explícito 

 

Segundo Nonaka e Takeuchi
50

 o conhecimento pode ser classificado em: a) tácito, 

que compreende o conhecimento individual, difícil de ser formalizado e comunicado aos 

outros; e b) explícito, isto é, o conhecimento formal e sistemático, fácil de ser comunicado aos 

outros.  

O conhecimento tácito está, portanto, diretamente relacionado com a vivência e 

experiência dos indivíduos no cotidiano do trabalho, bem como com suas emoções, valores e 

ideais, e compreende as conclusões, insights e palpites subjetivos. Assim, o conhecimento 

tácito, segundo os referidos autores, abrange duas dimensões
51

, a saber: 1) dimensão técnica, 

que engloba as competências e habilidades do indivíduo (know-how), que são difíceis de 

serem formalizadas e compartilhadas, em virtude da sua grande carga de individualidade; e 2) 

dimensão cognitiva, a qual está mais relacionada com a forma com que o indivíduo percebe o 

mundo a sua volta, isto é, suas percepções, crenças e modelos mentais. 

O conhecimento explícito, por seu turno, é apresentado em linguagem formal, sendo 

facilmente transmitido entre os indivíduos, por poder ser registrado e codificado em diversos 

tipos de mídias (falada, eletrônica, escrita, imagens etc.). Dessa forma, o conhecimento 

explícito é aquele que está expresso em palavras, números, fórmulas, regras ou dados 

passíveis de entendimento por qualquer pessoa, de modo que pode ser compartilhado com 

bastante facilidade entre indivíduos ou grupos
52

. 

Stewart
53

, enfatizando a predominância do conhecimento tácito sobre o explícito nas 

organizações, aduz que ele está disseminado entre os indivíduos de forma localizada e 

renitente, porquanto ser automático e de difícil modificação e comunicação. De fato, o 

conhecimento explícito compreende a parcela mais superficial do conhecimento humano, eis 

que apenas um ínfimo percentual de conhecimento pode ser retirado das entranhas 

cognoscentes dos indivíduos e convertido em informações e registrado em meios artificiais
54

. 
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No entanto, não se pode olvidar das inúmeras possibilidades de transmissão do conhecimento 

tácito, seja por meio de conversas informais nos corredores ou na hora do tradicional 

cafezinho, seja por meio da observação sistemática. 

Conceituando a figura do empregado “insubstituível”, presente em diversas 

organizações, Batista
55

 ressalta a distinção entre conhecimento tácito e conhecimento 

explícito, a saber:  

 

Em muitas organizações existe ainda a figura do empregado “insubstituível”. 

É aquela pessoa que, quando se ausenta do trabalho, cria sérios transtornos 

porque só ela sabe executar um processo, gerar um produto ou prestar um 

serviço. Isso ocorre porque o conhecimento está registrado apenas na sua 

cabeça (conhecimento tácito), e não houve o esforço de torná-lo explícito 

(registrando-o em documentos), tornando possível, dessa forma, a 

capacitação de outros profissionais para executarem o mesmo trabalho. 

 

Nessa perspectiva, em que pese a importância dessa distinção, ambos os tipos de 

conhecimento são complementares, perfazendo um interminável ciclo de transformação do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito e vice-versa, que acaba por criar novos 

conhecimentos, conforme pondera Stewart
56

.     

 

3.1.4 Criação e conversão do conhecimento 

 

Conforme expõem Nonaka e Takeuchi
57

, a interação entre conhecimento tácito e 

conhecimento explícito, nas organizações, pode ocorrer de quatro formas básicas, formando a 

denominada “espiral do conhecimento em ambiente organizacional” (Figura 1), a saber: 1) 

conversão do conhecimento tático em conhecimento tácito – socialização; 2) conversão do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito – externalização; 3) conversão do 

conhecimento explícito em conhecimento explícito – combinação; e 4) conversão do 

conhecimento explícito em conhecimento tácito – internalização. 
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Figura 1: A espiral do conhecimento em ambiente organizacional 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 82. 

 

No âmbito organizacional, o processo de conversão do conhecimento envolve duas 

dimensões significativas, a saber: a ontológica, que está relacionada ao conhecimento de 

mundo do sujeito organizacional, a suas experiências e vivências cotidianas; e a 

epistemológica, a qual se relaciona com o conhecimento formal obtido por meio da formação 

do sujeito cognoscente.  

Essa espiral, na realidade, reflete a dinâmica existente entre os fluxos formais e 

informais da organização, uma vez que, para que o conhecimento tácito possa ser 

materializado e compartilhado, faz-se necessária, além de um ambiente favorável para a troca 

de informações entre os indivíduos, a adoção de uma série de técnicas, tecnologias e métodos 

específicos
58

. 

Os referidos autores também trouxeram a sistemática do conhecimento 

organizacional para o âmbito individual, isto é, na perspectiva do sujeito cognoscente (Figura 

2), a saber: 
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Figura 2: A espiral do conhecimento individual 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1997, p. 80. 

 

A socialização consubstancia-se no processo de compartilhamento das experiências 

entre os membros da equipe, a exemplo dos modelos mentais ou habilidades técnicas 

compartilhadas em encontros e discussões em comunidades de prática, bem como por meio da 

observação, imitação e da prática. Terra
59

 reforça que, nas organizações, a prática da 

socialização se dá por meio de treinamentos no local de trabalho, sessões informais e 

brainstormings etc. 

A externalização, por seu turno, compreende o processo de articulação do 

conhecimento tácito, permitindo a criação de conceitos explícitos, expressos por metáforas, 

analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Treinamentos, ensino à distância, perguntas e 

respostas e utilização de mídias sociais podem ser citados como recursos utilizados pelas 

organizações ao tralhar o conhecimento na perspectiva da externalização
60

. 

A combinação consiste na conversão do conhecimento explícito em outra forma de 

conhecimento explícito. Destarte, esse processo é realizado por meio da troca ou combinação 

de conhecimento com o uso de mídias como documentos, reuniões, conversas ao telefone ou 

redes de comunicação computadorizadas, catálogos, guias ou índices, publicações, relatórios 
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ou apresentações. Terra
61

 ressalta que é a partir desse processo que surgem os primeiros 

protótipos e modelos reais.  

Por fim, a internalização revela-se como o processo de incorporação do 

conhecimento explícito em tácito, a partir da ideia do aprender fazendo, por meio de estágios, 

rodízios técnico e gerencial, consoante pondera Cianconi
62

. Dessa forma, os membros da 

organização colocariam em prática os novos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo um 

conhecimento operacional. 

Essa conversão é um processo social entre indivíduos e não confinado dentro de um 

indivíduo, nos dizeres de Nonaka e Takeushi63: 

 

A criação do conhecimento organizacional, pois, deve ser entendida como 

um processo que amplia ‘organizacionalmente’ o conhecimento criado pelos 

indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de conhecimentos da 

organização. Esse processo ocorre dentro de uma ‘comunidade de interação’ 

em expansão, que atravessa níveis e fronteiras organizacionais.  

 

A dicotomia entre o âmbito individual e o coletivo está bastante presente na 

construção do conhecimento, na medida em que, quanto mais o sujeito cognoscente 

compartilha aquilo que sabe com os demais, mais tem consciência do que sabe, permitindo o 

surgimento de novas demandas de informação e conhecimento, ensejando a evolução do seu 

próprio conhecimento e também do conhecimento organizacional, em consonância com os 

ensinamentos de Valentim
64

.    

Ademais, como ressaltam Nonaka e Takeuchi
65

, a criação do conhecimento nas 

organizações depende, em especial, do fator humano. De fato, é a partir das iniciativas das 

pessoas e das interações entre os indivíduos que os dados e informações são compartilhados, 

formando o conhecimento organizacional. Dessa forma, as organizações precisam atuar de 

forma a favorecer ambientes profícuos à motivação dos seus integrantes a interagirem, 

inovarem e compartilharem conhecimento. 

Os referidos autores ainda apresentam cinco condições imprescindíveis para o 

desenvolvimento da espiral de criação do conhecimento, a saber: 1) intenção; 2) autonomia; 

3) flutuação e caos criativo; 4) redundância e 5) variedade de requisitos.  
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A intenção
66

 organizacional compreende todo o esforço da organização, no sentido 

de traçar diretrizes estratégicas e fomentar as circunstâncias necessárias à criação do 

conhecimento, objetivando o cumprimento dos seus objetivos institucionais.   

A autonomia
67

, por sua vez, revela-se como elemento que dignifica a atuação dos 

agentes institucionais, seja no plano individual ou organizacional, uma vez que enseja a 

motivação dos indivíduos para inovarem de forma mais criativa e livre, sem as amarras de 

uma estrutura excessivamente burocratizada.  

A flutuação e o caos criativo
68

 estão relacionados com a interação da organização 

com o ambiente externo, a partir da desestabilização de rotinas, hábitos e estrutura cognitivas, 

enfocando a resolução de problemas e o enfrentamento da crise.  

A quarta condição, proposta por Nonaka e Takeuchi, é a redundância
69

 que consiste 

na ampliação das informações além das necessidades operacionais, mas como elementos de 

partilha do conhecimento tácito entre as pessoas.  

Por fim, a variedade de requisitos
70

 diz respeito à necessidade de simetria nas 

informações, a fim de minimizar eventuais divergências com a combinação da diversidade 

interna da organização com a complexidade e desafios do ambiente. 

É, portanto, diante desse contexto que desponta a gestão do conhecimento, como 

ciência voltada à adoção de práticas gerenciais compatíveis com os processos de criação e 

aprendizado individual e organizacional, bem como coordenação sistêmica e estratégica de 

esforços nos diversos planos (individual, organizacional, estratégico, operacional, formal e 

informal), objetivando a consecução dos interesses institucionais, conforme ressalta Terra
71

.  

 

3.2 GERENCIANDO O CONHECIMENTO 

 

Gerenciar o conhecimento envolve uma dinâmica de ações sistemáticas que 

objetivam facilitar o compartilhamento de dados e informações em potencial. Tais ações estão 

sobremaneira vinculadas ao processo de criação, organização, difusão e uso do conhecimento, 

bem como demandam uma série de políticas, metodologias e tecnologias hábeis a 
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compartilhar, mapear e avaliar o conhecimento. Ademais, enfatiza Cianconi
72

 a gestão do 

conhecimento almeja, por meio da utilização de metodologias específicas, a transmutação do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito, objetivando, com isso, motivar o incremento 

e a mensuração do capital intelectual. 

De fato, para uma organização, o conhecimento é a informação mais valiosa e, por 

consequência, torna-se a mais difícil de gerenciar, conforme realçam Davenport e Prusak
73

. 

Com efeito, na medida em que um agente, debruçando-se sobre dados isolados e informações 

aparentemente desconexas, consegue dar-lhes um significado e uma interpretação, essas 

informações tornam-se extremamente preciosas, eis que se transformam em conhecimento 

aplicável a determinado contexto. Adicione-se, ainda, a dificuldade de extrair o conhecimento 

impregnado na cabeça dos indivíduos e transformá-lo em conhecimento organizacional, apto 

a ser codificado e disseminado.       

A importância de um melhor trato das informações e do conhecimento das 

organizações como um todo é sintetizada por Moura
74

, o qual enfatiza que dados e 

informações mal geridas podem ser prejudiciais à tomada de decisões, demandando das 

organizações a realização de um plano estratégico de gerenciamento, a saber: 

 

A informação constitui o principal recurso estratégico das organizações. 

Porém, a enorme abundância e variedade desse importante recurso levam a 

um estado de impotência, ficando as empresas sem saber que informações 

usar para seu posicionamento estratégico. Esse fato conduz as empresas, e 

em especial seus gestores, a uma espécie de letargia em que, se não sabem 

que informações usar, ou se mesmo existentes, não sabem como processá-

las, usando o seu lado intuitivo para definição de estratégias, o que gera um 

grande risco. As empresas precisam saber lidar com o recurso informação da 

mesma forma que sabem lidar com recursos materiais e financeiros. Isso 

requer organização. As empresas, para tirar proveito do grande potencial 

das informações como suporte para a tomada de decisões, devem 

organizar os processos que manipulam e tratam dados e informações 

existentes [...]. (grifo acrescentado) 

 

A gestão do conhecimento nas organizações, portanto, está intrinsecamente 

relacionada a sua capacidade de utilizarem e mesclarem todas essas várias fontes e tipos de 

conhecimento organizacional, de tal forma que viabilizem o desenvolvimento de 

competências específicas e capacidade inovadora, as quais transbordam os processos de 
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trabalho cotidianos, fomentando o surgimento de novos produtos, sistemas, processos, 

talentos e resultados de excelência, consoante aduz Terra
75

.    

Cândido e Araújo
76

, por sua vez, afirmam que, implantando-se uma gestão do 

conhecimento na instituição, todo o fluxo de informações será organizado de forma a permitir 

o compartilhamento de informações e disseminação do conhecimento entre os colaboradores, 

ensejando a obtenção de fundamentos para dar respostas a diversos tipos de problemas. 

Nessa perspectiva, Teixeira Filho
77

 define gestão do conhecimento como “uma 

coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para 

o alcance pleno dos objetivos organizacionais”.  

Ademais, conforme ressaltam Bastos, Bruno e Rezende
78

 

 

A gestão do conhecimento (GC) é o processo sistemático e explícito de 

capturar as experiências individuais ou coletivas de uma organização e 

torná-las acessíveis àqueles a quem essa experiência seja útil. Boas ideias, 

independentemente de onde tenham sido geradas ou estejam situadas, podem 

ser capturadas e transferidas, adequadamente, àqueles que têm problemas 

semelhantes e que se beneficiam do conhecimento compartilhado. A GC 

envolve, portanto, maximizar o valor da informação e convertê-la em 

conhecimento, contribuindo para a tomada de decisões mais sólidas. 

 

Mais adiante, complementam os referidos autores
79

 que a gestão do conhecimento 

funciona, de fato, como um estímulo à inovação e criação de novos conhecimentos, a partir de 

uma melhor produtividade do conhecimento já existente. Com efeito, a gestão do 

conhecimento trabalha não apenas com o conhecimento explícito, mas, sobretudo, com o 

conhecimento tácito, transformando-o em conhecimento codificado, apto a ser disseminado e 

gerenciado.      

Ademais, os supracitados autores
80

 complementam 
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Tal como a GI, também a GC necessita estar alinhada ao planejamento 

estratégico e à política de governança da organização para que os objetivos 

desdobrados do mapa estratégico possam orientar os processos de conversão 

do conhecimento tácito em explícito e vice-versa e o fluxo contínuo do 

conhecimento para o alcance da missão. Com base no planejamento 

estratégico e seus componentes, a organização define sua visão de GC e as 

políticas necessárias para alcançar essa visão. Na definição de visão, se 

estabelecem as metas globais e os objetivos que a organização deseja 

alcançar com a GC. As políticas se desdobrarão em diretrizes que podem 

contemplar cinco dimensões: a) inteligência organizacional; b) gestão do 

capital intelectual; c) gestão de mudanças, de competências e de talentos; d) 

educação corporativa; e) aprendizagem organizacional. Essa podem ser 

implementadas em ondas e de forma paulatina, facilitando a mudança 

cultural e a adoção de novos procedimentos, principalmente, relacionados ao 

trabalho e à aprendizagem cooperativos, ao uso da análise crítica na 

realização das atividades, à adoção de uma postura criativa e aberta à 

inovação. 

 

Considerando que parcela considerável do conhecimento encontra-se enraizada na 

cabeça dos indivíduos e não de forma codificada e registrada, Barbosa
81

 realça a necessidade 

de diferençar o compartilhamento da colaboração, para que haja uma efetiva gestão da 

informação e do conhecimento nas organizações. Com efeito, a ausência de um clima 

favorável ao compartilhamento irá limitar significativamente as possibilidades de 

potencialização do uso do conhecimento organizacional. 

Como forma de criar um ambiente favorável ao compartilhamento de informações e 

experiências dentre os colaboradores da organização, o diálogo vem despontando como 

mecanismo estratégico nesse processo. Com efeito, o diálogo permite a valorização dos 

indivíduos por meio de uma abordagem participativa que permita o compartilhamento de 

diferentes perspectivas.  

Nonaka e Takeushi
82

 destacam que o diálogo é indispensável para que o 

conhecimento tácito seja enraizado e disseminado nas organizações e elencam como condição 

indispensável para fomentar esse ambiente propício, um clima de liberdade que permita aos 

participantes expressaram-se de forma espontânea e sincera, bem como a manutenção de 

espaços para a revisão ou negação racional. 

Além desse clima favorável, há necessidade de aplicação de uma série de 

mecanismos metodológicos, técnicas e ferramentas específicas que fomentem a disseminação 

do conhecimento, a exemplo de brainstorming, redes colaborativas ou de cooperação ou 
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comunidades de práticas, benchmarking, storytelling, páginas amarelas (who is who); mapas 

de conhecimento, programas de competência em informação, sistemas especialistas etc., 

conforme pontua Valentim
83

. 

O brainstorming objetiva gerar conhecimento sobre um tema específico, a partir da 

discussão em grupo de maneira simples e informal, com a emissão de ideias, opiniões e 

pontos de vista, que são analisados e ponderados coletivamente, objetivando, ao final, propor 

formas de atuação ou estratégias de ação, conforme ressalta a referida autora
84

.    

As redes colaborativas ou de cooperação, também denominadas de comunidade de 

prática, podem ser conceituadas como fóruns de compartilhamento de informação e do 

conhecimento em contextos organizacionais, a partir da combinação de três elementos 

essenciais, a saber: o entendimento compartilhado do que constitui a razão de ser da 

comunidade; desenvolvimento de interações mútuas e estabelecimentos de normas e 

relacionamentos e a criação de recursos comunitários, tais como linguagens, rotinas, 

ferramentas, histórias e estilos, como define Barbosa
85

. Em outras palavras, as comunidades 

de prática constituem uma maneira de tratar todas as interações virtuais, pela Internet, em 

espaço organizado, de interação virtual, no qual todo o histórico das interações será 

preservado e todas as ferramentas típicas de Internet (chat, fóruns, e-mails, download, 

catálogo de sites favoritos, eventos) estarão integradas em um único ambiente de software, 

conforme realça Batista
86

. 

O benchmarketing, consoante define Valentim
87

, utiliza-se da técnica da comparação 

sistemática de produtos e serviços produzidos, com os de organizações consideradas de 

excelência, objetivando melhorar determinada prática, produto ou serviço. 

O método storytelling, por sua vez, procura obter, através da narrativa de histórias 

organizacionais, motivar pessoas, desenvolver a criatividade, transmitir os valores 

organizacionais, promover a colaboração e transmitir o conhecimento, nos termos da referida 

autora
88

. 

As páginas amarelas (who is who), na realidade, funcionam como um banco de 

talentos, na medida em que procura mapear e identificar os agentes que possuem determinado 

conhecimento, aonde está e como é possível acessá-lo, conforme conceitua Valentim
89

.  
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Os mapas conceituais esquematizam o conhecimento de uma organização, por meio 

de uma visualização gráfica. Por fim, os programas de competência procuram melhorar a 

percepção do sujeito e da organização em relação aos dados existentes e assim desenvolver 

habilidades para apropriação da informação, construção do conhecimento e compartilhamento 

do conhecimento relevante para a organização, consoante realça a supracitada autora
90

.   

Nessa perspectiva, percebe-se que a gestão do conhecimento pode se materializar em 

diversas formas, demandando da organização um planejamento estratégico, com uma 

percepção prévia da conjuntura organizacional em que está inserida, a fim de que sejam 

aplicados os métodos e instrumentos corretos, de modo a gerar valor. 

  

3.2.1 Gestão do conhecimento na Administração Pública 

 

É certo que as organizações públicas apresentam algumas diferenças entre as 

organizações privadas, não apenas relacionadas ao regime jurídico, mas, sobretudo, referentes 

aos seus objetivos precípuos. De fato, enquanto as entidades privadas visam auferir lucros e se 

manter no mercado cada vez mais competitivo, os órgãos da Administração Pública têm como 

objetivo maior a concretização do interesse público na respectiva esfera de atuação, ou seja, 

na saúde, na educação, na segurança etc.   

Dessa forma, diferentes também são os métodos de gestão, inclusive da gestão do 

conhecimento, haja vista a necessidade de adequação às particularidades das organizações 

públicas. 

Debruçando-se acerca da gestão do conhecimento no âmbito da Administração 

Pública, Batista
91

 enfatiza os princípios constitucionais (legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência), na medida em que, por meio das ferramentas de gestão 

aplicadas, pode-se criar, aplicar e compartilhar o conhecimento, objetivando o aumento da 

eficiência, a melhoria da qualidade e da efetividade social, de modo a fortalecer a atuação do 

órgão na prestação do serviço à sociedade. 

Ademais, sintetiza o referido autor, em outra passagem, que a gestão do conhecimento 

nas organizações públicas propicia, além desse importante aumento de efetividade na 

prestação dos serviços, a possibilidade de:  
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i) tratar de maneira adequada e com rapidez desafios inesperados e desastres; 

ii) preparar cidadãos, organizações não-governamentais e outros atores 

sociais para atuar como parceiros do Estado na elaboração e na 

implementação de políticas públicas; iii) promover a inserção social, a 

redução das desigualdades sociais e um nível aceitável de qualidade de vida 

para a população por meio de construção, manutenção e ampliação do 

capital social e do capital intelectual das empresas; e iv) criar uma sociedade 

competitiva na economia regional e global por meio da educação dos 

cidadãos para que eles se tornem trabalhadores competentes do 

conhecimento, e mediante o desenvolvimento das organizações para que 

estas se tornem competitivas em todas as áreas do conhecimento
92

. 

 

Nessa perspectiva, pode-se concluir, com o supracitado autor
93

, que a gestão do 

conhecimento consiste em meio, atividade e método, isto é, um meio para que resultados 

sejam alcançados, a partir de atividades executadas por um método integrado de criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento. 

Assim, implementar a gestão do conhecimento em organizações públicas beneficia 

não apenas o indivíduo e as equipes de trabalho, mas, sobretudo a própria organização e a 

sociedade em geral. Com efeito, para o indivíduo e para as equipes de trabalho, haverá um 

enfoque na aprendizagem e no aumento da sua capacidade de realização, o que, 

consequentemente, provoca uma melhoria significativa na organização que passa a prestar um 

serviço de maior qualidade à sociedade
94

. 

Destarte, em razão das peculiaridades da Administração Pública, é necessário seguir 

um modelo de gestão do conhecimento específico, que tenha foco em resultados, no cidadão e 

na sociedade. Analisando os diversos modelos existentes, Heisig apud Batista
95

 compendiou 

os fatores de sucesso da gestão do conhecimento em quatro categorias, a saber: 1) fatores 

humanos: cultura, pessoas e liderança; 2) organização: processo e estrutura; 3) tecnologia: 

infraestrutura e aplicações; e 4) processo de gestão: estratégia, objetivos e mensuração. 

O autor em comento propõe um modelo (Figura 3) composto por seis elementos 

básicos: 1) alinhamento estratégico; 2) viabilizadores (liderança, tecnologia, pessoas e 

processos); 3) processo de GC com as atividades: identificar, criar, armazenar, compartilhar e 

aplicar; 4) ciclo KDCA; 5) resultados; e 6) partes interessadas (cidadão-usuário e 

sociedade)
96

. 
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Figura 3: O modelo de gestão do conhecimento para a Administração Pública 

Fonte: Batista, 2012, p. 52. 

 

O alinhamento estratégico significa que a gestão do conhecimento deve estar 

alinhada com a visão, a missão, os objetivos estratégicos, estratégias e metas da organização, 

ou seja, a gestão do conhecimento consistiria em um instrumento para alcançar os objetivos 

estratégicos da organização. 

O Ciclo KDCA encontra raízes no Ciclo PDCA de controle de processos, o qual 

contempla quatro etapas fundamentais e sucessivas: 1) P, de PLAN (planejar), quando são 

definidas as metas de melhoria e os métodos que permitirão atingir as metas propostas; 2) D, 

de DO (executar), quando são executadas as atividades de educação e treinamento, bem como 

as tarefas definidas no plano (com coleta de dados); 3) C, de CHECK (verificar), quando se 

verificam os resultados da tarefa executada; e 4) A, de ACTION (atuar corretivamente), 

quando a organização atua corretivamente caso as metas não tenham sido atingidas
97

.  

Porém, o foco do Ciclo KDCA é no conhecimento (K, de KNOWLEDGE), em que 

estão inseridas cinco atividades básicas, a saber: identificar, criar, armazenar, compartilhar e 

aplicar, as quais contemplam práticas específicas de gestão do conhecimento. 

Em síntese, Batista
98

 descreve as etapas do Ciclo KDCA da seguinte maneira, a 

saber: 
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ETAPA DESCRIÇÃO  

Knowledge 

(conhecimento) 

Nesta etapa, a organização elabora o plano de gestão do conhecimento. 

Para isto, é necessário:  

 identificar o conhecimento relevante para melhorar a qualidade 

do processo, produto ou serviço;  

 definir o indicador e a meta de melhoria a ser alcançada com o 

uso do conhecimento;  

 definir o método para identificar e captar (ou criar) o 

conhecimento; e  

 elaborar plano para: i) captar e/ou criar o conhecimento 

necessário para atingir a meta; ii) compartilhar tal 

conhecimento para que as pessoas da força de trabalho que irão 

aplicá-lo possa ter acesso a ele; e iii) aplicar o conhecimento.  

Do 

(executar) 

Os seguintes passos são executadas nesta etapa:  

 educar e capacitar;  

 executar o plano de GC; e  

 coletar dados e informações e aprender com o processo de girar 

o ciclo KDCA.  

Check 

(verificar) 

Nesta etapa, a organização verifica se a meta de melhoria da qualidade 

foi alcançada e se o plano de GC foi executado conforme previsto.  

Act 

(corrigir ou 

armazenar) 

Caso a meta não tenha sido atingida, a organização corrige eventuais 

erros nas atividades do processo de GC (identificação, criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento). Se a meta foi 

alcançada, a organização armazena o novo conhecimento por meio da 

padronização.  

Tabela 1 – Ciclo KDCA 

Fonte: BATISTA, F. F. et al., 2015. 

 

Ademais, o sucesso da implementação da gestão do conhecimento depende 

fundamentalmente da liderança, da tecnologia, das pessoas e dos processos. De fato, é 

atribuição da liderança assumir as iniciativas de gestão do conhecimento, priorizando os 

projetos, alocando recursos necessários ao seu êxito, assegurando o alinhamento entre 

projetos e objetivos estratégicos. A tecnologia, por sua vez, desempenha importante papel de 

suporte na implementação da gestão do conhecimento, haja vista que diversas ferramentas 

utilizadas tem fundamento tecnológico, como, por exemplo, as plataformas virtuais destinadas 

às Comunidades de Práticas, repositórios digitais, portais, intranets, internets, gestão 

eletrônica de documentos
99

.  

As pessoas, por seu turno, constituem o principal elemento viabilizar da gestão do 

conhecimento. Com efeito, são as pessoas que trabalham diretamente com o conhecimento, 

identificando, criando, armazenando, compartilhando e aplicando, demandando uma política 
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de gestão de pessoas que propicie um ambiente favorável à capacitação e aprendizagem 

contínua, ao trabalho colaborativo e à inovação. 

Por fim, não se pode olvidar da importância da gestão do conhecimento na agregação 

de valor a processos, produtos e serviços, pois tais práticas provocam uma considerável 

melhoria em todos os aspectos, possibilitando um acompanhamento mais efetivo, a partir do 

mapeamento dos processos e criação de indicadores de desempenho, visando à obtenção de 

melhores resultados, em conformidade com o planejamento estratégico da organização, 

conforme ensina Batista
100

.  

A metodologia de implementação do Plano de Gestão do Conhecimento é baseada no 

modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira e é constituída de 

quatro etapas e vinte atividades, conforme detalha o quadro a seguir: 

 

ETAPA 1 – DIAGNOSTICAR  

1 Realizar a autoavaliação  

2 Elaborar o business case para justificar a importância da Gestão do Conhecimento  

ETAPA 2 – PLANEJAR  

3 Definir a visão de Gestão do Conhecimento 

4 Definir os objetivos de Gestão do Conhecimento 

5 Definir as estratégias de Gestão do Conhecimento 

6 Identificar e priorizar os projetos de Gestão do Conhecimento a serem implementados 

(individual, em equipe, intraorganizacional e interorganizacional)  

7 Definir a estrutura de governança de Gestão do Conhecimento: comitê estratégico, 

unidade central e equipes de Gestão do Conhecimento 

8 Definir as práticas de Gestão do Conhecimento 

9 Elaborar plano de sensibilização das pessoas na organização  

10 Elaborar o Plano de Gestão do Conhecimento  

ETAPA 3 – DESENVOLVER  

11 Escolher e implementar um projeto-piloto  

12 Avaliar o resultado do projeto-piloto  

13 Utilizar as lições aprendidas para implementar o projeto em toda a organização  

ETAPA 4 – IMPLEMENTAR  

14 Discutir os fatores de sucesso na implementação da Gestão do Conhecimento 

15 Definir meios para manter os resultados obtidos com a implementação da Gestão do 

Conhecimento 

16 Definir maneiras de lidar com a resistência à implementação da Gestão do 

Conhecimento 

17 Elaborar o plano de comunicação do Plano de Gestão do Conhecimento  

18 Definir estratégia de avaliação contínua na implementação do Plano de Gestão do 

Conhecimento  

19 Implementar o plano de sensibilização, o plano de comunicação e o Plano de Gestão do 

Conhecimento  
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20 Monitorar e avaliar continuamente o Plano de Gestão do Conhecimento  

Tabela 2 – Metodologia de implementação do Plano de Gestão do Conhecimento 

Fonte: BATISTA, F. F. et al., 2015. 

 

Assim, para que organização pública atinja seus objetivos institucionais da melhor 

forma possível, é importante que procure efetuar uma gestão estratégica do conhecimento, 

procurando discutir e implantar um modelo que atenda às suas necessidades e contemple os 

elementos básicos propostos.  

Nessa perspectiva, em um contexto em que há vertiginoso volume de informações a 

cada dia, as organizações públicas têm procurado, ainda de forma incipiente, discutir e aplicar 

um processo de aprendizagem contínuo para capacitar e qualificar seus servidores, em 

consonância com um conjunto articulado de processos que determina a criação, disseminação 

e a utilização do conhecimento para atingir a excelência organizacional. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Ultrapassados os aspectos teóricos que fundamentam a pesquisa, é importante voltar 

o olhar para os procedimentos metodológicos que nortearão o estudo. No presente capítulo, 

será realizada uma caracterização da pesquisa em termos de metodologia, procurando enfocar 

os métodos utilizados na coleta de dados e tratamento das informações. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

De acordo com a classificação de Vergara
101

, uma pesquisa pode ser classificada em 

relação aos seguintes aspectos básicos: quanto aos fins (objetivos) e quanto aos meios 

(procedimentos técnicos). 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa será do tipo exploratória e aplicada, em razão da 

necessidade do pesquisador em buscar ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado, a 

fim de obter subsídios necessários para o alcance dos objetivos almejados. Ademais, será 

aplicada em virtude de sua finalidade prática, visando à resolução de um problema concreto, 

através de uma proposta de intervenção. 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa será bibliográfica e documental, em virtude 

da necessidade de uma revisão da literatura disponível e de consulta aos documentos internos 

da própria organização pesquisada (Carta de Serviços, repositórios de normas e processos 

administrativos) e externos, provenientes dos órgãos competentes para normatização e 

controle dos atos administrativos, a exemplo das notas técnicas emanadas pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que serviram de base para a fundamentação teórica do 

trabalho.  

Em relação à estratégia, a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, haja vista 

focar apenas uma parte da organização, de maneira a permitir o seu conhecimento mais 

aprofundado. Será realizada, portanto, uma pesquisa empírica, utilizando a abordagem 

qualitativa e quantitativa, por meio de estudo de caso em um departamento de recursos 

humanos de uma instituição federal de ensino superior. 

Yin
102

 sintetiza que o estudo de caso é uma investigação empírica que procura 

investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 
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Ademais, o estudo de caso compreende um método de pesquisa bastante abrangente, 

perpassando desde a lógica do planejamento, das técnicas de coletas de dados e das 

abordagens específicas às respectivas análises, consoante ressalta Yin
103

.     

 

4.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados primários, foi utilizado um questionário de 

avaliação qualitativa (Apêndice A) o qual foi aplicado aos gestores da Diretoria e aos 

servidores dos diversos seus setores, bem como aos gestores e servidores da unidade 

hierarquicamente superior, cujas atividades sejam de ingerência, assessoria ou que estejam 

diretamente relacionadas à diretoria pesquisada. 

O público-alvo foi estimado em 55 servidores, sendo 34 servidores lotados e em 

atividade na Diretoria objeto da pesquisa e 21 servidores lotados e em atividade na unidade 

imediatamente superior. 

O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira destinada à qualificação 

e caracterização do respondente, e a segunda, por sua vez, voltada especificamente para 

colher, por meio da escala tipo Likert, a percepção dos respondentes acerca dos temas 

propostos, todos relacionados com a temática central de gestão do conhecimento. 

Portanto, o questionário desenvolvido teve como objetivo precípuo colher dados 

intrínsecos à organização acerca dos viabilizadores da gestão do conhecimento na 

Administração Pública proposto por Batista
104

, a saber: liderança, tecnologia, pessoas e 

processos. Dessa forma, procurou-se abordar questões específicas que abrangeram todos esses 

viabilizadores, a fim de averiguar a percepção dos respondentes quanto à gestão do 

conhecimento no âmbito da organização sob estudo, tanto pela perspectiva dos gestores 

quanto dos colaboradores.   

A amostra dos gestores e servidores foi não probabilística, devido à seleção dos 

indivíduos ter sido de acordo com o critério de acessibilidade, procurando-se colher a dados 

de, no mínimo, noventa por cento do quadro funcional da organização pesquisada, a fim de 

possibilitar que fosse traçado um perfil mais fidedigno da percepção dos colaboradores da 

organização pesquisada quanto aos pilares da gestão do conhecimento. 
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Na abordagem qualitativa, foi utilizado ainda o método de observação participante 

para complementar os dados coletados no instrumento de coleta, uma vez que, por laborar na 

organização pesquisada, o pesquisador tem fácil acesso aos diversos membros do grupo.  

Gil
105

 ressalta que a observação participante consiste na efetiva participação na vida 

da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada, facilitando o acesso a dados 

intrínsecos ao grupo pesquisado. 

 

4.3 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Em consonância com a abordagem qualitativa, Gil
106

 enfatiza que análise qualitativa 

compreende três fases, a saber: 1) a redução dos dados; 2) a apresentação dos dados; e, 3) a 

conclusão ou verificação dos dados. 

Nessa perspectiva, após a tabulação dos dados em planilhas eletrônicas, os resultados 

foram analisados à luz do referencial teórico revisitado e guiados pelo problema de pesquisa, 

a fim de se chegar às premissas básicas e gerais que determinaram a elaboração do plano de 

gestão do conhecimento da organização sob estudo (Apêndice B). 
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5 A ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

Superados os aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa, volta-se o foco para a 

organização objeto do estudo. No presente capítulo, foi realizada uma caracterização geral da 

organização pesquisada, procurando-se refletir, a partir da análise dos documentos 

institucionais, quais os conhecimentos que a organização-alvo apresenta e precisa 

necessariamente apresentar para bem desenvolver o seu mister. 

 

5.1 A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NA ESTRUTURA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

5.1.1 Aspectos gerais 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem suas origens na 

Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 de junho de 1958, por meio de lei 

estadual, a partir de faculdades e escolas de nível superior já existentes na cidade do Natal, 

como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de 

Medicina, a Escola de Engenharia, dentre outras
107

.  

Quanto ao aspecto de recursos humanos, a UFRN é composta basicamente por duas 

categorias de servidores públicos, quais sejam, técnico-administrativos e docentes. De acordo 

com os dados de levantamento do mês de abril de 2015
108

, há 3.223 técnico-administrativos 

em educação, ocupantes de cargos de nível fundamental, médio e superior (regidos pela Lei 

nº. 11.091/2005), e 2.704 docentes, da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da 

Carreira do Magistério Superior (regidos pela Lei nº. 12.772/2012), totalizando 5.927 

servidores efetivos, vinculados à Lei nº. 8.112/1990. Ademais, há um total de 440 professores 

substitutos e temporários, regidos pela Lei nº. 8.745/1993.   

 

5.1.2 Estrutura atual da Diretoria e conhecimentos intrínsecos 

 

Na estrutura da UFRN, encontra-se a PROGESP, unidade responsável pelo 

gerenciamento de toda a política de recursos humanos dessa instituição.  
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A PROGESP é composta, atualmente, por três Diretorias que desempenham funções 

bem específicas, a saber: 1) Diretoria de Administração de Pessoal – DAP, responsável pela 

gestão da folha de pagamento e concessão de direitos e vantagens funcionais; 2) Diretoria de 

Desenvolvimento de Pessoas – DDP, que atua na área de capacitação, qualificação e avaliação 

de desempenho; e 3) Diretoria de Assistência à Saúde do Servidor – DAS, responsável pela 

política de atendimento à saúde
109

. 

A presente pesquisa enfocou especialmente a DAP, haja vista ser a unidade 

responsável pela aplicação da legislação de pessoal, procurando-se fazer um diagnóstico da 

gestão do conhecimento, no âmbito interno, entre chefias e colaboradores, bem como no 

âmbito externo, isto é, entre a unidade e o público ao qual se destinam suas atividades. 

A DAP foi criada na década de 1970 e, atualmente, é composta por 4 coordenadorias 

e 5 setores, a saber: 1) Coordenadoria de Pagamento de Servidores Ativos – CPSA; 2) 

Coordenadoria de Pagamento de Aposentados e Pensionistas – CPAP, subdividida em Setor 

de Análise de Processos – SAP/CPAP e Setor de Pagamento de Aposentados e Pensionistas – 

SPAP/CPAP; 3) Coordenadoria de Análise de Processos – CAPROC; 4) Coordenadoria de 

Provimento e Controle de Cargos – CPCC, subdividida em Setor de Cadastro SC/CPCC e 

Setor de Arquivo – SA/CPCC; e 5) Secretaria Administrativa - SADM. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Organograma da DAP  

Fonte: Autoria própria 
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5.1.3 Caracterização da Diretoria 

 

A DAP é um órgão de coordenação técnico-administrativa integrante da PROGESP e 

cujas atribuições consistem na aplicação da legislação de pessoal, a partir de decisões 

administrativas, bem como da formulação de diretrizes, pareceres e respostas de consultas, 

além de efetuar a classificação de cargos e funções e realizar pagamento e registro do pessoal 

da Universidade
110

, em articulação com o Sistema de Pessoal da Administração Federal – 

SIPEC. 

De fato, consoante exposto em sua Carta de Serviços ao cidadão, a DAP tem 

como missão: 

 

assegurar a aplicação dos direitos e deveres dos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas, através da modernização, do planejamento, 

coordenação e supervisão dos serviços oferecidos, garantindo, assim, um 

atendimento de qualidade à comunidade universitária e à sociedade em geral, 

em consonância com os interesses da instituição
111

. 

 

Por ser a Unidade responsável pela análise e concessão dos benefícios funcionais, a 

DAP trabalha com uma série variada de processos, abrangendo da admissão do servidor à 

aposentadoria ou falecimento, e cujos procedimentos são disciplinados por inúmeras normas, 

leis, resoluções e orientações normativas que devem ser, necessariamente, seguidos, sob a 

pena de infração e eventual anulação dos atos administrativos.  

Em síntese, a DAP desenvolve seus trabalhos nas seguintes áreas: 1) Ingresso e 

Desenvolvimento de Carreira; 2) Remuneração; 3) Afastamentos; 4) Licenças; 4) Concessões; 

5) Carga horária e Frequência; 6) Registro Funcional; 7) Benefícios previdenciários; 8) 

Provimento do servidor ou do cargo; e 9) Vacância.  

Sobre o Ingresso e Desenvolvimento de Carreira, a DAP trabalha com soluções para 

progressão de carreira dos servidores técnico-administrativos e docentes ativos da UFRN, 

dentre os variados tipos de progressão permitidos a tais servidores, de acordo com as leis e 

normas que regem a respectiva categoria. 

Quanto aos aspectos remuneratórios, podem ser destacadas as gratificações, 

adicionais, indenizações e auxílios, como, por exemplo: Auxílio-Transporte, Assistência à 

Saúde Suplementar, Auxílio Alimentação, Auxílio Natalidade, Incentivo à Qualificação, 
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Auxílio Pré-Escolar, Gratificação de Raio-X ou Substâncias Radioativas, Retribuição por 

Titulação, Adicionais por Insalubridade, Periculosidade e o de Irradiação Ionizante,  Ajuda de 

Custo,  pagamento de substituição e Adicional de Plantão Hospitalar. É importante registrar 

que cada benefício tem um procedimento específico e demanda o estudo de normatização 

específica. 

No que tange aos Afastamentos, destacam-se os afastamentos no país até 30 dias, a 

viagem a Serviço, o afastamento do País por até 30 dias, afastamento para Pós-Graduação, 

para Estágio ou Programa de Pós-Doutorado, afastamento para prestar Colaboração 

Temporária em Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa e participar de Órgãos de 

Deliberação Coletiva ou Funções Acadêmicas e para o exercício de mandato eletivo. 

Ademais, têm-se as seguintes Licenças: Licença à Adotante, Licença à Gestante, 

Licença à Paternidade, Licença para Atividade Política, Licença para Capacitação, Licença 

para Serviço Militar, Licença para Tratamento da Saúde, Licença para Tratar de Interesse 

Particular, Licença por motivo de Afastamento do Cônjuge/Companheiro, Licença por 

Acidente em Serviço e Licença por Doença em Pessoa da Família. 

Quanto às Concessões, há possibilidade de deferimento nos seguintes casos: por 

morte na família, por motivo de casamento, por doação de sangue, para se alistar ou se 

recadastrar como eleitor, horário especial para estudante, horário especial para portadores de 

deficiência e horário especial para servidor com dependente portador de deficiência. 

No que reputa ao registro funcional, devem ser mencionadas as diversas regras para 

atualização dos dados pessoais e funcionais, bem como quanto à inclusão de dependentes e 

familiares. 

Em relação aos benefícios previdenciários, deve-se destacar a Aposentadoria, 

Averbação e Contagem de Tempo de Serviço, bem como a concessão de Abono de 

Permanência, Auxílio Funeral e Pensão por Morte. 

Acerca dos procedimentos de movimentação do servidor, pode-se elencar a 

Redistribuição e Remoção. Já no que se refere às Vacâncias, são encontradas subespécies 

como a Exoneração de Cargo Efetivo, Exoneração de Cargo em Comissão e Posse em outro 

Cargo Inacumulável. 

Nessa perspectiva, a DAP precisa desenvolver conhecimentos profundos e bastante 

variados quanto às diversas normatizações do serviço público federal, em especial no que se 

refere à carreira do Magistério e dos Técnico-administrativos em educação. Para tanto, 

constata-se que a DAP utiliza, em seu cotidiano de trabalho, algumas ferramentas de gestão 
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do conhecimento, a saber: 1) Carta de Serviços – disponível eletronicamente no PortalDAP; 

2) Mapeamento de Processos, em que constam todos os processos de trabalho da organização-

alvo, com as atribuições dos respectivos setores; 3) Portal na internet 

(www.portaldap.ufrn.br), que compreende um dos principais meios de comunicação externa; 

4) Cursos de capacitação e treinamento para servidores, de acordo com as necessidades 

institucionais, nas modalidades presencial e à distância; 5) Banco de dados, constantes dos 

sistemas eletrônicos utilizados; 6) Gestão eletrônica de documentos, de forma artesanal em 

cada setor,  dentre outras.  

 

5.2 A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Na área de recursos humanos de uma organização pública, o princípio da legalidade 

encontra aplicação prática diariamente, seja na contratação de servidores, seja na concessão 

ou indeferimento de benefícios funcionais, seja na apuração de responsabilidades. Dessa 

forma, é imprescindível que os colaboradores estejam corretamente capacitados em legislação 

e tenham fácil acesso às normas e regulamentações atualizadas, para fins de melhor 

desempenho de suas atribuições.  

A PROGESP, em seu Planejamento Estratégico
112

, contemplou dois macro objetivos 

que se encontram diretamente relacionados com a presente pesquisa, quais sejam: Gestão do 

Conhecimento e Inovação; e Concessão e Controle dos Direitos e Vantagens. Dessa forma, a 

gestão do conhecimento jurídico encontra espaço aberto na organização-alvo, ensejando a 

criação de políticas que visem incrementá-la e solidificá-la. Tais macro objetivos estão em 

consonância com a Missão, Visão e Valores da PROGESP, em especial no que tangem ao 

zelo pelos direitos dos servidores, a adoção de práticas inovadoras no serviço público federal 

e à busca incansável pelo atendimento de excelência.  

Em termos normativos, vale ressaltar a existência da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGEP/MPOG, que consiste no órgão 

competente para o estudo, a formulação de diretrizes, a orientação normativa, a coordenação, 

a supervisão, o controle e a fiscalização específica de assuntos relativos ao pessoal civil do 

Poder Executivo Federal, conforme Decreto nº. 67.326, de 05 de outubro de 1970 e 

Orientação Normativa nº. 7, de 17 de outubro de 2012. 
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Quanto à legislação de pessoal, a SEGEP/MPOG, mantém o portal de pesquisa 

Conlegis (www.conlegis.planejamento.gov.br), o qual constitui um sistema de consulta de 

atos normativos da Administração Pública Federal sobre recursos humanos no âmbito da 

administração federal direta, autárquica e fundacional. Além de leis, decretos e decisões sobre 

recursos humanos, o portal compila as notas técnicas emanadas pela SEGEP/MPOG, que tem 

apresentado um significativo número nos últimos anos:  

 

 

Gráfico 1: Quantidade de atos normativos e notas técnicas da SEGEP/MPOG  

Fonte: CONLEGIS. Acesso em 30.10.2015  

 

Contudo, considerando esse imenso volume de leis, decretos, orientações normativas, 

decisões judiciais e do Tribunal de Contas da União, que hodiernamente se produzem sobre 

servidores públicos, as decisões administrativas na área de gestão de pessoas passam a se 

revestir de certa complexidade, demandando a necessidade de organização e disseminação 

prévia do conhecimento para aplicação correta dos atos normativos por todos os 

colaboradores. 

Assim, todo esse emaranhado de atos normativos que permeiam os processos de 

trabalho, obriga a Administração Pública a uma política de contínua atualização e capacitação 

dos colaboradores, para que seus procedimentos e serviços reflitam a correta interpretação e 

aplicação legislativa e normativa em um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico. 
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Adicione-se ainda a linguagem técnica, extremamente hermética e rebuscada, 

utilizada pelos profissionais da área jurídica, dificultando ainda mais o acesso à informação e 

a disseminação do conhecimento dentre os colaboradores, por demandar habilidades 

específicas. 

Diante desse cenário, sobressai a necessidade de um aprofundamento incisivo no 

estudo da legislação pertinente à área de recursos humanos do serviço público federal, bem 

como uma atualização contínua dos conhecimentos normativos a serem aplicados pela 

organização, como ferramenta estratégica para obtenção dos objetivos institucionais.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 No presente capítulo é realizada a consolidação e análise dos dados coletados na 

pesquisa de campo, bem como efetuadas as diretrizes da proposta de intervenção na 

organização objeto da pesquisa. 

O público-alvo definido nos procedimentos metodológicos ficou estimado em 55 

servidores, sendo 34 servidores lotados e em atividade na DAP e 21 servidores lotados e em 

atividade na PROGESP, e que desempenhem atividades diretamente relacionadas à 

organização pesquisada, seja de natureza operacional, de gestão ou assessoramento. 

A pesquisa realizada nos dias 31 de março e 1º de abril de 2016, obteve uma taxa de 

sucesso de 92%, tendo sido coletados 51 questionários. 

 

6.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Nesta seção, são apresentados os dados do perfil dos respondentes, a partir da 

primeira parte do questionário aplicado, que abrangeu os seguintes dados: setor de trabalho, 

escolaridade, área de formação, sexo, idade, tempo que trabalha na UFRN, bem como se 

exerce cargo ou função de confiança. 

Do total de respondentes, 20 trabalham na PROGESP e 31 trabalham na DAP, 

conforme demonstrado no Gráfico 2 abaixo, de modo que a pesquisa conseguiu o retorno de 

95% dos servidores da PROGESP e 92% dos servidores da DAP: 

 

 

Gráfico 2 – Setor em que trabalha (item 1.1) 
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Assim, constata-se que a pesquisa foi aplicada com sucesso em todos os setores da 

organização objeto da pesquisa, de modo que se pode inferir que os resultados obtidos 

advieram de uma representação significativa da organização pesquisada, servindo de base 

para a elaboração do plano de gestão do conhecimento proposto.  

Verifica-se que a organização pesquisada apresenta uma boa escolaridade, eis que 

seus servidores possuem, no mínimo, o Ensino Médio completo, sendo que 31 servidores 

apresentam o título de especialista (60,7%), 14 (27%) são apenas graduados e 3 (6%) 

possuem mestrado, consoante Gráfico 3:  

 

 

Gráfico 3 – Escolaridade (item 1.2) 

  

Nessa perspectiva, pode-se inferir que o instrumento utilizado foi condizente com a 

realidade escolar dos respondentes, de modo a gerar respostas mais fidedignas na segunda 

parte do questionário. 

Quanto à área de formação, isto é, á área referente à graduação dos respondentes, 

verifica-se a existência de uma ampla diversidade de áreas (Gráfico 4), abrangendo cursos das 

Ciências Humanas e Sociais, Ciências Biológicas, Engenharias e Matemática, dentre outras. 

Esse quadro diversificado revela, por um lado, a necessidade premente de a 

organização pesquisada adotar medidas no tocante à gestão do conhecimento jurídico, 

mormente em face de que apenas 15% dos seus servidores têm formação jurídica. Por outro 

lado, em virtude da grande diversidade de áreas, a organização pesquisada detém um enorme 

e variado conhecimento tácito, conforme aduz Nonaka e Takeushi
113

, que pode ser melhor 

aproveitado, trabalhado e externalizado, de modo a trazer valor para a organização.   

                                                           
113

 Op. Cit., 1997. 
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Gráfico 4 – Área de formação (item 1.3) 

 

Em relação ao sexo dos respondentes, a organização pesquisada apresenta um 

cenário equilibrado, não havendo um sexo que predomine significativamente sobre o outro 

(Gráfico 5): 

 

 

Gráfico 5 – Sexo (item 1.4) 

 

A organização pesquisada, no tocante à quantificação de cargos direção e função de 

confiança, também apresenta um cenário equilibrado, sendo 25% gestores e 75% 

colaboradores.  
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Esse critério foi utilizado para a análise das repsostas da segunda parte do 

questionário, uma vez que é importante verificar como os gestores e colaboradores entendem 

a gestão do conhecimento de acordo com sua perspectiva. 

 

Sim
25%

Não
75%

1.5 - Exerce cargo de direção ou função de 
confiança?

 

Gráfico 6 – Quantificação de cargos de direção ou função de confiança (item 1.5) 

 

No que diz respeito à idade dos respondentes, a média de idade dos gestores é de 43 

anos e a dos colaboradores 36 anos (Gráfico 7), o que caracteriza uma organização 

relativamente madura, bem como a tendência de pessoas mais maduras ocuparem cargos de 

nível de gestão: 

 

 

Gráfico 7 – Média de idade (Item 1.6) 

 

Outro aspecto importante é o tempo de trabalho do respondente na UFRN (Gráfico 

8). A média de anos de trabalho dos gestores corresponde a 17 anos e a dos colaboradores, por 

sua vez, a 10 anos, o que revela uma organização relativamente jovem, em termos funcionais, 

considerando o tempo médio de 30 a 35 anos, para aposentadoria dos servidores públicos 
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federais (conforme regras de aposentadoria previstas na CF, bem como na Lei nº. 

8.112/1990). 

 

 

Gráfico 8 – Média de tempo de trabalho na organização pesquisada (Item 1.7) 

 

Os dados revelam a tendência de servidores com mais tempo de trabalho na 

organização serem gestores, uma vez que estes tendem a conhecer melhor os processos de 

trabalho e as particularidades do setor, de modo que podem contribuir com o aprimoramento 

organizacional.  

Por outro lado, analisando-se os dados à luz da literatura revisitada, constata-se um 

fator propício para a transformação do conhecimento, uma vez que boa parte dos 

colaboradores apresenta pouco tempo de trabalho na organização pesquisada e, apesar de não 

conhecerem profundamente todo o setor e suas peculiaridades históricas, podem contribuir 

com o desenvolvimento organizacional na medida em que gerem inovação, internalizando o 

conhecimento da organização e externalizando aquilo que trazem consigo, conforme 

ponderam Cherques e Pimenta
114

 ao tratarem das barreiras à inovação nas organizações 

públicas.       

 

6.2 PERFIL DOS VIABILIZADORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

A segunda parte do questionário destinou-se colher a percepção dos respondentes 

acerca dos quatro elementos viabilizadores da gestão do conhecimento na Administração 

                                                           
114

 Op. Cit. 
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Pública propostos por Batista
115

, a saber: 1) pessoas, 2) processos, 3) liderança e 4) 

tecnologia.  

Foram elaboradas assertivas específicas, para que os respondentes se posicionassem 

de acordo com a escala tipo Likert, isto é, informassem qual grau de concordância ou 

discordância relativamente à assertiva proposta. 

A apuração e análise dos dados dessa parte do questionário foram realizadas 

separando-se as respostas do item 1.5, com o objetivo de fazer um comparativo entre a 

percepção dos gestores e dos colaboradores quanto às respectivas percepções acerca dos 

viabilizadores da gestão do conhecimento. 

Em relação aos gestores, obteve-se um total de 364 respostas, conforme Tabela 6.1: 

 

GESTORES 

DISCORDO 

PLENAMENTE 
DISCORDO 

NEM 

DISCORDO 

NEM 

CONCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

PLENAMENTE 
TOTAL 

9 44 64 185 62 364 

Tabela 3 – Respostas dos gestores 

 

Observa-se, no Gráfico 9, que 68% das respostas dos gestores foram no mesmo 

sentido da assertiva (concordam ou concordam plenamente), enquanto que apenas 14% das 

respostas dos gestores foram contrárias (discordam ou discordam plenamente). 

 

                                                           
115

 Op. Cit., 2004, p. 51. 
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Gráfico 9 – Resultado da Escala Likert dos Gestores 

 

Em relação aos colaboradores, por sua vez, obteve-se um total de 1.064 respostas, 

divididas conforme Tabela 6.2: 

 

COLABORADORES 

DISCORDO 

PLENAMENTE 
DISCORDO 

NEM 

DISCORDO 

NEM 

CONCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

PLENAMENTE 
TOTAL 

24 138 195 515 192 1.064 

Tabela 4 – Respostas dos colaboradores 

 

Observa-se, portanto, de acordo com o Gráfico 10, que 67% das respostas dos 

colaboradores foram no mesmo sentido das assertivas (concordam ou concordam plenamente) 

e 15% foram contrárias (discordam ou discordam plenamente). 
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Gráfico 10 – Resultado da Escala Likert dos Colaboradores 

 

Nessa perspectiva, vislumbra-se que o questionário aplicado apresenta-se em 

consonância com a percepção dos gestores e colaboradores da organização pesquisada, bem 

como que entre as duas categorias de respondentes não houve diferença significativa de 

entendimento acerca dos viabilizadores da gestão do conhecimento.  

Passa-se, a partir de agora, à apresentação dos dados e análise de cada item 

especificadamente, de acordo com o elemento viabilizador. 

 

6.2.1 Pessoas 

 

Para o viabilizador “Pessoas”, no questionário foram propostas 09 assertivas (2.1 a 

2.9), conforme Tabela 6.3: 

 

Item Assertiva 

2.1 Durante reuniões de trabalho ou de comitês, tenho por hábito externalizar algum tipo de 

experiência profissional. 

2.2 Fomento um ambiente de trabalho propício para a reflexão e o diálogo. 

2.3 Procuro compartilhar com os outros colegas notícias, decisões judiciais, reportagens, 

notas técnicas etc., relacionadas ao exercício da minha atividade. 

2.4 Uma conversa informal propicia modificações em minha prática profissional. 
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2.5 Compartilho com meus colegas de trabalho as minhas experiências profissionais de 

forma particular ou em grupo. 

2.6 Tenho por hábito observar as melhores práticas de trabalho de meus colegas e aplicá-las 

em meu cotidiano profissional. 

2.7 Participo periodicamente de reuniões e comitês com outros colegas de trabalho para 

compartilhar minhas experiências profissionais 

2.8 Minhas atividades profissionais são desenvolvidas com base na associação de minhas 

experiências com as informações encontradas em literaturas técnicas. 

2.9 Estimulo discussões entre pessoas de meu relacionamento mais próximo no ambiente de 

trabalho e as externalizo para todo o departamento. 

Tabela 5 – Assertivas referentes ao viabilizador “Pessoas” 

 

 

Gráfico 11 – Assertiva 2.1 

 

Em relação à assertiva 2.1 – Durante reuniões de trabalho ou de comitês, tenho por 

hábito externalizar algum tipo de experiência profissional, observa-se que boa parte dos 

gestores (70%) e colaboradores (55%) externalizam suas experiências profissionais nas 

reuniões de trabalho (Gráfico 11), de modo que a organização pesquisada apresenta um nível 

considerável de externalização do conhecimento, mormente em face de que as pessoas que lá 

trabalham conseguem naturalmente compartilhar parcela de sua vida profissional, conforme 

ensina Cianconi
116

.   

                                                           
116

 Op. Cit., 2013, p.116.  
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Gráfico 12 – Assertiva 2.2 

 

A assertiva 2.2. – Fomento um ambiente de trabalho propício para a reflexão e o 

diálogo obteve grande maioria de concordância (Gráfico 12), sendo 85% dos gestores e 87% 

dos colaboradores, o que demonstra uma forte tendência à criação de um ambiente propício ao 

compartilhamento do conhecimento, eis que presente o diálogo e a reflexão para a construção 

do conhecimento, conforme realçam Nonaka e Takeushi
117

. 

                                                           
117

 Op. Cit., 2008. p. 220.  
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Gráfico 13 – Assertiva 2.3 

 

Em relação à assertiva 2.3 – Procuro compartilhar com os outros colegas notícias, 

decisões judiciais, reportagens, notas técnicas etc., relacionadas ao exercício da minha 

atividade, observa-se que a maioria dos respondentes (85% dos gestores e 89% dos 

colaboradores) compartilham, além das próprias experiências, documentos importantes 

relacionados às respectivas atividades (Gráfico 13). Assim, pode-se inferir que, também nesse 

item, há uma preponderância significativa de êxito na gestão do conhecimento, uma vez que a 

criação do conhecimento depende, de forma especial, da interação das pessoas, conforme 

ressaltam Nonaka e Takeuchi
118

.  

 

                                                           
118

 Op. Cit., 1997. 
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Gráfico 14 – Assertiva 2.4 

 

A assertiva 2.4 – Uma conversa informal propicia modificações em minha prática 

profissional procurou sondar a percepção dos respondentes quanto à informalidade das 

comunicações e interações interpessoais. Cerca de 70% dos gestores e 69% dos colaboradores 

afirmaram que a informalidade também é aliada na construção do conhecimento, consoante 

ressalta Valentim
119

. 

                                                           
119

 Op. Cit. p. 72. 



72 
 

 

Gráfico 15 – Assertiva 2.5 

 

Quanto à assertiva 2.5 – Compartilho com meus colegas de trabalho as minhas 

experiências profissionais de forma particular ou em grupo, verifica-se que as respostas 

também estão em consonância com os itens antecedentes, no sentido de existência de um 

ambiente propício ao compartilhamento na organização pesquisada (Gráfico 14), o qual, 

segundo Rezende
120

, é importante para a criação do conhecimento. De fato, 69% dos gestores 

e 89% dos colaboradores compartilha entre si experiências profissionais, a saber:  

 

                                                           
120

 Op. Cit. p. 22 
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Gráfico 16 – Assertiva 2.6 

 

A assertiva 2.6 – Tenho por hábito observar as melhores práticas de trabalho de meus 

colegas e aplicá-las em meu cotidiano profissional, por sua vez, objetivou colher a percepção 

dos respondentes quando estão na qualidade de observadores, isto é, recebendo o 

conhecimento compartilhado de alguma forma na organização. Observa-se que a grande 

maioria dos respondentes, sejam gestores (84%) ou colaboradores (87%), aprendem com os 

demais, haja vista que costumam aplicar as melhores práticas de trabalho de seus colegas ao 

desempenhar suas atividades (Gráfico 16), referendando o que ensina Cianconi
121

. 

 

                                                           
121

 Op. Cit., 2013. p. 116. 
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Gráfico 17 – Assertiva 2.7 

 

Em relação à assertiva 2.7 – Participo periodicamente de reuniões e comitês com 

outros colegas de trabalho para compartilhar minhas experiências profissionais, verifica-se 

que a maioria dos respondentes, tanto dos gestores (70%) quanto dos colaboradores (84%), foi 

discordante ou tendeu a não se posicionar (Gráfico 17).  

Terra
122

 salienta a importância de reuniões sistemáticas e voltadas para o 

compartilhamento de experiências profissionais na fase de combinação que consiste na 

conversão do conhecimento explícito em outra forma de conhecimento explícito. 

A despeito da existência de inúmeras reuniões de trabalho, constata-se que grande 

parte não se destina a compartilhar experiências ou boas práticas profissionais, de modo que, 

confrontando-se com o resultado da assertiva 2.1, verifica-se que o compartilhamento das 

experiências é mais espontâneo, correndo entre os colaboradores, do que institucional, isto é, 

promovido pela gestão da organização.    

                                                           
122

 Op. Cit. p. 68 
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Gráfico 18 – Assertiva 2.8 

 

A assertiva 2.8 – Minhas atividades profissionais são desenvolvidas com base na 

associação de minhas experiências com as informações encontradas em literaturas técnicas 

objetivou captar o grau de tecnicidade do desenvolvimento das atividades profissionais na 

organização pesquisada.  

Com efeito, em uma organização pública, além dos costumes e práticas reiteradas, 

vigora o princípio da legalidade conforme ensinam Baptista
123

, Meirelles
124

, Binenbojm
125

, 

Marrara
126

 e Miragem
127

, de modo que os gestores e colaboradores devem ficar atentos às 

normatizações específicas para a realização de seu mister. 

De acordo com o Gráfico 18, observa-se que a grande maioria dos respondentes 

(85% dos gestores e 74% dos colaboradores) também se dedica ao estudo de literaturas 

técnicas para o desempenho de suas atividades profissionais.  

                                                           
123

 Op. cit., p. 94-96. 
124

 Op. cit., 2013, p. 83. 
125

 Op. Cit. p. 38. 
126

 Op. cit. p. 34. 
127

 Op. cit. p. 242. 
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Gráfico 19 – Assertiva 2.9 

 

No tocante à assertiva 2.9 – Estimulo discussões entre pessoas de meu 

relacionamento mais próximo no ambiente de trabalho e as externalizo para todo o 

departamento, observa-se que a maioria dos respondentes (62% dos gestores e 79% dos 

colaboradores) foi discordante ou tendeu a não se posicionar (Gráfico 19). 

Todavia, saliente-se a importância da existência dessas discussões internas para o 

processo de conversão do conhecimento na etapa de socialização, conforme realçam Terra
128

 

e Valentim
129

, o que revela uma necessidade de a organização pesquisada vir a desenvolver 

essa prática entre gestores e colaboradores. 

 

6.2.2 Processos 

 

Para o viabilizador “Processos”, no questionário foram propostas 07 assertivas (2.10 

a 2.16), conforme Tabela 6: 

 

Item Assertiva 

2.10 Os processos de trabalho do meu departamento são bem definidos. 

                                                           
128

 Op. Cit. p. 68 
129

 Op. Cit. p. 72. 
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2.11 Considero a participação em eventos, seminários, fóruns, congressos etc. uma forma 

de agregar valor ao trabalho que desempenho. 

2.12 Tenho livre acesso às fontes de informação (jornais, livros, periódicos, sites, 

orientações normativas, legislações etc.) necessárias para a execução de minhas 

atividades. 

2.13 Considero a falta de informação ou conhecimento sobre determinado assunto um 

obstáculo para o exercício das minhas atividades. 

2.14 O acesso ao conhecimento técnico (relacionado ao escopo do meu trabalho) está 

disponível para ser consultado de forma não burocrática. 

2.15 Procuro conhecer bem os processos de trabalho do meu departamento. 

2.16 Considero fácil me manter atualizado sobre as normas referentes ao exercício das 

minhas atividades. 

Tabela 6 – Assertivas referentes ao viabilizador “Processos” 

 

 

 

Gráfico 20 – Assertiva 2.10 

 

A assertiva 2.10 – Os processos de trabalho do meu departamento são bem definidos 

procurou averiguar a percepção dos respondentes quanto aos processos de trabalho do seu 

cotidiano. Em média, 46% dos gestores e 47% colaboradores concordam que os processos de 

trabalho da organização pesquisada estão bem definidos, embora nenhum gestor tenha 

concordado plenamente com a assertiva (Gráfico 20). 

Esse cenário revela que a organização apresenta um grau bom de definição dos seus 

processos de trabalho, mas ainda pode melhorar bastante. 
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De fato, o conhecimento das organizações tem importante fonte nos processos de 

trabalho, uma vez que é a partir deles que as informações chegam à organização e ganham 

algum sentido, porquanto de certa forma presentes no planejamento organizacional, conforme 

ressalta Batista
130

. 

  

 

Gráfico 21 – Assertiva 2.11 

 

Quanto à assertiva 2.11 – Considero a participação em eventos, seminários, fóruns, 

congressos etc. uma forma de agregar valor ao trabalho que desempenho, a grande maioria 

(77% dos gestores e 79% dos colaboradores) posicionou-se favoravelmente (Gráfico 6.20), de 

modo que o incentivo à participação nesses eventos deve ser levado em consideração na 

elaboração do plano de gestão do conhecimento jurídico, conforme aduz Batista
131

. 

 

                                                           
130

 Op. Cit., 2015, p. 10 
131

 Op. Cit., 2004. p. 19. 
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Gráfico 22 – Assertiva 2.12 

 

A assertiva 2.12 – Tenho livre acesso às fontes de informação (jornais, livros, 

periódicos, sites, orientações normativas, legislações etc.) necessárias para a execução de 

minhas atividades procurou verificar se os gestores e colaboradores da organização 

pesquisada têm acesso às fontes de informação.  

Os dados demonstram que expressiva maioria dos respondentes (92% dos gestores e 

90% dos colaboradores) concorda ou concorda plenamente com a acessibilidade livre das 

fontes de informação para o desempenho de suas atividades (Gráfico 22), de modo que o 

conhecimento da organização, de forma geral, encontra-se bem externalizado, conforme 

ressaltam Nonaka e Takeuchi
132

. 

 

                                                           
132

 Op. Cit., 1997. 
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Gráfico 23 – Assertiva 2.13 

 

A assertiva 2.13 – Considero a falta de informação ou conhecimento sobre 

determinado assunto um obstáculo para o exercício das minhas atividades, por sua vez, 

procurou colher a percepção dos respondentes quanto à importância das informações e do 

conhecimento para o desempenho das atividades profissionais.  

De acordo com os dados (Gráfico 23), tanto os gestores (84%) quanto os 

colaboradores (69%) consideram o conhecimento essencial para o exercício das respectivas 

atividades, de modo que, confirma que a gestão desse recurso é de suma importância para 

facilitar o desempenho das atividades. 
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Gráfico 24 – Assertiva 2.14 

 

Quanto à assertiva 2.14 – O acesso ao conhecimento técnico (relacionado ao escopo 

do meu trabalho) está disponível para ser consultado de forma não burocrática, em média 62% 

dos gestores e 64% dos colaboradores consideraram que o acesso às informações e 

conhecimento não é burocratizado (Gráfico 24). 
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Gráfico 25 – Assertiva 2.15 

 

A assertiva 2.15 – Procuro conhecer bem os processos de trabalho do meu 

departamento objetivou verificar a percepção dos respondentes quanto aos processos de 

trabalho na qualidade de observadores, isto é, quando não estão desempenhando atividades de 

elaboração dos processos de trabalho.  

Expressiva maioria (85% dos gestores e 93% dos colaboradores) concordou ou 

concordou plenamente com a assertiva (Gráfico 25), o que demonstra uma tendência à 

proatividade dos servidores da organização pesquisada, procurando conhecer, da melhor 

forma possível, os processos de trabalho.  

Esse cenário corrobora os resultados da assertiva 2.10, segundo os quais foi 

considerado que os processos de trabalho da organização apresentam um bom grau de 

definição.  
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Gráfico 26 – Assertiva 2.16 

 

A assertiva 2.16 – Considero fácil me manter atualizado sobre as normas referentes 

ao exercício das minhas atividades procurou colher a percepção dos respondentes quanto a 

sua facilidade de atualização das normas de que necessitam para o desempenho de suas 

atividades.  

Como se sabe, as alterações normativas são constantes, significativas e, por vezes, 

excessivas, de modo que é importante que os servidores estejam sempre atualizados, para 

evitar atuações incorretas e ilegais.   

De acordo com dados obtidos, em média 46% dos gestores e 63% dos colaboradores 

respondentes consideram fácil se manterem atualizados sobre as normas (Gráfico 26). 

Contudo, há ainda uma parcela significativa de respondentes que considera difícil se manter 

atualizada em relação às normas de trabalho, sobretudo quando são considerados apenas os 

gestores respondentes, eis que 54% destes discordaram ou não se posicionaram sobre a 

assertiva, apesar de, na maioria das vezes, serem os primeiros a necessitar de aplicar a norma 

mais atualizada.    

 

6.2.3 Liderança 
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Para o viabilizador “Liderança”, no questionário foram propostas 04 assertivas (2.17 

a 2.20), conforme Tabela 7: 

 

Item Assertiva 

2.17 Meus superiores hierárquicos incentivam o compartilhamento de informações e a 

construção do conhecimento institucional.    

2.18 O ambiente de trabalho contribui para a construção do conhecimento. 

2.19 O meu papel hierárquico na organização é claro e bem definido. 

2.20 Critérios previamente estabelecidos sobre a condução de minhas atividades 

influenciam a forma como executo meu trabalho. 

Tabela 7 – Assertivas referentes ao viabilizador “Liderança” 

 

 

Gráfico 27 – Assertiva 2.17 

 

Quanto à assertiva 2.17 – Meus superiores hierárquicos incentivam o 

compartilhamento de informações e a construção do conhecimento institucional, a maioria 

dos gestores (61%) e colaboradores (69%) respondentes consideram que há incentivo à 

construção do conhecimento na organização por parte dos superiores hierárquicos.  

Importante registrar que aproximadamente 70% dos colaboradores concordaram com 

a assertiva, de modo que se vislumbra que a liderança está engajada no processo de gestão do 

conhecimento, incentivando práticas e compartilhamento, de forma que corrobora o 
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posicionamento de Batista
133

 no que tange ao papel da liderança no incentivo da gestão do 

conhecimento. 

 

 

Gráfico 28 – Assertiva 2.18 

 

A assertiva 2.18 – O ambiente de trabalho contribui para a construção do 

conhecimento procurou verificar a percepção dos respondentes no tocante ao ambiente já 

construído e na sua contribuição para formação de um ambiente propício à construção do 

conhecimento.  

Expressiva maioria (62% dos gestores e 69% dos colaboradores)  considera que o seu 

ambiente de trabalho contribui para a construção do conhecimento (Gráfico 28), de modo que 

se pode inferir que o ambiente da organização pesquisada não constitui um empecilho para a 

gestão do conhecimento, corroborando o que ressaltam Nonaka e Takeuchi
134

.   

 

                                                           
133

 Op. Cit., 2015, p. 10. 
134

 Op. Cit., 1997. 
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Gráfico 29 – Assertiva 2.19 

 

A assertiva 2.19 – O meu papel hierárquico na organização é claro e bem definido, 

por sua vez, procurou verificar o grau de percepção dos respondentes quanto ao seu papel na 

organização.  

Expressiva maioria (92% dos gestores e 79% dos colaboradores) concorda com a 

assertiva (Gráfico 29), de modo que se pode inferir que a organização apresenta uma boa 

definição de papéis no tocante a líderes e liderados.   
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Gráfico 30 – Assertiva 2.20 

 

A assertiva 2.20 – Critérios previamente estabelecidos sobre a condução de minhas 

atividades influenciam a forma como executo meu trabalho vem corroborar com a resposta da 

assertiva 2.19 no sentido de que a interferência da autoridade superior implica alteração no 

forma de condução das atividades.  

A maioria dos respondentes (84% dos gestores e 76% dos colaboradores) concorda 

com a assertiva, não sendo observada diferença significativa entre gestores e colaboradores 

(Gráfico 30) 

 

6.2.4 Tecnologia 

 

Para o viabilizador “Tecnologia”, no questionário foram propostas 08 assertivas 

(2.21 a 2.28), conforme Tabela 8: 

 

Item Assertiva 

2.21 Registro formalmente a execução de minhas atividades profissionais para que outros 

colegas de trabalho possam ter acesso a elas. 

2.22 Utilizo o e-mail para compartilhar minhas experiências profissionais. 

2.23 Utilizo ferramentas de gestão eletrônica de documentos para registrar os documentos 

que produzo para que possam estar disponíveis para consulta. 
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2.24 Utilizo outras ferramentas tecnológicas (chats, fóruns virtuais, sistemas de gestão 

intranet, etc.) para compartilhar minhas experiências profissionais. 

2.25 Utilizo no desenvolvimento de meu trabalho formas diferenciadas para a construção e 

execução de um mesmo tipo de atividade em decorrência de uma situação específica. 

2.26 As ferramentas de tecnologia da informação, às quais tenho acesso, facilitam o 

desenvolvimento do meu trabalho. 

2.27 Existem recursos tecnológicos disponíveis que me estimulam a usar informações e 

conhecimentos previamente construídos para a execução de minha atividade e que 

minimizam o retrabalho. 

2.28 Percebo na tecnologia da informação um instrumento para auxiliar o desempenho do 

meu trabalho. 

Tabela 8 – Assertivas referentes ao viabilizador “Tecnologia” 

 

 

Gráfico 31 – Assertiva 2.21 

 

Quanto à assertiva 2.21 – Registro formalmente a execução de minhas atividades 

profissionais para que outros colegas de trabalho possam ter acesso a elas, cerca de 53% dos 

gestores e 63% dos colaboradores respondentes concordam ou concordam plenamente com a  

assertiva (Gráfico 31).  

No entanto, é importante registrar a ocorrência de considerável parcela de 

respondentes contrários (31% dos gestores e 11% dos colaboradores) ou que não 

manifestaram opinião (15% dos gestores e 26% dos colaboradores), de modo que a ausência 

de registro formal da execução de atividades pode vir a comprometer o sucesso da gestão do 
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conhecimento, uma vez que dificulta a transformação do conhecimento explícito em 

conhecimento tácito, conforme ressaltam Nonaka e Takeuchi
135

 em sua espiral do 

conhecimento, bem como, em diversas situações gera retrabalho, tendo em vista a inexistência 

do histórico. 

 

 

Gráfico 32 – Assertiva 2.22 

 

A assertiva 2.22 – Utilizo o e-mail para compartilhar minhas experiências 

profissionais procurou averiguar a percepção dos respondentes quanto à utilização de meios 

virtuais de fácil acesso, a exemplo do e-mail, para o compartilhamento do conhecimento.  

Boa parcela (46% dos gestores e 50% dos colaboradores) dos respondentes afirmou 

não utilizar e-mail para compartilhar experiências profissionais (Gráfico 32), o que revela que 

eventual opção da organização por essa ferramenta de comunicação poderia não vir a surtir os 

efeitos desejados, apesar de constar na lista de ferramentas expostas por Batista
136

 na gestão 

do conhecimento. 

 

                                                           
135

 Op. Cit., 1997. 
136

 Op. Cit., 2004. p. 19. 
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Gráfico 33 – Assertiva 2.23 

 

Quanto à assertiva 2.23 – Utilizo ferramentas de gestão eletrônica de documentos 

para registrar os documentos que produzo para que possam estar disponíveis para consulta, 

69% dos gestores e 60% dos colaboradores respondentes afirmaram utilizar ferramentas de 

gestão eletrônica de documentos (Gráfico 33), corroborando o que aduz Spender
137

. 

  

                                                           
137

 Op. Cit., 2010. p. 30 
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Gráfico 34 – Assertiva 2.24 

 

A assertiva 2.24 - Utilizo outras ferramentas tecnológicas (chats, fóruns virtuais, 

sistemas de gestão intranet, etc.) para compartilhar minhas experiências profissionais 

corrobora os resultados da assertiva 2.22, de forma que algumas ferramentas tecnológicas não 

são utilizadas na organização como forma de compartilhar conhecimento, segundo parcela 

considerável dos respondentes (Gráfico 34), a saber: 54% dos gestores e 53% dos 

colaboradores. 

Todavia, ressalte-se a importância das ferramentas tecnológicas para a gestão do 

conhecimento, conforme ressalta Batista
138

. 

 

                                                           
138

 Op. Cit., 2015, p. 9. 
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Gráfico 35 – Assertiva 2.25 

 

A assertiva 2.25 – Utilizo no desenvolvimento de meu trabalho formas diferenciadas 

para a construção e execução de um mesmo tipo de atividade em decorrência de uma situação 

específica procurou averiguar o grau de inovação relativo aos processos de trabalho da 

organização.  

46% dos gestores e 53% dos colaboradores respondentes (Gráfico 35) concordaram 

ou concordaram plenamente com a assertiva, de modo que tendem a ser mais inovadores no 

trabalho cotidiano. 
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Gráfico 36 – Assertiva 2.26 

 

No tocante à assertiva 2.26 – As ferramentas de tecnologia da informação, às quais 

tenho acesso, facilitam o desenvolvimento do meu trabalho, maioria significativa dos 

respondentes (92% dos gestores e 87% dos colaboradores) concorda ou concorda plenamente 

quanto à importância das ferramentas de tecnologia da informação (Gráfico 36). 
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Gráfico 37 – Assertiva 2.27 

 

A assertiva 2.27 - Existem recursos tecnológicos disponíveis que me estimulam a 

usar informações e conhecimentos previamente construídos para a execução de minha 

atividade e que minimizam o retrabalho procurou averiguar a percepção dos respondentes 

quanto aos recursos tecnológicos disponíveis.  

De forma expressiva (85% dos gestores e 71% dos colaboradores), os respondentes 

concordaram ou concordaram plenamente com a assertiva (Gráfico 37), de forma que, para o 

plano de gestão do conhecimento da organização pesquisada, otimizar os recursos disponíveis 

desponta com uma importante ferramenta. 
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Gráfico 38 – Assertiva 2.28 

 

Por fim, a assertiva 2.28 – Percebo na tecnologia da informação um instrumento para 

auxiliar o desempenho do meu trabalho vem corroborar todas as demais, sintetizando que os 

gestores (100%) e colaboradores (95%), em sua maioria, consideram que a tecnologia da 

informação irá facilitar o desempenho do trabalho (Gráfico 38), de forma que eventual opção 

por elementos tecnológicos na gestão do conhecimento não configuraria um obstáculo para o 

seu sucesso. 

 

6.3 CONSOLIDAÇÃO DA QUESTÃO ABERTA E DISCUSSÕES 

 

O item 2.29 do questionário configurou-se como uma questão aberta e facultativa 

acerca de eventuais ideias ou sugestões dos respondentes quanto à gestão do conhecimento no 

respectivo ambiente de trabalho.  

 

GESTOR IDEIA/SUGESTÃO 

1 

Seria interessante que houvesse uma espécie de encontro ou fórum, onde fossem 

debatidos as atualizações jurídicas na área de gestão de pessoas. Penso também 

que poderia haver um boletim jurídico, contendo as principais questões 

relacionadas, onde todos tivessem acesso fácil. 
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2 

Sim. Tornar obrigatória, via normativo interno (Resolução), a participação dos 

servidores lotados na DAP/PROGESP de curso de capacitação referente a 

Processo Administrativo 

3 Seminários e treinamentos 

4 

Um banco de dados ou sistema que estivessem disponibilizados a legislação e 

documentos afins sobre os processos de trabalho da Diretoria de Administração 

de Pessoal, com campos de busca variados, tais como o assunto. 

5 
Sim. A criação de um canal (SIPAC, por exemplo) de compartilhamento de 

conhecimentos específicos e, também, para dúvidas sobre questões jurídicas. 

6 

Sim. A construção de um banco de legislação, que seja sempre atualizado com 

toda a normatização inerente à área de trabalho da DAP, para que ocorram 

grupos de discussão/estudo com todo o pessoal da DAP. 

7 
Deveria existir grupos de estudos semanalmente para discutir sobre as legislações 

e procedimentos, além de analisar melhorias em relação à execução do trabalho. 

8 
Uma espécie de banco de dados onde esteja sintetizada toda legislação referente a 

um determinado assunto. Isso facilitaria bastante nosso trabalho. 

9 Sim. Considerando a complexidade de normas (entendimento) na área de gestão, 

sugiro a sistematização de grupos de estudo sobre a legislação de pessoas. 

Tabela 9 – Respostas dos gestores quanto ao item 2.9. 

 

COLABORADOR IDEIA/SUGESTÃO 

1 

Sim. A implantação de um software de intranet que facilite a 

comunicação interna dos servidores da DAP. Assim, haveria agilidade 

na disseminação das informações jurídicas e das demais inerentes à 

área de gestão de pessoas. 

2 

Criação de informativos relativos a determinações do MPOG/MEC 

para todos os servidores do DAP que necessitem de conhecimento 

técnico no desempenho da função. Os informes deveriam ser objetivos 

e em linguagem simples, para ampliar a divulgação do conhecimento. 

3 Melhoria do SIGRH e integração com o SIAPE e SIAPECAD 

4 Criação de um Fórum eletrônico de discussão de Notas Técnicas. 

5 
Um local onde possa ser concentrado todas as leis, normas, 

orientações etc. sobre determinado assunto. 

6 Treinamento, palestras 

7 
Melhorias nas ferramentas SIGRH, SIGAADMIN e SIPAC para os 

mesmos se integrarem melhor. 

8 
Reuniões periódicas e de maneira objetiva para ajustes constantes das 

informações jurídicas. 

9 

Sim. Atualização do Portal DAP com a inserção semanal de toda 

"novidade" jurídica que seja relevante às rotinas administrativas da 

DAP. 

10 

Acredito que se faz necessário melhorar a comunicação interna quanto 

à divulgação de orientações normativas, resoluções internas e normas 

legais que influenciem nas suas atividades de trabalho. 
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11 

Toda e qualquer exigência feita para algum servidor que busque a 

DAP deve ter sua justificativa de forma clara e acessível (exemplo: 

por qual motivo é solicitado ao servidor a declaração do IR no 

processo de aposentadoria? O servidor da DAP deve ser capaz de 

responder a essa questão de forma fundamentada na legislação 

adequada e em linguagem acessível. 

12 
Atualização do Portal DAP de forma a garantir, sempre, dados legais 

atualizados. 

13 
Portal DAP atualizado, com informações mais completas, 

simplificadas e intuitivas. 

14 

Inicialmente, deveria haver um curso para toda a DAP/PROGESP 

esclarecendo os melhores meios de consulta da legislação. Depois 

deveria ser institucionalizado um arquivo virtual para cada setor (uma 

pasta na intranet), contendo a legislação relacionada àquele setor. Este 

arquivo deveria ser atualizado mensalmente, sob supervisão da 

Diretoria ou Pró-Reitoria. 

Tabela 10 – Respostas dos colaboradores quanto ao item 2.9 

 

Do total de questionários aplicados, este item obteve 9 respostas dos gestores, 

totalizando cerca de 70%, e 14 dos colaboradores, totalizando cerca de 40%, conforme 

Tabelas 9 e 10. 

Observa-se que as respostas ao item 2.9 vêm corroborar os resultados apurados nas 

assertivas. De fato, boa parte das sugestões situa-se na necessidade de desenvolver sistemas e 

mecanismos virtuais ou softwares que facilitem não apenas o acesso às normatizações 

atualizadas, mas que permitam a interação entre os servidores dos diversos setores da 

organização e discussão dessas atualizações, inclusive por meio de encontros presenciais. 

Com efeito, conforme realçam Probst, Raub e Romhardt
139

 e Nonaka e Takeuchi
140

, é 

essencialmente do fator humano, isto é, das interações entre pessoas, que se cria o 

conhecimento nas organizações. 

Nessa perspectiva, pode-se inferir que a organização pesquisada apresenta, bem 

delineados em seu contexto organizacional, todos os elementos viabilizadores da gestão do 

conhecimento difundidos entre gestores e colaboradores, bem como se utiliza, de forma 

esparsa, de uma série de mecanismos e instrumentos da gestão de conhecimento. Porém, faz-

se necessário organizar melhor seu conhecimento em termos jurídicos, por meio de 

ferramentas tecnológicas, sem olvidar do aspecto humano, para que possa auferir valores 

materializados em eficiência nos seus processos de trabalho, por se tratar de uma organização 

                                                           
139

 Op. Cit., 2008. p. 24-29. 
140

 Op. Cit.., 1997. 



98 
 

pública. Para tanto, propõe-se a implementação de um plano de gestão do conhecimento, 

adaptado à realidade da organização pesquisada (Apêndice B). 

 



99 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É cediço que o conhecimento constitui elemento fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer organização no mundo hodierno. No âmbito das organizações 

públicas, o conhecimento revela-se notavelmente como força propulsora para se atingir a 

eficiência na prestação dos serviços públicos.  

O conhecimento em matéria jurídica para a Administração Pública compreende não 

apenas o estudo e aplicação das leis em sentido estrito, mas, também, um cabedal de normas 

emanadas pelos órgãos deliberativos e de controle interno e externo. Portanto, todo esse 

conjunto precisa ser bem gerido, por meio de ferramentas específicas, haja vista que o excesso 

de dados e informações aleatórias tende a dificultar a tomada de decisão por parte do gestor 

público.  

A presente pesquisa objetivou realizar um diagnóstico no setor de recursos humanos 

de uma instituição federal de ensino, com a perspectiva de propor um plano de gestão do 

conhecimento jurídico na organização pesquisada. 

Considerando a escassez de trabalhos sobre o tema, bem como as dificuldades de 

obtenção das informações, sobretudo em face da ausência de registros históricos, procurou-se 

efetuar uma pesquisa de campo com base em consultas documentais, observação participante 

e aplicação de instrumento para colher a percepção dos servidores da organização-alvo quanto 

aos viabilizadores da gestão do conhecimento, propostos por Batista
141

 em seu modelo 

específico para a Administração Pública. 

   Como resultados da pesquisa, foi observado que a organização-alvo utiliza, 

disseminadas em sua prática cotidiana e de forma esparsa, diversas ferramentas da gestão do 

conhecimento, bem como apresenta condições propícias para o desenvolvimento dos 

viabilizadores estudados.  

Com efeito, os dados obtidos demonstram que a organização pesquisada tem 

potencialidade para desenvolver a gestão do conhecimento jurídico no que diz respeito à 

atuação da liderança, à existência de processos bem definidos, à participação efetiva das 

pessoas na qualidade de colaboradores e à presença da tecnologia com seus sistemas 

específicos. 

A partir desses resultados, foi proposto um plano de gestão do conhecimento jurídico 

adaptado à realidade da organização pesquisada.  

                                                           
141

 Op. Cit., 2012. 



100 
 

Assim, a título de conclusão, depreende-se que os objetivos pretendidos na pesquisa 

foram alcançados, a saber: 

 

Objetivo Resultados alcançados 

Analisar como ocorre a gestão do 

conhecimento jurídico na Diretoria de 

Administração de Pessoal – DAP 

Realizado no Capítulo 5, ao se caracterizar a 

organização-alvo, bem como no Capítulo 6, 

ao se apresentar os resultados da pesquisa e as 

respectivas discussões. 

Caracterizar, por meio da revisão 

bibliográfica, o conceito de 

Administração Pública e de Gestão do 

Conhecimento; 

Realizados no Capítulo 2, ao se efetuar a 

revisão de literatura, procurando-se conceituar 

os termos específicos da Administração 

Pública (Princípio da Legalidade, normativa, 

juridicidade etc.) e no Capítulo 3, ao se tratar 

da Gestão do Conhecimento (Dados, 

informações, conhecimento, espiral do 

conhecimento e ferramentas de gestão).    

Estabelecer os elementos de ligação entre 

a legislação de pessoal e a Gestão do 

Conhecimento; 

Mapear as atividades realizadas na 

DAP/PROGESP; 

Realizado no Capítulo 5, ao se definir os 

processos de trabalho realizados pela 

DAP/PROGESP para a prestação do serviço 

público que lhe é inerente. 

Sistematizar as informações jurídicas 

referentes à gestão de pessoas; 

Realizado no Capítulo 5, ao se discutir o papel 

da SEGEP/MPOG, bem como dos demais 

órgãos deliberativos e de controle interno e 

externo.   

Elaborar um plano de gestão do 

conhecimento jurídico para a 

DAP/PROGESP. 

Apresentado no Apêndice B, a partir dos 

resultados da pesquisa. 

Tabela 11 – Objetivos da pesquisa e resultados alcançados 

Fonte: Autoria própria  

 

Espera-se, portanto, que a presente pesquisa tenha contribuído para a disseminação 

da importância da gestão do conhecimento em um setor de recursos humanos, sobretudo 

diante das inúmeras normatizações que diariamente surgem nessas organizações, 

modificando, às vezes de forma considerável, os processos de trabalho. 
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Sugere-se, ainda, para pesquisas futuras, que se dê continuidade à realização de 

trabalhos nesse contexto, procurando efetivar a validação formal do plano de gestão do 

conhecimento proposto, investigar eventuais causas de sucesso ou insucesso desse plano, 

assim como a existência de outros fatores externos e internos à organização não abordados na 

presente pesquisa.  
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS  

MESTRADO PROFSSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

APÊNDICE A: Instrumento de coleta de dados 
 

Discente: Zaqueu Hudson de Araújo Gurgel 

Orientador: Prof. Dr. José Orlando Ribeiro Rosário 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado cujo tema é: GESTÃO DO 

CONHECIMENTO JURÍDICO NA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Seu anonimato será preservado 

 

1 – QUALIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

Instruções: Para as questões de 1.1 a 1.4, assinale SOMENTE UMA ALTERNATIVA. 

Caso não se enquadre em nenhuma das opções disponíveis, escolha a alternativa “Outra 

(especificar)”, especificando. Não deixe nenhuma das questões sem resposta. 

 

1.1 – Setor em que trabalha 

 

 Coordenadoria de Análise de Processos  Setor de Cadastro 

 Coordenadoria de Pagamento de 

Servidores Ativos 

 Setor de Arquivo 

 Coordenadoria de Pagamento de 

Aposentados e Pensionistas 

 Coordenadoria de Provimento e 

Controle de Cargos  

 Setor de Análise de Processos  Direção 

 Secretaria Administrativa  Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 Outra (especificar): ______________________________________________________ 

 

1.2 – Escolaridade 

 

 1º grau  2º grau 

 Graduação incompleta  Graduação completa 

 Especialização  Mestrado 

 Doutorado    

 Outra (especificar): ______________________________________________________ 

 

1.3 Área de formação (relativo a sua graduação) 

 

 Direito  Administração 

 Ciência Contábeis  Economia 

 Outra (especificar): ______________________________________________________ 



1.4 – Sexo  

 

 

 

1.5 – Exerce cargo de direção ou função de confiança?  
 

 

Instruções: Para as questões de 1.6 e 1.7, indique, respectivamente, sua idade e tempo que 

trabalha na organização. Não deixe nenhuma das questões sem resposta. 

 

1.6 – Idade __________ (em anos) 

 

1.7 – Tempo em que trabalha na UFRN __________ (em anos) 

 

2 – ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Instruções: Considerando a escala de concordância de 1 a 5, onde o 1 representa o nível de 

menor concordância e o 5 o de maior, assinale um “X” em uma única alternativa que 

melhor represente sua percepção em relação as questões 2.1 a 2.28. Não deixe nenhuma das 

questões sem resposta.  

1 Discordo Plenamente  2 Discordo 

3 Nem discordo Nem concordo 4 Concordo  5 Concordo plenamente 

 

 

NR QUESTÃO 1 2 3 4 5 

2.1 Durante reuniões de trabalho ou de comitês, 

tenho por hábito externalizar algum tipo de 

experiência profissional. 

     

2.2 Fomento um ambiente de trabalho propício para 

a reflexão e o diálogo. 
     

2.3 Procuro compartilhar com os outros colegas 

notícias, decisões judiciais, reportagens, notas 

técnicas etc., relacionadas ao exercício da minha 

atividade. 

     

2.4 Uma conversa informal propicia modificações 

em minha prática profissional. 
     

2.5 Compartilho com meus colegas de trabalho as 

minhas experiências profissionais de forma 

particular ou em grupo. 

     

2.5 Tenho por hábito observar as melhores práticas 

de trabalho de meus colegas e aplicá-las em meu 

cotidiano profissional. 

     

2.7 Participo periodicamente de reuniões e comitês 

com outros colegas de trabalho para compartilhar 

minhas experiências profissionais 

     

2.8 Minhas atividades profissionais são 

desenvolvidas com base na associação de minhas 

experiências com as informações encontradas em 

literaturas técnicas. 

     

2.9 Estimulo discussões entre pessoas de meu 

relacionamento mais próximo no ambiente de 

trabalho e as externalizo para todo o 

departamento. 

     

 Masculino  Feminino 

 Sim  Não 



109 

 

2.10 Os processos de trabalho do meu departamento 

são bem definidos. 
     

2.11 Considero a participação em eventos, seminários, 

fóruns, congressos etc. uma forma de agregar 

valor ao trabalho que desempenho. 

     

2.12 Tenho livre acesso às fontes de informação 

(jornais, livros, periódicos, sites, orientações 

normativas, legislações etc.) necessárias para a 

execução de minhas atividades. 

     

2.13 Considero a falta de informação ou 

conhecimento sobre determinado assunto um 

obstáculo para o exercício das minha atividades. 

     

2.14 O acesso ao conhecimento técnico (relacionado 

ao escopo do meu trabalho) está disponível para 

ser consultado de forma não burocrática. 

     

2.15 Procuro conhecer bem os processos de trabalho 

do meu departamento. 
     

2.16 Considero fácil me manter atualizado sobre as 

normas referentes ao exercício das minhas 

atividades. 

     

2.17 Meus superiores hierárquicos incentivam o 

compartilhamento de informações e a construção 

do conhecimento institucional.    

     

2.18 O ambiente de trabalho contribui para a 

construção do conhecimento. 
     

2.19 O meu papel hierárquico na organização é claro e 

bem definido. 
     

2.20 Critérios previamente estabelecidos sobre a 

condução de minhas atividades influenciam a 

forma como executo meu trabalho. 

     

2.21 Registro formalmente a execução de minhas 

atividades profissionais para que outros colegas 

de trabalho possam ter acesso a elas. 

     

2.22 Utilizo o e-mail para compartilhar minhas 

experiências profissionais. 
     

2.23 Utilizo ferramentas de gestão eletrônica de 

documentos para registrar os documentos que 

produzo para que possam estar disponíveis para 

consulta. 

     

2.24 Utilizo outras ferramentas tecnológicas (chats, 

fóruns virtuais, sistemas de gestão intranet, etc.) 

para compartilhar minhas experiências 

profissionais. 

     

2.25 Utilizo no desenvolvimento de meu trabalho 

formas diferenciadas para a construção e 

execução de um mesmo tipo de atividade em 

decorrência de uma situação específica. 

     

2.26 As ferramentas de tecnologia da informação, às 

quais tenho acesso, facilitam o desenvolvimento 

do meu trabalho. 

     

2.27 Existem recursos tecnológicos disponíveis que 

me estimulam a usar informações e 

conhecimentos previamente construídos para a 

execução de minha atividade e que minimizam o 
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retrabalho. 

2.28 Percebo na tecnologia da informação um 

instrumento para auxiliar o desempenho do meu 

trabalho. 

     

 

2.29 Você teria alguma ideia/sugestão para colaborar com a gestão do conhecimento jurídico 

na DAP que venha a facilitar o exercício de suas atividades? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

* * Obrigado por contribuir com a pesquisa!* * 
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MESTRADO PROFSSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

 

APÊNDICE B 

 

PLANO DE GESTÃO DE CONHECIMENTO JURÍDICO NA DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações públicas, imersas em uma sistemática burocratizada, com a 

necessidade de prestar serviços de maneira uniforme, com amparo na legislação, estão 

passando por profundas transformações, em especial no que diz respeito à forma de gestão. 

Na atualidade, é necessário às organizações públicas não apenas seguir esse tradicional rito 

burocrático para dar confiabilidade e moralidade aos serviços prestados, mas, sobretudo, 

atingir metas audaciosas e fornecer respostas cada vez mais rápidas e técnicas dentro de suas 

respectivas atribuições.  

Na área de recursos humanos, o contexto também não é diferente, os órgãos públicos 

devem seguir ritos legalmente determinados, quanto à concessão de direitos e apuração dos 

deveres e responsabilidades dos seus servidores. Todavia, não se pode esquecer a crescente 

inflação normativa, isto é, o surgimento de um emaranhado conjunto de leis e normas, muitas 

vezes conflitantes, que devem ser aplicadas na área da gestão de pessoas, cujas decisões são 

objeto de inúmeras auditorias pelos órgãos de controle interno e externo. 

Enquanto setor responsável pela concessão dos benefícios funcionais atinentes à área 

de recursos humanos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, a Diretoria 

de Administração de Pessoal – DAP apresenta como precípua atribuição efetuar a correta 

aplicação das normas que regem as pessoas que trabalham nessa instituição pública. Para o 
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desempenho de seu mister, faz-se necessário que os procedimentos administrativos estejam 

em conformidade com a legislação vigente à época da concessão do benefício pela 

Administração ou da aquisição do direito pelo servidor. Sendo assim, na área de recursos 

humanos de uma organização pública, em virtude das constantes alterações, o histórico 

normativo reveste-se de suma importância, haja vista fundamentar a concessão ou não de 

algum benefício em determinado período.  

O presente plano justifica-se, de modo especial, pela enorme quantidade de leis, 

normas, resoluções e decisões judiciais e administrativas que devem ser seguidas pela 

Administração Pública no seu cotidiano de trabalho, e que demandam um gerenciamento, a 

fim de atender plenamente às necessidades institucionais. 

Ademais, o conhecimento vem ganhando destaque nas organizações como 

importante elemento diferenciador e agregador de valores, ensejando uma intensa discussão 

doutrinária e acadêmica acerca da matéria, com a criação de modelos específicos para a 

Administração Pública, inclusive.  

Em virtude da crescente onda de movimentação de pessoal que a UFRN vem 

passando nos últimos anos, com o ingresso de uma grande quantidade de novos servidores e 

desligamento de outros tantos
142

, há premente necessidade de organização do conhecimento 

institucional e de disseminá-lo corretamente entre os colaboradores, a fim de minimizar os 

impactos negativos com as perdas do “capital intelectual”. 

É, portanto, nesse contexto de inflação normativa e excessos de regulamentações a 

permear o Direito Administrativo, que desponta a gestão do conhecimento, com seus 

conceitos e ferramentas específicas, como forma de ajudar o administrador público a 

identificar e escolher corretamente qual bloco de legalidade aplicar em uma situação concreta 

dentro do exercício de seu cargo público.   

O presente plano procurou seguir o modelo específico de gestão do conhecimento 

para a Administração Pública, proposto por Batista
143

 (2015), a partir dos dados coletados na 

pesquisa realizada para averiguar a percepção dos servidores (gestores e colaboradores) da 

DAP quanto aos viabilizadores da gestão do conhecimento, a saber: pessoas, processos, 

liderança e tecnologia. 

 

                                                           
142

 Nos anos de 2011 a 2014, ingressaram na UFRN 938 novos servidores, de acordo com os dados disponíveis 

no Portal do DAP (www.portaldap.ufrn.br). No mesmo período, houve nessa Instituição 961 vacâncias, dentre 

aposentadorias, falecimentos e exonerações. 
143

 BATISTA, Fábio Ferreira. Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira: 

como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Brasília: Ipea, 

2012. p. 64-65 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo principal desse plano de gestão do conhecimento jurídico é fomentar a 

discussão das normas aplicadas na gestão de pessoas entre os servidores da DAP/PROGESP, 

por meio de uma Comunidade Virtual. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

a) Aprimorar o atendimento aos usuários da DAP/PROGESP, por meio do uso eficiente e 

eficaz do conhecimento jurídico aplicável; 

b) Subsidiar a tomada de decisão no âmbito da gestão de pessoas, no que diz respeito aos 

direitos e deveres dos servidores da UFRN. 

c) Minimizar a ocorrência de erros por motivos de aplicação de normas inadequadas; 

d) Facilitar o acesso a normatizações atualizadas; 

e) Promover a maior retenção e proteção do conhecimento jurídico da DAP, por meio da 

estruturação e preservação da memória organizacional; 

f) Estimular a interação entre os diversos setores da DAP e PROGESP, nos quais 

tramitam os diversos processos de trabalho; 

  

3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada foi divida em duas partes: 1) pesquisa bibliográfica e 

documental; 2) aplicação de questionário com gestores e colaboradores. 

Na primeira parte da pesquisa, ficou constatado que a DAP/PROGESP já utiliza uma 

série de ferramentas relativas à gestão do conhecimento, a saber: 1) Carta de Serviços; 2) 

Mapeamento de Processos; 3) Portal na internet; 4) Cursos de capacitação e treinamento para 

servidores; 5) Banco de dados; 6) Gestão eletrônica de documentos, dentre outras. 

O questionário aplicado objetivou traçar um perfil geral dos servidores da 

DAP/PROGESP, bem como captar a percepção dos seus gestores e colaboradores quanto aos 

quatro viabilizadores da gestão do conhecimento (Pessoas, Processos, Liderança e 

Tecnologia), por meio da escala tipo Likert. 
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Em síntese, o perfil dos gestores e colaboradores da DAP/PROGESP é de 

escolaridade boa (na grande maioria, com curso superior completo), de formação variada 

(abrangendo cursos das Ciências Humanas e Sociais, Ciências Biológicas, Engenharias e 

Matemática, dentre outras), com a média de idade dos gestores de 43 anos e a dos 

colaboradores 36 anos, sendo a média de anos de trabalho na UFRN de 17 anos para gestores 

e 10 anos para colaboradores, o que revela uma organização jovem, em termos funcionais, 

considerando o tempo para aposentadoria. 

Abaixo, seguem os dados relativos à área de formação dos gestores/colaboradores da 

DAP/PROGESP: 

 

 

Gráfico 1 – Área de formação (item 1.3) 

 

A apuração e análise dos dados da segunda parte do questionário foram realizadas 

separando-se as respostas dos gestores e colaboradores, com o objetivo de fazer um 

comparativo entre a percepção de ambas as categorias. 

Em relação aos gestores, obteve-se um total de 364 respostas, conforme Tabela 1: 
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GESTORES 

DISCORDO 

PLENAMENTE 
DISCORDO 

NEM 

DISCORDO 

NEM 

CONCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

PLENAMENTE 
TOTAL 

9 44 64 185 62 364 

Tabela 1 – Respostas dos gestores 

 

Observa-se, no Gráfico 2, que 68% das respostas dos gestores foram no sentido da 

assertiva (concordam ou concordam plenamente), enquanto que apenas 14% das respostas dos 

gestores foram contrárias (discordam ou discordam plenamente). 

 

 

Gráfico 2 – Resultado da Escala Likert dos Gestores 

 

Em relação aos colaboradores, por sua vez, obteve-se um total de 1.064 respostas, 

divididas conforme Tabela 2: 

 

COLABORADORES 

DISCORDO 

PLENAMENTE 
DISCORDO 

NEM 

DISCORDO 

NEM 

CONCORDO 

CONCORDO 
CONCORDO 

PLENAMENTE 
TOTAL 

24 138 195 515 192 1.064 

Tabela 2 – Respostas dos colaboradores 
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Observa-se, portanto, de acordo com o Gráfico 3, que 67% das respostas dos 

colaboradores foram no sentido das assertivas (concordam ou concordam plenamente) e 15% 

foram contrárias (discordam ou discordam plenamente). 

 

 

Gráfico 3 – Resultado da Escala Likert dos Colaboradores 

 

Vislumbra-se, portanto, que o questionário aplicado apresenta-se em consonância 

com a percepção dos gestores e colaboradores da organização pesquisada, bem como que 

entre as duas categorias de respondentes não houve diferença significativa de entendimento 

acerca dos viabilizadores da gestão do conhecimento.  

Nessa perspectiva, pode-se inferir que a organização pesquisada apresenta, em seu 

contexto organizacional, todos os elementos viabilizadores da gestão do conhecimento 

difundidos entre gestores e colaboradores. Porém, faz-se necessário organizar melhor seu 

conhecimento, por meio de ferramentas tecnológicas, sem olvidar do aspecto humano, para 

que possa auferir valores materializados em eficiência, por se tratar de uma organização 

pública.  
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4 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO JURÍDICO 

 

Batista (2012) propõe um modelo de gestão do conhecimento específico para os 

órgãos da Administração Pública, em que, alicerçado no Planejamento Estratégico da 

organização e a partir do desenvolvimento dos viabilizadores e da aplicação dos processos de 

gestão do conhecimento, é possível chegar a resultados satisfatórios para o cidadão-usuário e 

para a sociedade como um todo, a saber: 

 

Figura 1: O modelo de gestão do conhecimento para a Administração Pública 

Fonte: Batista, 2012, p. 52. 

 

 A cerca dos viabilizadores da gestão do conhecimento, é importante delimitar o papel 

específico que cada um desempenha para o sucesso do plano a ser implementado: 

 

VIABILIZADOR PAPEL 

Liderança 

 Apresentar e reforçar a visão, os objetivos e as estratégias; 

 Estabelecer a estrutura de governança e os arranjos institucionais 

que servem para formalizar os projetos de gestão do 

conhecimento; 

 Viabilizar a implementação da gestão do conhecimento ao alocar 

recursos (humanos e financeiros) nos projetos e ao alinhá-los 

com os objetivos estratégicos da organização; 

 Assegurar a utilização da gestão do conhecimento para melhorar 

processos, produtos e serviços; 

 Definir a política de proteção do conhecimento; 

 Servir de exemplo para as chefias intermediárias e para os 
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servidores ou funcionários de compartilhamento do 

conhecimento e de trabalho colaborativo. 

Tecnologia 

 Auxiliar na aceleração dos processos de gestão de conhecimento, 

por meio de ferramentas próprias para criação, armazenamento, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento, a exemplo de: 

a) mecanismos de busca; b) repositórios digitais; c) portais; d) 

intranets; e) internets; f) plataformas de comunidade de prática 

virtuais; e g) gestão eletrônica de documentos (GED), dentre 

outras. 

Pessoas 

 Responsáveis por captar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar 

o conhecimento, por meio das seguintes práticas: fóruns/listas de 

discussão, comunidades de prática, educação corporativa, 

narrativas, mentoring e coaching e universidade corporativa, 

dentre outras. 

 Participantes de programas de educação, capacitação e 

desenvolvimento organizacional. 

Processos 

 Principal fonte de dados e informações; 

 O cumprimento da missão organizacional ocorre por meio do 

gerenciamento dos processos essenciais, a partir da 

implementação de diversas ações: a) definir competências 

organizacionais essenciais e alinhá-las à visão, à missão e aos 

objetivos da organização; b) modelar sistemas de trabalho e 

processos de apoio e finalísticos principais para agregar valor ao 

cidadão-usuário e alcançar alto desempenho institucional; c) 

adotar um sistema organizado para gerenciar situações de crise 

ou eventos imprevistos para assegurar a continuidade das 

operações, prevenção e correção; c) gerenciar processos de 

apoio e finalísticos principais para assegurar o atendimento dos 

requisitos do cidadão-usuário e a manutenção dos resultados da 

organização; e d) avaliar e melhorar continuamente os processos 

de apoio e finalísticos para melhorar o desempenho, os produtos 

e os serviços públicos.  

 Tabela 3 – Viabilizadores da Gestão do Conhecimento 

 Fonte: Autoria própria – adaptado de Batista (2012) 

 

Quanto às atividades do processo de gestão do conhecimento, é importante descrever 

cada etapa especificadamente: 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Identificar 

A organização pública deve identificar as competências essenciais e as 

lacunas do conhecimento para alcançar os objetivos estratégicos. Após a 

identificação, poderá definir sua estratégia de gestão do conhecimento e 

elaborar e implementar seu plano de gestão do conhecimento.  

Criar 

A eliminação das lacunas do conhecimento ocorre quando a organização 

converte o conhecimento (tácito em explícito) e cria um novo 

conhecimento. Essa criação pode ocorrer nos níveis individual, da equipe 

e organizacional.  
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Armazenar 

O principal objetivo do armazenamento é a preservação – com vistas a 

sua reutilização – do conhecimento organizacional. No entanto, nem 

sempre é possível armazenar o conhecimento. A explicitação e o 

armazenamento da experiência e de uma especialidade profissional são 

tarefas difíceis porque são formas de conhecimento tácito. O 

armazenamento deve assegurar a rápida recuperação do conhecimento.  

Compartilhar 

O compartilhamento é crucial na GC porque promove a aprendizagem 

contínua e a inovação e, portanto, ajuda a organização a alcançar seus 

objetivos. A promoção de uma cultura de compartilhamento é 

fundamental para que ela se torne prática corrente na organização.  

Aplicar 

Para que o conhecimento agregue valor, é necessário aplicá-lo nos 

processos de apoio e finalísticos. Assim, o conhecimento contribuirá para 

melhorar os produtos e serviços organizacionais.  

Tabela 4 – Atividades do processo de Gestão do Conhecimento 

Fonte: BATISTA, F. F. et al., 2015. 

 

No modelo de Batista (2012; 2015), aplica-se, ainda, o ciclo KDCA ao plano de 

gestão do conhecimento, consubstanciado nas seguintes etapas: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO  

Knowledge 

(conhecimento) 

Nesta etapa, a organização elabora o plano de gestão do conhecimento. 

Para isto, é necessário:  

 identificar o conhecimento relevante para melhorar a qualidade 

do processo, produto ou serviço;  

 definir o indicador e a meta de melhoria a ser alcançada com o 

uso do conhecimento;  

 definir o método para identificar e captar (ou criar) o 

conhecimento; e  

 elaborar plano para: i) captar e/ou criar o conhecimento 

necessário para atingir a meta; ii) compartilhar tal 

conhecimento para que as pessoas da força de trabalho que irão 

aplicá-lo possa ter acesso a ele; e iii) aplicar o conhecimento.  

Do 

(executar) 

Os seguintes passos são executadas nesta etapa:  

 educar e capacitar;  

 executar o plano de GC; e  

 coletar dados e informações e aprender com o processo de girar 

o ciclo KDCA.  

Check 

(verificar) 

Nesta etapa, a organização verifica se a meta de melhoria da qualidade 

foi alcançada e se o plano de GC foi executado conforme previsto.  

Act 

(corrigir ou 

armazenar) 

Caso a meta não tenha sido atingida, a organização corrige eventuais 

erros nas atividades do processo de GC (identificação, criação, 

compartilhamento e aplicação do conhecimento). Se a meta foi 

alcançada, a organização armazena o novo conhecimento por meio da 

padronização.  

Tabela 5 – Ciclo KDCA 

Fonte: BATISTA, F. F. et al., 2015. 
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Nessa perspectiva, a metodologia de implementação do Plano de Gestão do 

Conhecimento é baseada no modelo de gestão do conhecimento para a administração pública 

brasileira e é constituída de quatro etapas e vinte atividades, conforme detalha o quadro a 

seguir: 

 

ETAPA 1 – DIAGNOSTICAR  

1 Realizar a autoavaliação  

2 Elaborar o business case para justificar a importância da GC  

ETAPA 2 – PLANEJAR  

3 Definir a visão de GC  

4 Definir os objetivos de GC  

5 Definir as estratégias de GC  

6 Identificar e priorizar os projetos de GC a serem implementados (individual, em equipe, 

intraorganizacional e interorganizacional)  

7 Definir a estrutura de governança de GC: comitê estratégico, unidade central e equipes 

de GC  

8 Definir as práticas de GC  

9 Elaborar plano de sensibilização das pessoas na organização  

10 Elaborar o Plano de Gestão do Conhecimento  

ETAPA 3 – DESENVOLVER  

11 Escolher e implementar um projeto-piloto  

12 Avaliar o resultado do projeto-piloto  

13 Utilizar as lições aprendidas para implementar o projeto em toda a organização  

ETAPA 4 – IMPLEMENTAR  

14 Discutir os fatores de sucesso na implementação da GC  

15 Definir meios para manter os resultados obtidos com a implementação da GC  

16 Definir maneiras de lidar com a resistência à implementação da GC  

17 Elaborar o plano de comunicação do PGC  

18 Definir estratégia de avaliação contínua na implementação do PGC  

19 Implementar o plano de sensibilização, o plano de comunicação e o Plano de Gestão do 

Conhecimento  

20 Monitorar e avaliar continuamente o Plano de Gestão do Conhecimento  

Tabela 6 – Metodologia de implementação do Plano de Gestão do Conhecimento 

Fonte: BATISTA, F. F. et al., 2015. 

 

5 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 

As estratégias de intervenção propostas no presente plano de gestão do conhecimento 

jurídico na DAP/PROGESP seguem as etapas de implantação de um projeto-piloto, 

formuladas por Teixeira Filho
144

.  

                                                           
144

 TEIXEIRA FILHO, Jayme. Gerenciando conhecimento: como a empresa pode usar a memória 

organizacional e a inteligência competitiva no desenvolvimento de negócios. Rio de Janeiro: Ed. SENAC, 2000.  
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Na Tabela 7 abaixo, passa-se a descrever cada etapa bem como a proposta de 

intervenção na gestão do conhecimento jurídico adaptada para a realidade da 

DAP/PROGESP, a partir dos dados da pesquisa realizada: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

1 
Identificação de temas 

estratégicos 

Definir a partir do mapeamento de processos da 

DAP/PROGESP e da avaliação dos riscos, as temáticas 

críticas em relação à aplicação normativa a serem abordadas.  

 

2 

Formação de equipes 

para o projeto 

 

Consoante consta no Regimento Interno da Reitoria 

(Resolução nº. 014/2011-CONSUNI, de 11 de novembro de 

2011), a equipe responsável por implementar a gestão do 

conhecimento jurídico na DAP/PROGESP deve ser 

composta por: 

1. CAPROC; 

2. Direção da DAP; 

3. Pró-Reitora de Gestão de Pessoas; 

4. Assessoria Técnica da PROGESP.  

 

3 

Mapeamento de fontes 

de informação gerais e 

específicas 

 

Considerando que a UFRN é um órgão integrante do SIPEC, 

as principais fontes de informação são compostas por: 

1. MPOG/SEGEP (www.conlegis.planjeamento.gov.br) 

2. TCU (www.tcu.br) 

3. CGU (www.cgu.gov.br) 

4. AGU (www.agu.gov.br) 

5. Procuradoria Jurídica 

6. Planalto (www.planalto.gov.br) 

 

4 

Estruturação do 

conteúdo referente ao 

tema (modelagem de 

base de dados e séries 

históricas) 

 

Considerando que a DAP é o setor responsável pela 

concessão dos benefícios funcionais atinentes à área de 

recursos humanos da UFRN, deve pautar sua atuação 

basicamente de acordo com: 

1. Leis (em especial Lei nº. 8.112/1990, Lei nº. 

11.091/2005 e Lei nº. 12.772/2012) 

2. Decretos  

3. Orientações Normativas 

4. Notas técnicas 

 

5 

Definição de 

plataforma tecnológica 

a ser usada 

 

Os sistemas desenvolvidos e utilizados pela UFRN, 

contemplam uma importante ferramenta no SIGRH, 

denominada de Comunidade Virtual, onde é possível realizar 

interações entre os participantes, por meio de chats, lista de 

discussões, além de permitir a disponibilização de arquivos e 

a inclusão de comentários.   

Além disso, propõe-se a realização de encontros presenciais 

periódicos para discussão de temas mais importantes, além 

da aplicação de pesquisa para colher feedbacks. 
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6 

Definição de 

indicadores do processo 

de gestão do 

conhecimento 

 

Para o acompanhamento da implantação do plano de gestão 

do conhecimento jurídico na DAP/PROGESP, propõe-se a 

criação dos seguintes indicadores: 

1. Número de temas abordados na Comunidade Virtual; 

2. Número de atualizações dos temas na Comunidade 

Virtual; 

3. Número de acessos à Comunidade Virtual; 

4. Grau de satisfação dos usuários da Comunidade 

Virtual com os conteúdos (qualidade, relevância, 

pertinência) 

 

7 

Modelagem do 

conteúdo 

 

O conteúdo da Comunidade Virtual deve ser pautado pelo 

Planejamento Estratégico da PROGESP, com base na 

Missão, Visão e Valores organizacionais e, em especial, no 

macro objetivo Concessão e Controle dos Direitos e 

Vantagens. Assim, a interpretação e discussão das Notas 

Técnicas da SEGEP, Acórdãos do TCU, decisões judiciais 

deve ser pautada por esse macro objetivo. 

 

8 

Identificação de ciclos 

de atualização 

 

Propõe-se a abordagem de nova temática quinzenalmente, de 

acordo com a estratégia estabelecida. 

Ademais, deve-se fazer a atualização da temática quando do 

surgimento de normatização atualizada. 

 

9 

Identificação de 

condicionantes e 

restrições 

 

As principais restrições detectadas compreendem a escassez 

de tempo dedicado ao estudo das normatizações e as 

constantes alterações de entendimento por parte dos órgãos 

de controle interno e externo. 

 

10 

Estruturação de 

glossário e indexação 

dos conteúdos 

 

Ao final, propõe-se realizar um resumo da temática abordada 

com os pontos principais, a ser disponibilizado na 

Comunidade Virtual. 

 

Tabela 7 – Etapas da implantação do plano de gestão do conhecimento jurídico  

Fonte: autoria própria – adaptado de Teixeira Filho (2000) 

 

6 SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Conforme exposto na Etapa 6 do plano, estão sendo propostos, para o 

acompanhamento da implantação do plano de gestão do conhecimento jurídico na 

DAP/PROGESP, a criação de quatro indicadores: 

 

1. Número de temas abordados na Comunidade Virtual; 

2. Número de atualizações dos temas na Comunidade Virtual; 

3. Número de acessos à Comunidade Virtual; 
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4. Grau de satisfação dos usuários da Comunidade Virtual com os conteúdos (qualidade, 

relevância, pertinência). 

 

Os três primeiros indicadores são extraídos da própria Comunidade Virtual e se 

destinam a verificar se a plataforma tecnológica definida na Etapa 5, qual seja, a Comunidade 

Virtual disponibilizada no SIGRH, está sendo, de fato, utilizada, conforme planejado.  

O quarto indicador objetiva averiguar se os usuários da plataforma definida na Etapa 

5 estão satisfeitos, bem como se o conteúdo definido nas Etapas 1, 4, 7, 8 e 10 são adequados 

do ponto de vista da qualidade, relevância e pertinência. Propõe-se, para esse indicador, a 

realização de pesquisa específica, a ser aplicada, por meio de questionário (Quadro 1) nos 

encontros presenciais periódicos para discussão, assim como por meio de feedbacks dos 

usuários. Com os feedbacks será possível, além de avaliar a efetividade do programa, prever a 

necessidade de realização de curso de capacitação ou treinamento específico para sanar 

alguma deficiência em termos de normatização. 

 

 

Comunidade Virtual – Gestão do Conhecimento Jurídico na DAP/PROGESP 

Pesquisa de Satisfação 

Data de realização:  

1. Quanto à qualidade do conteúdo disponibilizado 

na Comunidade Virtual, você considera:  

(   ) Ótima 

(   ) Boa 

(   ) Regular 

(   ) Péssima  

2. Quanto à relevância do conteúdo disponibilizado 

na Comunidade Virtual para o desempenho de 

suas atividades de trabalho, você considera: 

(   ) Muito relevante 

(   ) Pouco relevante 

(   ) Irrelevante 

3. Quanto à pertinência do conteúdo disponibilizado 

na Comunidade Virtual para as suas atividades de 

trabalho, você considera: 

(   ) Muito pertinente 

(   ) Pouco pertinente 

(   ) Impertinente 

4. Você tem alguma sugestão de melhoria/conteúdo/prática para ser implementada 

na Comunidade Virtual? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quadro 1 – Proposta de Pesquisa de Satisfação 

Fonte: Autoria própria  
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