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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como a gestão do conhecimento e seu 

compartilhamento podem ser utilizados para melhorar o desempenho e qualidade do 

trabalho do corpo docente e gestores de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em São 

Bernardo do Campo. Como o conhecimento é um dos ativos intangíveis de alto valor para a 

gestão das organizações modernas, passa a ser um diferencial pelas instituições, ainda 

mais nos dias de hoje, em que há uma variedade de faculdades e universidades à 

disposição dos estudantes, e são necessários profissionais capacitados para a criação de 

vantagem competitiva. Assim sendo, foram apresentados os principais aspectos teóricos 

relacionados à gestão do conhecimento, compartilhamento do conhecimento e gestão de 

IES demonstrados na fundamentação teórica. A metodologia utilizada para a elaboração 

deste trabalho foi a pesquisa qualitativa, mediante a utilização do método de estudo de 

caso, por meio de entrevistas semiestruturadas individuais e presenciais, ocorridas em 

junho e julho de 2019. Foram entrevistados três coordenadores da IES pesquisada. Os 

resultados indicaram que o programa de compartilhamento de conhecimento chamado 

"Atualizo 3.0" promovido pelos diretores, reitores e pró-reitores é o momento em que 

todos os campi se unem e trocam informações sobre técnicas e métodos didáticos que 

podem ser utilizados em sala. Apesar disso, foi apresentada uma carência em sistemas 

computacionais que ajudassem no uso do conhecimento dos envolvidos, e um desinteresse 

na participação de alguns membros, mas mesmo assim, todos os que participaram do 

programa “Atualizo” sempre saem satisfeitos e com novas ideias para aprimorarem seus 

trabalhos em sala de aula. Assim, observa-se na prática, que haver um programa de 

compartilhamento e gestão dos saberes, facilitam o engajamento para a gestão de IES. 

 

Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento, Compartilhamento do Conhecimento, Gestão de 

IES, Universidade 
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ABSTRACT 

 

This research aims to understand how knowledge management and sharing can be used to 

improve the performance and work quality of faculty and managers of a Higher Education 

Institution (HEI) in São Bernardo do Campo, Brazil. As knowledge is one of the intangible 

assets of high value for the management of modern organizations, it becomes a differential 

in the creation of competitive advantage by institutions, especially nowadays, when the 

current economic crisis acts directly on the survival of universities and HEI. Thus, it was 

presented the main theoretical aspects related to knowledge management, knowledge 

sharing and HEI management demonstrated in the theoretical foundation. The 

methodology used for the elaboration of this work was the qualitative research, using the 

case study method, through individual and face-to-face semi-structured interviews, which 

took place in June and July 2019. Three coordinators of the Methodist University of São 

Paulo were interviewed. Through the analysis of the responses, it was found that the 

knowledge sharing program called "Atualizo 3.0" promoted by the principals and deans is 

the moment when all campuses come together and exchange information about teaching 

techniques and methods that can be used in the classroom. Despite this, there was a 

shortage in computer systems that would help to use the knowledge of those involved, and 

a lack of interest in the participation of some members, but even so, everyone who 

participated in the “Atualizo 3.0” program always comes out satisfied and with new ideas 

to improve their works in the classroom. Thus, it is observed in practice that having a 

knowledge sharing and management program facilitates the engagement for HEI 

management. 

 

Keyword: Knowledge Management, Knowledge Sharing, HEI Management, University 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de meados da década de 1990, o contexto das Instituições de Ensino 

Superior (IES) tem se caracterizado por uma série de novas exigências e um dos 

principais desafios, como é descrito por Trigueiro (Portal MEC) é gerenciar seus 

recursos de forma estratégica, eficiente e eficaz. Sendo que eficiente, como é explanado 

por Corrêa (2008), se refere à forma como os recursos são utilizados e aproveitados 

pelos membros, já eficaz se refere a como os objetivos da organização, empresa ou 

instituição são atingidos. 

O conhecimento é considerado um dos recursos mais importantes e deve ser 

gerenciado nas IES, como também nas organizações da iniciativa privada, para que se 

consiga desenvolver competências essenciais, ou seja, recursos e capacidades para gerar 

diferenciais e, conforme Barney (1991), obter o desempenho superior. 

A “Gestão do conhecimento” (GC) é estudada por vários autores como Nonaka 

e Takeuchi (1997), Drucker (1998), ou mais recentemente, com Al-Alawi, Al-Marzooqi 

e Mohammed (2007), Bem, Prado e Delfino (2013), Ranjbarfard, M., Aghdasi, M., 

López-Sáez, P., e Emilio Navas López, J. (2014). Segundo os dados obtidos nessas 

pesquisas, tem-se que a cultura, o ambiente, a liderança, entre outros elementos, são 

fatores que afetam esse tipo de gestão e contribuem para que as organizações, no geral, 

como por exemplo, empresas e instituições de ensino, possam se manter no mercado. 

Assim como sua aquisição e gestão são importantes para que haja a 

continuidade do desenvolvimento dos trabalhos da organização, deve haver transmissão, 

absorção tácita e explícita (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), tal como defendem 

Cummings (2004), Jonsson (2008), Ferreira Peralta, e Francisca Saldanha (2014). O 

gerenciamento no ambiente de uma IES pode ser compreendido como o processo de 

criação de um ambiente de ensino-aprendizagem, a partir da criatividade, do julgamento 

e do diálogo entre os indivíduos. Essa é uma necessidade iminente na sociedade 

acadêmica e educacional que necessita desenvolver proatividade, flexibilidade, 

multidisciplinaridade e abertura para novos ensinamentos (SVEIBY, 1998; BRITO, 

2012). 

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento da organização é 

formado a partir do tácito compartilhamento, e criação, justificação, construção e 
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difusão de novos modelos e protótipos de conceitos. As universidades têm como 

principal insumo o conhecimento, de acordo com as seguintes vertentes: 

- científico, tecnológico e social;  

- sua gestão (segundo os vários processos-chave);  

- sua criação;  

- sua disseminação e aprendizagem (TRIFONOVA; RONCHETTI 2006).  

A abordagem estratégica de uma universidade na GC pode levar à vantagem 

subsequente de avanço e crescimento, que vem junto com o Compartilhamento de 

Conhecimento (CC), porque a colaboração em pesquisa é base de criação de novos 

saberes. Desta forma, é de suma importância evidenciar seu papel para as instituições de 

ensino superior (CHEN; CHEN; KINSHUK, 2009). 

Como é mencionado por Cyr e Choo (2010), o CC é um meio guiado por 

valores sociais, de interação com outros. Para que ocorra, deve-se demonstrar 

cooperação, isto é, uma ação social em conjunto com objetivos em comum para 

solucionar problemas de alta prioridade (BRUNI, 2005). As instituições de ensino 

superior (IES) são o cerne de suas funções, onde seus professores e pesquisadores são 

incentivados a construir e compartilhar conhecimento acadêmico e científico com os 

colegas, alunos dentre outros membros integrantes e interessados. 

A literatura de pesquisa indica que as IES talvez ainda não tenham aproveitado 

o potencial do CC entre os professores (LITTLE; GEARHART; CURRY; KAFKA, 

2003; HOUSMANN; MARTINEZ, 2001). Embora estes, de fato, considerem sua 

disseminação entre outros professores uma fonte útil de aprendizado, estudos 

demonstram que, na prática, isso dificilmente ocorre (COLLINSON; COOK, 2000).  

Assim, essa situação direciona organizações, empresas e IES, a várias 

mudanças que possibilitem a criação e o CC pela adaptação do ambiente, e 

especialmente por meio do trabalho dos líderes e funcionários. Como o conhecimento é 

considerado um bem abstrato e intangível, seu correto e atual uso pelos gestores e 

funcionários se dá pela criação de estratégias competitivas e várias outras decisões 

administrativas (ANGELONI, 2002). 

Conforme afirmam Davenport e Prusak (2003), trabalhar com o conhecimento 

só traz benefícios, pois o retorno proporcionado é crescente. Diferentemente dos bens 
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materiais, que, conforme são usados, findam; o saber, por sua vez, tende a se 

desenvolver. 

Assim, os autores mostram que, quando uma organização trabalha com ideias 

de fonte própria, os resultados podem ser diversos, pois ao compartilhar um 

conhecimento, seu “fornecedor” não o perde, e concomitantemente, o receptor se 

enriquece (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

Entretanto, para que o CC sirva como um instrumento metodológico, a 

gerência precisaria proporcionar comprometimento de seus colaboradores, confiança, 

criatividade e responsabilidade, que são itens indispensáveis para a administração. 

Drucker (1998) afirma que o conhecimento em si não é produtivo, uma vez que 

só gera resultados se for unido a outros, e é tarefa da organização utilizá-lo para sua 

própria existência. 

A sociedade possui várias características, e uma delas é a de diminuir a 

entropia social, que se pode denominar o resultado de compartilhar razões, ideias, 

gostos e costumes com outras pessoas. A partir de então, surgem formas de controlar a 

sociedade que tendem a evoluir e se multiplicar com o passar dos anos. Isso 

proporcionou uma grande transformação social e ajudou a população a se desenvolver, 

principalmente pela implantação cada vez mais constante das organizações e 

universidades. Ocorre, então, uma mútua influência entre a organização e os integrantes 

que nela estão inseridos, ou seja, a sociedade industrial transforma-se em sociedade do 

conhecimento e da informação como uma nova forma de administração (ANGELONI, 

2002). 

Para que exista competitividade de mercado, é preciso que as organizações, 

IES e empresas acompanhem as evoluções tecnológicas, podendo, desta forma, acessar 

informações e disseminá-las mais facilmente (KIM; LEE, 2006).  

Nesse momento, a tecnologia, como por exemplo, computadores, auxiliam a 

armazenar e compartilhar informações. No entanto, é importante ressaltar que a 

participação das pessoas nesse processo social é tão importante (ou até mais) do que o 

próprio uso de máquinas e computadores (AJMAL; KSKINEN, 2007). 

O destaque dado ao conhecimento gerou uma procura de diferentes formas de 

agilizar os processos da própria organização para responder às mudanças e, também, 

tornou-o um agente modificador, pois todos são afetados por ele e, por isso, torna-se 
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essencial o armazenamento, aprendizado e compartilhamento no cotidiano (LEE, 2001; 

RYU; HO; HAN, 2003). 

Como é descrito por Tavares (2011), a demanda do mercado exige grande 

competitividade e produtividade. Consequentemente, a oferta da área educacional 

demanda uma evolução que siga aplicações de conceitos básicos originários do setor 

econômico como stakeholders (que, como é dito por Oliveira (2008), são todos os 

acionistas, donos de negócios, funcionários, fornecedores, financiadores, clientes, 

comunidades, governo, entre outros que influenciam as empresas), produtividade e 

preferências do mercado educacional. Para que se atinja o objetivo eficiente e 

eficazmente, as instituições de ensino devem utilizar métodos visando à tomada de 

decisão e ao planejamento baseado principalmente no conhecimento. 

Com a evolução do mercado e o aumento da competitividade, o saber se tornou 

uma fonte essencial e responsável para inovar os processos internos das organizações. 

Assim, o papel das Instituições de Ensino Superior está se tornando cada vez mais 

importante (MANSFIELD, 1991; RAPINI; RIGHI, 2005; KNOCKAERT; 

UCBASARAN; WRIGHT; CLARYSSE, 2011). 

Para que se alcance a eficiência, é necessário que haja o CC, que pode 

acontecer formalmente como acordo de royalties ou de patentes, ou informalmente, com 

a união de pesquisadores ou profissionais do mercado. Porém, estes encontram 

dificuldades, pois trabalhar com pesquisa requer suporte governamental, e requer 

compartilhamento de informações (ALCARÁ; DI CHIARA; RODRIGUES; TOMAÉL; 

PIEDADE, 2009). 

Na GC, o apoio da alta administração sempre foi considerado uma das 

principais influências possíveis na informação organizacional (CONNELLY; 

KELLOWAY, 2003), particularmente quando se trata do ensino superior (LIN, 2007; 

LIN; LEE; WANG, 2009). Isso inclui a transmissão de mensagem de que a GC é vital 

para o desempenho de uma instituição ao contribuir com apoio financeiro e fundo para 

infraestrutura; e expandir significativamente sua esfera de conhecimento (XU; 

QUADDUS, 2012).  

Os autores Liebowitz e Beckman (1998) defendem que, se houver falta de 

dedicação e participação administrativa, a GC não teria sucesso em instituições 

acadêmicas. O suporte de reitores de IES, chefes de departamento e membros influentes 
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do corpo docente que exibem comportamentos próprios desse tipo de gestão 

compartilham publicamente seus resultados e atuam como um direcionador da 

colaboração geral para disseminação. 

Fleury e Oliveira Jr (2001) comprovam a importância de dois requisitos:  

- o know-what (saber o que fazer), que é de mais fácil divulgação por ser explícito, mas 

de difícil proteção; 

- o know-how (saber como fazer), que é construído na prática, e é de fácil proteção.  

Nota-se que ambos não são interdependentes, e que alguém da alta gerência, por 

exemplo, poderia explicar “o que” ele faz, mas seria mais complicado explicar “como” 

o faz em suas atividades diárias. Uma vez que, listar em uma folha de papel o know-

what é uma forma fácil de armazenar o conhecimento, porém, listar o know-how em um 

papel, já é uma tarefa mais difícil, e que poderia ser feito, talvez, utilizando tecnologias, 

como vídeo, ou computadores, pois a forma de fazer requer mais detalhes e mais 

explicações. 

Defillipi e Arthur (1994) também acrescentam outras duas áreas que os 

indivíduos precisam trabalhar para melhorar seu desempenho: 

- o know-why (saber o porquê fazer), que é a razão ou motivação para realizar 

alguma atividade; 

- o know-whom (saber com quem fazer), que é o relacionamento que cada um 

estabelece com as pessoas ao seu redor. 

Esses autores afirmam que, para o CC, o know-why, ou seja, as crenças e valores 

aplicados à empresa é a área mais fácil de divulgar e compartilhar para que haja uma 

cultura organizacional mais forte e para promover o bom desempenho dos 

colaboradores. Da mesma maneira, Defillipi e Arthur (1994) relatam que o know-whom 

coloca como importante às pessoas que transferem e recebem novos conhecimentos, que 

são os meios de CC no ambiente profissional. 

Davenport e Prusak (1998) afirmam que ter conhecimento é ter vantagem, pois 

ao saber administrá-lo eficazmente, haverá mais criatividade, qualidade e eficiência nos 

processos. Por isso, se a IES cria, aplica e compartilha o saber, seu desenvolvimento se 

torna autossustentável. 
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A situação da educação superior brasileira tem evoluído significativamente em 

termos de dados quantitativos. De acordo com o panorama exposto pelo Mapa do 

Ensino Superior, elaborado pelo Sindicato das Mantenedoras do Estado de São Paulo 

(SEMESP, 2017), a quantidade de formandos no Brasil em 2015 em cursos presenciais 

foi de quase 919 mil alunos, sendo que 694 mil pessoas se formaram em instituições 

privadas e 224 mil em instituições públicas. Isso demonstra como as IES estão em 

crescimento constante, e isso resulta em um desafio maior para a gestão e sobrevivência 

no competitivo e exigente mercado educacional (MEYER JR.; PASCUCCI; 

MANGOLIN, 2012). Apesar de ser clara a importância do CC, não é tão claro como as 

IES devem organizar seu trabalho diário para desenvolver a ideia na prática dos 

professores em benefício do aprendizado dos alunos. Tendo tudo isso em mente, uma 

questão altamente relevante é como promover comunidades de aprendizagem 

profissional, envolvendo professores que continuamente se engajam na construção e 

compartilhamento de conhecimento. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As IES vêm apresentando novos cursos e abrangendo mais áreas do 

conhecimento, o que exige uma estratégia para seu gerenciamento e a colaboração de 

cada participante.  

Conforme alerta Zeve (2008), as organizações que detêm o conhecimento não 

costumam gerenciá-lo de maneira adequada, pois existe, nas palavras do autor, atrito 

entre a pedagogia e a administração educacional. No entanto, ambas são interligadas, 

pois caso contrário, haveria um desequilíbrio que não atenderia o foco. 

Com relação às pesquisas feitas sobre a GC na área educacional, observa-se uma 

baixa produção de teorias sobre como as IES, pois são diferenciadas de outras 

organizações, comparando seu caráter gerencial. Elas normalmente possuem um 

comportamento mais burocrático e político de gerenciar, e disseminar o conhecimento 

não só com o ensino, mas também com a pesquisa e a extensão. Além disso, a 

globalização e a evolução dos recursos da internet oferecem um cenário mais dinâmico 

que a gestão das IES deve trabalhar para acompanhar o mercado (FERRARESI, 2004).  

Assim, o grande desafio dessas instituições é a forma de gerir, captar, 

compartilhar e construir o conhecimento, pois as IES são consideradas locais de ensino-
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aprendizagem para todos os envolvidos, e é necessário trabalhar com a criatividade e 

diálogo de todos (SVEIBY, 1998). 

Dito isso, este trabalho contempla uma ramificação da gestão do conhecimento, 

que é o Compartilhamento do Conhecimento, e apresenta a seguir o problema de 

pesquisa e seus objetivos. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Em uma instituição de ensino com programas multidisciplinares, o foco é o 

próprio gerenciamento e compartilhamento do conhecimento do corpo docente como 

questão de pesquisa, foi proposto o seguinte:  

Como ocorre o compartilhamento do conhecimento de uma instituição de 

ensino superior de São Bernardo do Campo? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A pesquisa apresentada busca mostrar a aplicação de um modelo de 

compartilhamento de conhecimento de uma instituição de ensino superior de São 

Bernardo do Campo para a contribuição de forma pragmática dessa abordagem.  

Através do objetivo, Lakatos e Marconi (1992) dizem que pode-se saber como 

será o desenvolvimento da pesquisa e qual o resultado que se procura. O objetivo geral 

se refere à visão ampla do tema e está vinculado com o conteúdo intrínseco dos eventos 

estudados. Da mesma maneira, Lakatos e Marconi (1992) informam que os objetivos 

específicos servem para identificar algo mais concreto, ajudando a alcançar o objetivo 

geral. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como ocorre o CC entre os 

coordenadores de curso e corpo docente da IES. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Buscam-se, como objetivos específicos: 

● Verificar as principais razões para o compartilhamento do conhecimento de uma 

IES de São Bernardo do Campo; 

● Identificar as iniciativas e práticas de CC desta IES; 

● Analisar as principais práticas e iniciativas de CC desta IES; 

● Analisar a percepção dos colaboradores e coordenadores sobre a importância das 

diferentes formas de CC desta IES e; 

● Levantar as principais contribuições das práticas de CC utilizadas por esta IES 

de São Bernardo do Campo. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A função da GC é de aplicar as prioridades e as estratégias do conhecimento, 

para que se possam gerir caminhos e processos. Assim que um saber surge, ele precisa 

ser gerido e transmitido a outras pessoas da instituição (DALKIR, 2005). 

Davenport (2000) afirma que essa geração de conhecimento se refere a 

maneiras de se criar saberes a partir de sua interação com o ambiente, ou até mesmo as 

pessoas na organização. O CC é a forma de se transferi-lo, que pode ser de forma 

espontânea (informalmente) ou de forma estruturada (formalmente) entre todos da 

instituição. 

Conforme afirmam Ponchirolli e Fialho (2005), proporcionar uma atmosfera 

em que todos se sintam confortáveis a compartilhar suas descobertas se faz obrigatória 

para a gestão de conhecimento. Só o fato de haver pessoas trabalhando em uma mesma 
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localidade, já indica que está havendo transferência cognitiva e de conteúdo, 

independentemente se alguém os está gerenciando ou não. 

O ensino superior oferece seus serviços principalmente para a comunidade e 

representam seus membros, os principais beneficiários. Pesquisadores identificaram a 

maioria das razões pelas quais o ambiente universitário é o mais adequado para a GC, se 

comparado a outras organizações, como por exemplo, empresas, que são: a existência 

de infraestrutura tecnológica, confiança, acessibilidade e CC (GALAH; RAHMAN, 

2016; GAD; AL-ROB; SAYYED, 2010; HANNOUNA; AL-AWADI; RAFAT, 2011; 

KHAIRUDDIN, 2015; MIKULECKA; MIKULECKY; 2005; SAWI, 2007). 

Autores como Galah e Rahman (2016) Gad, Al-Rob e Sayyed (2010), 

Hannouna, Al-Awadi e Rafat (2011), Khairuddin (2015), Busanello et al. (2008), 

Balbinot (2009), Mikulecka e Mikulecky, (2005), Sawi (2007) abordam a GC em 

universidades, mas há poucas pesquisas que abordam sua ramificação, o CC. 

De acordo com Baldridge (1983) e Cunha (2011), esses IES são entidades 

especializadas trabalhando com objetivos imprecisos, diversificados e simultâneos com 

outras atividades. Além de ter que se relacionar com o público externo, há o trabalho 

com o ensino, extensão e pesquisa, que são interdependentes e por isso necessitam uma 

de uma organização bem estruturada. Assim, observa-se que a gestão organizacional das 

IES é complexa e até antagônica, pois se trabalha com várias áreas diferentes ao mesmo 

tempo. 

Assim, este trabalho visa compreender como a gestão do conhecimento e seu 

compartilhamento pode ser utilizado para melhorar o desempenho e qualidade do 

trabalho do corpo docente e gestores de uma instituição de ensino superior da região de 

São Bernardo do Campo. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva, utilizando-se de 

estudo de caso, optando-se pela entrevista como instrumento de coleta de dados e com 

um roteiro semiestruturado. 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo mostra o contexto do tema de pesquisa, discutindo os 

principais pontos que levaram ao estudo do compartilhamento do conhecimento em 

instituições de ensino superior. Os objetivos, a justificativa e relevância do trabalho 

fazem parte da introdução. 
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No segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica sobre a gestão e o 

compartilhamento do conhecimento e suas tecnologias. 

No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa, assim como sua 

estrutura, caracterização, contexto, o procedimento da coleta de dados, as propostas e a 

arquitetura de conexão da pesquisa. 

O quarto capítulo mostra a análise dos resultados da pesquisa qualitativa e suas 

análises relacionados à cultura de compartilhamento e a prontidão individual para 

participar de uma iniciativa de GC. 

No quinto capítulo apresenta-se a conclusão, contribuições e limitações da 

pesquisa. 

E no final há as referências utilizadas para este estudo e apêndices. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os conceitos teóricos acerca da GC, do CC e 

das IES. 

Na sequência, será mostrada a relação entre esses conceitos, procurando assim, 

lançar luz sobre essas questões, explorando processos de CC entre professores de 

instituição do Grande ABC. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Na atualidade, tanto o conhecimento quanto as informações são responsáveis por 

tudo o que se pode vender, comprar e produzir. Aquele que é tácito deve ser gerenciado, 

mesmo que isso seja um grande desafio, e é muito importante que o mantenham em seu 

recurso humano. No decorrer da história, o saber do ser humano foi o fator mais 

importante e almejado por todas as organizações, e em momentos de conflito, era 

considerado o instrumento mais poderoso (ANGELONI, 2002). 

A forma de se obter informações, assim como a de aprender, disseminar e gerá-

la varia de pessoa a pessoa e pode ser complexa, dependendo do público alvo. Cada 

organização, com fins lucrativos ou não, influencia e é influenciada por outras, e com a 

competitividade, todos os recursos disponíveis, como matéria-prima ou até mão de obra, 

são disputados para estar à frente no mercado, pois tudo agrega valor e inova a fim de 

adquirir o máximo de eficácia (RODRIGUES; GRAEML, 2013). 

Para que haja um rápido acompanhamento do crescimento econômico e 

tecnológico, são necessárias tarefas que melhorem o desempenho e a participação no 

mercado, mas que ajude seus contribuintes a realizá-las com êxito apesar de todas as 

pressões e obstáculos apresentados pela sociedade. É preciso evoluir cada vez mais para 

o enfrentamento das exigências sociais e econômicas. Sendo assim, o conhecimento faz 

parte da estratégia empregada dentro e fora de cada instituição para que possa superar a 

competitividade (SILVA; COSTA; ZAMBERLAN; COSTA, 2011). 

Conforme aponta Barclay e Murray (1997), a GC faz uso dos recursos 

intelectuais da empresa, assim como suas principais habilidades, registrando-as para 
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melhorar produção, valor e competitividade da mesma. Este conceito sempre foi 

aplicado nesses ambientes e isso se dá, pois elas almejam melhorar seus processos 

através de colaboradores. Por outro lado, há a preocupação em reconhecer e valorizar 

quem e o que pode ser agregado. A adaptação, então, torna-se essencial para o 

crescimento. Segundo Silva et al. (2011), valores como capacidade, habilidade e 

criatividade provêm do homem, que deve ser reconhecido como o principal fomentador 

do saber. Desta maneira, as empresas precisam gerenciar e compartilhá-lo em seu 

ambiente coorporativo e em todas suas estratégias. 

Tal qual afirma Drucker (1998), o conhecimento era, na Antiguidade, aplicado 

para desenvolver pessoas, e assim, sua sabedoria e satisfação. Após a Revolução 

Industrial, a sociedade o considerou como o protagonista. No fim do século XIX, não 

era mais necessário ser criativo ou inteligente, pois o operário não tinha mais a 

necessidade de raciocinar e nem de se expressar ao trabalhar continuamente e 

repetitivamente (CAVALCANTI; GOMES; PEREIRA, 2002).  

Girardi (2009) afirma que o estudo da evolução da humanidade se mescla com o 

da história industrial da sociedade, já que ambas são muito antigas, sendo que a 

primeira está à frente da informação, que seria a própria capacidade humana.  

Levando em conta o contexto organizacional, Hartung e Oliveira (2013) 

mencionam que, no longo prazo, a GC é a forma em que a empresa consegue identificar 

os conhecimentos para que se consiga melhorar a eficiência e também a produtividade, 

adquirindo, compartilhando e utilizando essas informações para atingir as metas 

empresariais. 

Chong e Lin (2009) defendem que a GC pode ser considerada como uma técnica 

que possibilita se gerar, codificar, obter, compartilhar e transferir a informação. Apesar 

de ainda não haver uma definição certa para ela, há certo consenso sobre os objetivos de 

uma empresa que adota a gestão de conhecimento. Nonaka (1997), por sua vez, pondera 

que, em geral, os objetivos da empresa se resumem em ganhar vantagem competitiva a 

partir da GC. Algumas das motivações são as rotatividades de funcionários experientes, 

pressão em reinventar algo pronto, pressão para inovação empresarial em processos e 

produtos, administração dos riscos, e o rápido aumento de criação do conhecimento. 

Assim, os objetivos mais comuns são: 



25 
 

- Facilitar a transição de alguém que está se aposentando para seu sucessor que 

o substituirá; 

- Minimizar a perda de memória coorporativa por causa de demissão ou 

aposentadoria; 

- Identificar os recursos e áreas do conhecimento mais críticas para que a 

empresa saiba o quê, como e o porquê deve melhorar; 

E esses pontos acima citados, são suprimidos com simples recursos, como o 

uso de computadores ou ao se montar um manual de métodos, que pode ser usado tanto 

individualmente quanto por toda a empresa, para reduzir a sensação de perda de capital 

intelectual (DALKIR, 2005) 

Assim, o interesse constante nesse tema se dá pelo fato de que a gestão do 

conhecimento de cada indivíduo na empresa e o aumento da competitividade está 

totalmente interligada, fazendo com que o estudo de ambos seja muito importante para a 

academia, principalmente se ocorre em instituições de ensino, onde sua execução deve 

ser mandatória. 

No tocante à geração de conhecimento, Coukos-Semmel (2002) relata que a 

mesma se refere ao ato de buscar, capturar e criar informação e saber, que é resultado da 

descoberta de como fazer os trabalhos (tudo com a ajuda dos colaboradores). Codificá-

los é a forma de armazenar de forma a que todos possam acessar e se instruir com eles. 

A competitividade da entidade, de acordo com Klein (1998), aumenta conforme 

seus recursos intelectuais. Por tanto, deve haver o empenho para que haja mecanismos 

para retenção e disseminação do conhecimento da área em que atua. 

Pelo fato da GC ser uma abordagem recente, Kuniyoshi, Santos, Gaspar e 

Donaire (2013) afirmam que é um recurso estratégico da administração contemporânea 

que está se consolidando fortemente nos últimos estudos. 

Todas as instituições possuem suas próprias expertises e essas são particulares 

em relação a cada uma, porém é necessário saber geri-las para que possam ser usadas 

como estratégia empresarial de competitividade. 

Um dos desafios enfrentados é a transformação do know-how de seus 

colaboradores para o conhecimento empresarial, pois não há um recurso usado 

tradicionalmente para realizá-lo. Filenga (2014) afirma que tal recurso é cada vez mais 

valorizado, tornando-se um grande diferencial para os negócios. 
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Conforme Davenport e Prusak (2003), a palavra conhecimento não possui o 

mesmo significado de informação e nem de dado, e tampouco são sinônimos. Pois, 

assim como é explicado pelos autores, dados representam um grupo de fatos objetivos; 

uma informação, no entanto, é como uma mensagem, que pode ser apresentada em 

documento visual ou até sonoro; e por último, o conhecimento é tudo o que cada 

indivíduo armazena em si e que não é tão fácil de mensurar e avaliar. Desta forma, os 

autores descrevem-no como derivado de alguma informação, e que a informação é 

derivada dos dados. Nonaka e Takeuchi (1997) ainda afirmam que há uma diferença 

entre informação e conhecimento. Eles comparam as duas dizendo que, a informação é 

alguns dados organizados de forma coesa que pode ser utilizado para alguma tomada de 

decisão, o conhecimento é o conjunto de crenças de cada indivíduo e está ligado ao uso 

na prática do que se sabe (DAVENPORT e PRUSAK, 2003; NONAKA e TAKEUCHI, 

1997). 

Brito, Galvão e Oliveira (2012) argumentam que a tecnologia é essencial para a 

GC, pelos meios de comunicação e processamentos de dados que nela são utilizadas. 

Conforme Castro, Mello Jr. e Pinto (2012), é a forma em que todos os envolvidos 

aprendem, adaptam, mudam e inovam para se manterem no mercado. A geração desse 

conhecimento também é discutido por Schröeder, Antunes e Oliveira (2011) em que 

falam que empresas procuram oferecer oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional, para reter o capital intelectual presente, e deste modo, criar novas soluções 

e ideias. Porém, precisam permitir que esse saber seja disseminado, para que não fique 

retido só em uma pessoa ou um setor.  

Barclay e Murray (1997) também afirma que a GC é o processo em que se cria, 

se coleta, assimila e aproveita o conhecimento para que depois possa transformar em 

mais produtividade e lucratividade. Gerenciá-lo deve ser feito com auxílio da tecnologia 

como uma ferramenta a seu favor, pois não é somente pela funcionalidade, mas também 

para melhorar a competitividade (SVEIBY, 1998). 

Entender o quanto a GC ajuda a criar e manter os saberes, conforme destacam 

Kuniyoshi et al. (2013), é essencial para que se possa adotar iniciativas e práticas para 

melhorar o poder competitivo sobre os fatores externos (de cada integrante no processo 

de aprendizagem e criação) e internos (recursos e competências intrínsecas) da empresa 

(SANTOS; POPADIUK, 2010). 



27 
 

O conhecimento, conforme Nonaka e Takeuchi (1997), pode ser tácito e 

explícito. O primeiro é subjetivo, pois vem das experiências, sendo difícil de formalizar 

ou armazenar. O explícito é objetivo e pode ser estruturado e verbalizado, e assim, ser 

registrado em documentos ou em computadores. 

 

Quadro 1.  Tipos de conhecimento  

Conhecimento Tácito (Subjetivo) Conhecimento Explícito (Objetivo) 

Conhecimento de experiência (Corpo) Conhecimento da racionalidade (Mente) 

Conhecimento simultâneo (Aqui e agora) Conhecimento sequencial (Lá e então) 

Conhecimento análogo (Prática) Conhecimento digital (Teoria) 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p. 67). 

 

Em empresas onde a geração do conhecimento é a principal ferramenta de 

trabalho, sua criação e compartilhamento tornam-se uma fonte de vantagem competitiva 

para as mesmas (KLEIN, 1998). Com ponto de vista semelhante, Brito (2012) defende 

que o conhecimento é mais valorizado quando se há uma gestão eficiente com o uso de 

tecnologia para ajudar nos processos e na tomada de decisão, mesmo que isso seja ainda 

um desafio para a grande parte das empresas. 

Terra (2000) desenvolveu um modelo de GC (gestão do conhecimento) com 

algumas dimensões como: papel do gerenciamento superior e de fatores estratégicos; 

valor, suporte e cultura organizacional; administração de recursos humanos; sistema de 

informação; avaliação dos resultados; e aprendizado com seu ambiente. Assim, ele 

afirma que as dimensões são: as pessoas, estrutura e ambiente externo. Além disso, o 

autor diz que há, como componentes estruturais, os sistemas de informações, processos 

e infraestruturas organizacionais e de tecnologia, sendo que o dever da alta 

administração é importante para definir os campos do conhecimento, nos quais os 

colaboradores devem fazer com que haja estratégia e cultura organizacionais, metas 

desafiadoras, direcionadas à inovação e otimização das áreas da instituição.  

Terra (2000) também afirma que o modo hierárquico-burocrático é uma 

estrutura que as organizações devem descartar, para assim, encontra-se com 

características diferentes como: liderança; trabalho em equipe; mais responsabilidade 

delegada para se trabalhar bem com os clientes; hierarquia minimizada; busca de 

competência múltipla pelos integrantes; grande apoio de sistemas de informações que 
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gerenciam a absorção, codificação, transmissão e acesso ao conhecimento adquirido da 

instituição; e a avaliação institucional que considera a opinião de todos os envolvidos. 

 

2.1.1 Tecnologia na gestão do conhecimento 

  

As empresas atuais têm que enfrentar um ambiente dinâmico e competitivo e 

devem adaptar como gerenciam, utilizando mais as tecnologias e recursos 

computacionais para isso. E para acompanhar todas as mudanças, todos devem saber 

aprender conhecimentos novos, mas também saber “desaprender” os obsoletos, 

principalmente quando há uma mudança na empresa, e assim, essa aprendizagem reflete 

na empresa toda como uma instituição constituída. Em outras palavras, quando cada 

funcionário ou grupo decide aprender, há uma aprendizagem institucional da 

companhia. Com o passar do tempo, os fatores motivacionais, como crescimento e 

reconhecimento, ficaram obsoletos e pode-se dizer que seja necessário haver uma 

atualização, principalmente quanto aos recursos que são usados pela empresa. Como 

Santos (2007) diz, a evolução da tecnologia fez com que a sociedade que só se 

preocupava com a indústria, passasse a se preocupar mais com o conhecimento e 

informações. Por causa disso, os empregos que necessitam de um saber ou aptidão 

específica, como o uso de um software ou uma formação acadêmica, estão sendo 

considerados primordiais, pois, além de executar tarefas cotidianas, deve-se aprender 

novas tarefas com eficiência e rapidez para se manter no mercado e superar a 

concorrência. Observa-se, então, a importância em usar uma GC para atender à 

demanda da modernização com relação à competitividade. 

Os bens intelectuais da empresa, tal qual menciona Dalkir (2005), estão se 

tornando tão importantes quanto os bens materiais que possuem, e aqueles são o 

resultado do que cada um conhece e sabe executar, sendo que o seu valor, também 

chamado de ativos intelectuais, é igual ao custo que a empresa teria em recriar todo o 

conhecimento que um funcionário já adquiriu com anos trabalhando. Eles podem ser a 

competência, a capacidade e a tecnologia. A competência é o conjunto de habilidades 

necessárias para se conseguir atingir um alto padrão de desempenho. A capacidade é o 

grupo de estratégias necessárias para executar e lidar com as competências. E a 

tecnologia são os meios e instrumentos necessários para executar as tarefas práticas 

(DALKIR, 2005). 
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Dalkir (2005) ainda considera uma competência essencial, aquela que está no 

nível mais tático, pois é o conhecimento único que ela possui e a diferencia de outras 

empresas, como por exemplo, um processo ou produto que só essa instituição sabe 

fazer. É considerada uma capacidade, aquela que está no nível estratégico e é quando 

um profissional tem o conhecimento para executar bem uma tarefa, a ponto de esta se 

agregar às competências da empresa. Pode-se dizer que antes de obter uma competência 

essencial, temos as capacidades, e é preciso haver uma boa GC para que essas 

capacidades se tornem competências. Um aviso importante que o autor deixa é que, 

quanto mais importante for essa capacidade e menos esta for compartilhada com os 

outros, haverá mais probabilidade de que esta seja esquecida conforme os membros da 

empresa forem saindo. 

O baixo custo de computadores e redes criou uma infraestrutura potencial para 

troca de saberes e abriu importantes oportunidades de GC. O poder operacional dos 

computadores, tal qual mencionam Davenport e Prusak (1998), tem pouca relevância 

para o trabalho de conhecimento, mas os recursos de comunicação e armazenamento de 

computadores em rede os tornam capacitadores. Por meio do uso de e-mail, groupware, 

internet e intranets, computadores e redes podem conectar pessoas que precisam 

compartilhar conhecimento à distância. A videoconferência na área de trabalho e a 

computação multimídia que transmite som e vídeo, bem como texto, possibilitam a 

comunicação de um pouco da riqueza e sutileza do saber de uma pessoa a outra. 

O que devemos lembrar é que essa nova tecnologia da informação é apenas o 

sistema de conexões e armazenamento para troca de conhecimento. Não pode criá-lo, 

garantir ou mesmo promover sua geração ou compartilhamento em uma cultura 

corporativa que não favorece essas atividades. A empresa deve apoiar esse sistema para 

tornar a tecnologia mais útil (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

 Muitas dimensões estão envolvidas na descrição de ferramentas de GC. 

Ruggles (1997) fornece uma classificação dessas tecnologias como ferramentas que 

aprimoram e possibilitam a geração; codificação; transferência e gerenciamento de 

conhecimento (por exemplo, mineração de dados que descubra novos padrões nos 

dados); e diminuição dos problemas com tempo e espaço ao se comunicar em uma 

organização. 

Rollet (2003) classifica as tecnologias GC de acordo com o seguinte esquema: 

1. Comunicação; 
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2. Colaboração; 

3. Criação de conteúdo; 

4. Gerenciamento de conteúdo; 

5. Adaptação; 

6. E-learning; 

7. Ferramentas pessoais; 

8. Inteligência artificial; 

9. Networking. 

 

As categorias de Rollet (2003) também podem ser agrupadas de acordo com a 

fase particular do ciclo KM em que são usadas, como na Figura 1. 

 

Figura 1. Componentes tecnológicos em um Ciclo de Gestão do Conhecimento integrado

 
                              Fonte: Dalkir (2005) 

 

Uma ampla gama de diversas tecnologias de GC pode ser usada para apoiar o 

compartilhamento e a disseminação de conhecimento, bem como sua aquisição e 

aplicação. O quadro 2 apresenta as principais ferramentas, técnicas e tecnologias 

atualmente em uso. O tema subjacente é o de um kit de ferramentas de GC (consistente 

com a estratégia geral de negócios da organização), muitas emprestadas de outras 

disciplinas; e outras, específicas da mesma. Todos eles precisam ser misturados e 

combinados de maneira apropriada para atender a todas as necessidades da disciplina de 

GC. 
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Quadro 2. Principais Técnicas, Ferramentas e Tecnologias GC 

Criação de conhecimento e fase 

de captura 

Fase de Compartilhamento de 

Conhecimento e Disseminação 

Aquisição de conhecimento e 

fase de aplicação 

Criação de conteúdo 

Tecnologias de e-learning 

Tecnologias de comunicação e 

colaboração 
Tecnologias de e-learning 

Ferramentas de autoria 

Modelos 

Telefone 

Fax 

Aprendizagem baseado em 

computador (CBT) 

Anotações 

Mineração de dados 

Vídeo conferência 

Salas de conversa 

Treinamento baseado em rede 

(WBT) 

Perfil de especialização 

Blogs 

Mensagem instantânea 

Telefonia via Internet 

Sistema de apoio no desempenho 

eletrônico (EPSS) 

 O e-mail   

 Fóruns de discussão   

 Groupware   

 Wikis   

  Gestão de fluxo de trabalho   

     

Gerenciamento de conteúdo Tecnologias de rede 
Tecnologias de inteligência 

artificial 

Marcação de metadados 

Extranets de classificação 

Intranets 

Sistemas especializados 

Sistema de apoio para decisão 

(DSS) 

Arquivamento Servidores da Web, navegadores Personalização - personalização 

GC pessoal Repositório de conhecimento Tecnologias push / pull 

 Portal Sistemas de recomendação 

   Visualização 

    Mapas de conhecimento 

    Agentes inteligentes 

    
Sistemas de taxonomia 

automatizada 

    Análise de texto - sumarização 

Fonte: Dalkir (2005, p. 220) 

 

Como é apresentado por Dalkir (2005), várias tecnologias desempenham um 

papel importante na forma como os profissionais do conhecimento bem-sucedidos estão 

em adquirir (isto é, compreender) e aplicar (ou seja, fazer uso de) conteúdo que é 

disponibilizado a eles pela organização. 

Os sistemas de e-learning fornecem suporte para aprendizado, compreensão e 

melhor compreensão do novo saber a ser adquirido. Ferramentas como sistemas 

eletrônicos de suporte de desempenho (EPSS), sistemas especialistas e sistemas de 

suporte à decisão (DSS) ajudam os profissionais do conhecimento a aplicá-los melhor 

no trabalho. Tecnologias adaptáveis podem ser usadas para personalizar seu conteúdo, 

push ou pull. Os sistemas de recomendação podem detectar semelhanças ou afinidades 

entre diferentes tipos de usuários e fazer recomendações de conteúdo adicional que 

outras pessoas como eles descobriram ser útil para adquirir e aplicar. Mapas de 
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conhecimento e outros instrumentos de visualização podem ajudar a sua aquisição e 

aplicação e vários mecanismos derivados da inteligência artificial podem automatizar, 

pelo menos parcialmente, processos como sumarização de texto, classificação e seleção 

de conteúdo (DALKIR, 2005). 

Ainda tomando por base o trabalho de Dalkir (2005), tem-se que iniciativas 

de e-learning começaram como aplicativos de aprendizado baseados em computador 

(CBT) e treinamento baseado na Web (WBT). A característica comum é o ambiente de 

aprendizagem on-line fornecido aos alunos. Os cursos agora podem ser entregues via 

web ou intranet da empresa. O conhecimento e o know-how específicos podem ser 

definidos e entregues em tempo hábil, a fim de apoiar sua aquisição. Essa tecnologia 

também aumenta muito a gama de disseminação do saber por que foi capturado e 

codificado ou empacotado como e-learning, sendo assim, facilmente disponibilizado 

para todos os membros da organização, independentemente de qualquer restrição de 

tempo ou distância. 

Sistemas de apoio à decisão são, conforme o autor, projetados para facilitar 

grupos na tomada de decisões.  

Para Stair e Reynolds (2013) o Sistema de Apoio à Decisão (DSS) é um 

grupo de procedimentos, dispositivos e banco de dados que ajudam a tomar decisão 

para solucionar problemas. Esse sistema tem como características: 

- fornecimento rápido às informações 

- grande volume de dados de diversas fontes 

- fornecimento de relatórios 

- apoio para analisar detalhadamente 

- apoio à abordagem otimizadoras e heurísticas 

- realização de simulação de análise 

Esses tipos de sistemas ajudam gerentes a avaliar a situação de um setor ou de 

toda a instituição. O sistema de apoio à decisão serve para permitir à gerência analisar 

todas as hipóteses do cenário que se encontra já que é controlado e alimentado pelos 

tomadores de decisão (O’BRIEN; MARAKAS, 2013) 
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Eles fornecem, assim é dito por Dalkir (2005), ferramentas para 

brainstorming, criticando ideias, colocando pesos e probabilidades em eventos e 

alternativas e votando, como o que um Sistema Especialista faz, por exemplo. Um 

Sistema Especialista, como é explanado por Kukikowski e Weiss (1988) 

Presumivelmente, haverá resultados mais racionais e imparciais. Projetados 

principalmente para facilitar reuniões, eles encorajam a participação igualitária, por 

exemplo, fornecendo anonimato ou impondo a tomada de turnos.  

O Sistema Especialista trabalha com problemas que precisam de análise e 

interpretação de um especialista humano, e que este utilize um modelo computacional 

para chegar a uma conclusão semelhante a esse especialista (KUKIKOWSKI, WEISS, 

1988). 

Como arquitetura básica, um sistema especialista precisa ter: 

- uma base de conhecimentos que um especialista utiliza 

- um editor de dados para atualização frequente 

- um mecanismo para busca, análise e geração de novos conhecimentos 

- um banco de dados global 

A pesquisa em inteligência artificial (IA) abordou os desafios de capturar, 

representar e aplicar o saber muito antes de o termo GC entrar em uso popular. A IA 

desenvolveu sistemas de raciocínio automatizado que poderiam fazer uso de 

representações explícitas, a fim de fornecer conselhos em nível de especialista, solução 

de problemas e outras formas de suporte aos trabalhadores do conhecimento. Os 

sistemas especialistas são de suporte a decisões que não executam um programa a priori, 

mas sim deduzem ou inferem uma conclusão com base nas entradas fornecidas. O 

processamento de linguagem natural também cresceu com a pesquisa da IA. 

Tecnologias linguísticas resultaram na automação da análise (quebra de subseções) e 

análise de texto. Aplicações comuns hoje são interfaces de voz ou consultas em 

linguagem natural que podem ser digitadas em bancos de dados de pesquisa. 

Tecnologias IA semelhantes também podem ser aplicadas para analisar e resumir texto 

ou para classificar automaticamente o conteúdo (por exemplo, ferramentas de 

taxonomia automatizadas). Muito dos recursos de raciocínio automatizado estudados 

em pesquisa de IA são encapsulados em partes autônomas de código de software, 

chamadas agentes inteligentes ou robôs de software (softbots). Estes atuam como 
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proxies para trabalhadores do conhecimento e podem ter a tarefa de pesquisar, recuperar 

e filtrar informações (DALKIR, 2005). 

 

2.1.2 Compartilhamento do Conhecimento 

 

O Compartilhamento de Conhecimento (CC) é um processo pelo qual um 

recurso é dado por uma parte e recebido por outra; e, para que o compartilhamento 

ocorra, deve haver troca (SHARRATT; USORO, 2003). O Compartilhamento de 

Conhecimento (CC) refere-se à troca de conhecimento entre pelo menos duas partes em 

um processo recíproco, permitindo remodelar seu no novo contexto (WILLEM, 2003). 

Várias nomenclaturas podem ser vistas descrevendo o compartilhamento do 

conhecimento como sua “transferência”, “transmissão”, “difusão”, “troca” e 

“disseminação”, sendo que todas são sinônimas. O termo “transferência de 

conhecimento” foi citado por autores como Ferreira, Li e Serra (2010) e Binotto, 

Nakayama e Siqueira (2013). Os autores Tonet e Paz (2006) usam o termo 

“compartilhamento do conhecimento”; Vanti (2002), por sua vez, usa “difusão de 

conhecimento”. Cada autor usa uma expressão diferente, porém, neste trabalho, será 

utilizado o termo “compartilhamento de conhecimento”. 

Park e Im (2003) apud Muhamad e Tasmin (2010) definem CC como o processo 

de transferência de conhecimento de uma pessoa para outra na organização. É um 

processo para acumular saber compartilhado entre os membros. Bock e Kim (2002) 

afirmam que ele pode ser definido também como um tipo de interação social entre as 

pessoas. Frappaolo (2006) defende que CC diz respeito à forma pela qual as pessoas 

compartilham e usam o que sabem. Além disso, Tasmin e Woods (2007) comparam CC 

a um sistema social que suporta colaboração e integração, normalmente facilitadas pela 

tecnologia. 

Em geral, o CC ocorre quando pessoas que compartilham um propósito comum 

e experimentam problemas semelhantes se reúnem para trocar ideias e informações 

(MACCARI; RODRIGUES, 2003). O processo entre os indivíduos envolve a conversão 

do conhecimento de um indivíduo em uma forma que pode ser compreendida, absorvida 

e usada por outros indivíduos (IPE, 2003). É basicamente um mecanismo pelo qual 

ocorre a transferência do saber. 
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O CC é considerado crucial por Tonet e Paz (2006), mesmo sabendo que é difícil 

colocá-lo em prática. Conforme Binotto, Nakayama e Siqueira (2013), ele ocorre a 

partir do nível mais individual indo até o coletivo, como entre empresas. Mais 

importante que compartilhar experiência, informações e conhecimentos; a companhia 

também precisa usá-los no dia-a-dia, transformando esses dados em resultados. 

 Nesses ambientes, o CC é muito útil para garantir que as informações sejam 

passadas adiante, garantindo assim sua disseminação e aquisição para aqueles que 

necessitarem no futuro em qualquer momento similar. Normalmente o conhecimento 

fica somente com algumas pessoas ou áreas, sendo que pode haver outras pessoas 

necessitando de soluções de quem já os dominam, mas não há oportunidade de 

compartilharem seus problemas, e a empresa tem o dever de otimizar essa situação, 

oferecendo um diferencial nos processos e na competitividade (TONET; PAZ, 2006). 

Uma revisão da literatura revelou que, aparentemente, não há teorias de CC bem 

definidas. A maioria dos pontos de vista está embutida nas teorias de GC (SHARRAT; 

USORO, 2003). Além da falta de teorias sólidas, há também uma escassez de 

evidências empíricas (WILLEM, 2003). A maioria das escritas ou pesquisas sobre 

conhecimento estão enraizadas em várias disciplinas sob diferentes nomes, como a 

visão baseada no conhecimento - BKV (PERRIN; VIDAL; MCGILL, 2004), teoria da 

comunicação (CUMMINGS, 2003), teoria do compartilhamento voluntário e informal 

de conhecimento - VIKS (LEE; FOO; CHAUDHRY; AL HAWANDEH, 2004), e visão 

de transferência de tecnologia (CUMMINGS, 2003). 

Como em todos ambientes, principalmente em IES, o conhecimento é uma 

"fonte vital de vantagem competitiva" e, quando integrado de forma eficaz, pode criar 

ou agregar valor às organizações no longo prazo. Essa visão é conhecida como 

Knowledge-Based View - KBS (PERRIN; VIDEL; MCGILL, 2004). A Teoria da 

Comunicação, por outro lado, argumenta que, para ocorrer o aprendizado nas 

organizações, o saber deve ser comunicado e compartilhado de forma eficaz, pois é 

transferido pelas comunicações da fonte para o destinatário (CUMMINGS, 2003). 

 Bircham-Connoly, Corner e Bowden (2005) também apresentam que o CC 

refere-se ao processo de captar ou mover conhecimento de um ponto fonte para um 

ponto receptor. Segundo Cummings (2003), o CC tem suas raízes embutidas na 

literatura de transferência de tecnologia e inovação. Sua implantação adequada pode 

levar à inovação efetiva, processos de fabricação, projetos organizacionais e produtos de 
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qualidade (CUMMINGS, 2003). Isso mostra que sua prática eficaz pode aprimorar o 

desenvolvimento de novos produtos e processos de qualidade. 

De acordo com a visão Voluntary, Informal, Knowledge Sharing (VIKS) de Lee, 

Foo, Chaudhry e Al Hawandeh (2004), o CC ocorre sem um planejamento adequado e 

normalmente por vontade própria, sem qualquer preparação prévia. A visão VIKS é 

uma tentativa de desenvolver uma teoria CC e a considera como uma atividade de 

interação social. 

Outra perspectiva se concentra em como o conhecimento está sendo 

compartilhado e gerenciado nas organizações. Esta visão é parte da teoria que afirma 

que as organizações e o saber podem ser analisados de acordo com duas abordagens: de 

codificação e personalização. Consequentemente, o conhecimento pode ser codificado, 

armazenado, recuperado, reconstruído e assimilado por aqueles que o recebem 

(HANSEN; NOHRIA; TIERNEY, 1999). Ele também é visto como um algo que pode 

ser coletado (HEO; YOO, 2002). 

Segundo Heo e Yoo (2002), o saber nas organizações pode ser codificado para 

ser gerenciado de forma eficaz. A abordagem da personalização o considera como algo 

interativo e está embutido nas práticas e relações de trabalho (HANSEN; HAAS, 2001). 

Seu compartilhamento no meio científico, conforme relatado por Bousari e 

Hassanzadeh (2012), é o meio mais importante para que se consigam produções 

científicas. Em contrapartida, a cooperação de pesquisa também tem aumentado o 

número de publicações e citações científicas com o passar dos anos. Em consulta à 

literatura, pode-se ver que o modo de compartilhar o conhecimento é apresentado de 

diversas formas. Entretanto, como Delgado, Bohn, Dandolini e Alves (2013) 

apresentam, dependendo a partir de qual visão o conhecimento se apresenta (pela visão 

do funcionário, da empresa ou do ambiente), há uma variedade de dimensões e sistemas 

sobre CC. De acordo com Wang, Noe e Wang (2014), as empresas não possuem tantos 

trabalhos empíricos que evidenciem os traços individuais e coletivos na influência do 

mesmo. 

Davenport e Prusak (1998) contam que as barreiras (ou inibidores) para a 

transferência são normalmente devidos à cultura. Eles também o chamam de atrito pois 

impedem ou retardam o compartilhamento do conhecimento pela organização. E para 

que isso não ocorra, os autores dizem que é necessário haver uma cultura direcionada à 
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aprendizagem. Porém, se os receptores não compreenderem o que está sendo passado, o 

compartilhamento acaba sendo em vão. Outros atritos que citam podem ser: a falta de 

confiança mútua, variedade de culturas na organização, tempo, incentivo, capacidade de 

absorção, tolerância com erros; e problemas com a hierarquia. Esses são exemplos de 

barreiras que impedem transferir o conhecimento. Sendo assim, os autores indicaram 

algumas possíveis soluções, como descrito no quadro 3. 

Quadro 3. Atritos e soluções na transferência de conhecimento 

Atrito Soluções possíveis 

Falta de confiança mútua 
Construir relacionamentos e confiança mútua 

através de reuniões face a face  

Diferentes culturas, vocabulários e quadros 

de referência. 

Estabelecer um consenso através de educação, 

discussão, publicações, trabalho em equipe e 

rodízio de funções.  

Falta de tempo e de locais de encontro; ideia 

estreita de trabalho produtivo. 

Criar tempo e locais para transferências do 

conhecimento: feiras, salas de bate-papo, relatos 

de conferência.  

Status e recompensas vão para os 

possuidores do conhecimento  

Avaliar o desempenho e oferecer incentivos 

baseados no compartilhamento  

Falta de capacidade de absorção pelos 

recipientes 

Educar funcionários para a flexibilidade; 

propiciar tempo para aprendizado; basear as 

contratações na abertura a ideias.  

Crença de que o conhecimento é 

prerrogativa de determinados grupos, 

síndrome do “não inventado aqui”.  

Estimular a aproximação não hierárquica do 

conhecimento; a qualidade das ideias é mais 

importante que o cargo da fonte.  

Intolerância com erros ou necessidade de 

ajuda 

Aceitar e recompensar erros criativos e 

colaboração; não há perda de status por não se 

saber tudo. 
Fonte: Davenport e Prusak, p. 117 (2003) 

 

Há trabalhos que discutem a partilha de saber em vários níveis da organização e 

de diferentes pontos de vista. A partir delas, pode-se concluir que o comportamento de 

CC foi estudado sob a perspectiva organizacional: "transferência de conhecimento" ou 

"transferência de tecnologia". (ARGOTE; INGRAM, 2000; GIROUD, 2000); 

departamento ou grupo: fatores facilitadores para a transferência de um grupo para outro 

(HANSEN; HAAS, 2001; KANE; ARGOTE; LEVINE, 2004; KOSKINEN; 

PIHLANTO; VANHARANTA, 2003); e também na individual: perspectiva 

comportamental ou motivacional (IPE, 2003). A transferência de tecnologia é 

basicamente a sua própria transferência de tecnologia e do know-how de uma empresa 

para outra ou para qualquer possível benefício através de seu relacionamento de longo 

prazo e da troca de informações (GIROUD, 2000). Estudos sobre essa transferência 
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estão principalmente interessados em quanto conhecimento está sendo transferido de 

uma organização para outra, e quais são os fatores que contribuem para esse processo. 

Segundo Cunha e Ferreira (2011) há situações favoráveis ao CC, como escolher 

a participação e a liderança do grupo envolvido e estabelecer programas de socialização 

como reuniões e visitas, e assim motivar os participantes a se relacionar e confiar mais 

na equipe. No entanto, para esses autores há situações que impedem seu progresso, 

como o fato de resistência às mudanças, de não haver tecnologia adequada para seu 

armazenamento e de não valorizarem o conhecimento interno local. 

Kurtz, Forcellini e Varvakis (2014) complementam o que é dito por Cunha e 

Ferreira (2011) e se preocupam em relação às barreiras do CC, apontando que são 

exemplos quando há pouca confiabilidade, capacidade de reter ou absorver 

conhecimento, e quando não aceitam ou não compartilham o que sabem com medo de 

perder o emprego, motivos que dificultam a comunicação das maiorias das empresas. 

Para se ter sucesso, é necessário, entre várias outros elementos, haver uma 

cultura voltada para estratégias de compartilhamento e disseminação, e um sistema de 

reconhecimento e recompensas, como uma ação institucional em razão do trabalho feito 

ou até um bônus salarial (FERREIRA; LI; SERRA, 2010).  

A depender da cultura organizacional, ações como gerar, compartilhar e usar o 

conhecimento são atividades básicas no processo inovativo, mesmo sendo a maior 

dificuldade dos líderes e gestores, pois a prática é essencial para que as informações não 

pertençam a somente algumas poucas pessoas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; 

VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). 

Embora a maioria dos estudos tenha definido o CC no nível individual como um 

constructo de dimensão única, há também aqueles que propuseram uma perspectiva de 

duas dimensões. Por exemplo, Van DenHooff e De Ridder (2004) definiram a partilha 

de conhecimento como o processo em que os indivíduos trocam mutuamente seus 

saberes e, em conjunto, criam novos. Essa definição implica que o processo consiste em 

"doar" e "coletar" aspectos do compartilhamento. De acordo com Van DenHooff e De 

Ridder (2004), "doar" significa comunicar a outros o que é o capital intelectual pessoal, 

enquanto "coletar" significa consultar colegas a fim de levá-los a compartilhar seu 

capital intelectual. Da mesma forma, Renzl (2008) definiu a partilha como um processo 
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recíproco de troca, e, portanto, implica contribuir, bem como acumular conhecimento da 

massa. 

O aspecto "doação" do conhecimento é essencialmente semelhante às definições 

tradicionais de CC. No entanto, o aspecto "coletivo" pareceu receber menos atenção dos 

pesquisadores nessa área. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, "coletar" ou 

"adquirir" ocorre naturalmente, enquanto doar ou compartilhar exigem esforço e 

algumas pessoas relutam por várias razões. Portanto, como muitos outros estudos, este 

define o comportamento de CC como um ato voluntário de comunicação e 

disseminação do conhecimento adquirido relacionado ao trabalho com outros membros 

dentro de uma organização. 

Neste estudo, “compartilhamento de conhecimento” será usado para descrever o 

movimento de conhecimento entre diferentes indivíduos, departamentos, divisões, 

unidades ou filiais em empresas multinacionais por meio do CC e GC. 

Para Bock e Kim (2002), compartilhar conhecimento é muitas vezes não natural, 

pois as pessoas acreditam que seu saber é valioso e importante. Entretanto, Samie e 

Wahba (2007) apud Muhamad e Tasmin (2010) sinalizam que essas práticas são 

motivadas e executadas principalmente nos níveis individuais. Mesmo na ausência de 

fortes normas organizacionais, os funcionários tendem a partilhar conhecimento de 

acordo com seus benefícios e custos pessoais. No final, essas ações podem ajudar as 

organizações a se tornarem mais lucrativas e invictas. 

Huysman e Dewit (2002) descrevem uma aceitação coletiva do CC como sendo 

o principal método de gerar valor para a organização. Até que seja coletivamente aceito 

e institucionalizado em toda a organização, o aprendizado em nível organizacional não 

pode ocorrer e a memória organizacional não pode ser desenvolvida, assim como 

Ortenblad (2002) afirma que a aprendizagem não começa no indivíduo, e sim, nas 

relações entre eles. 

Em suma, as definições apontadas nesse estudo concordam que o 

compartilhamento de conhecimento é um mecanismo para disseminar informação e 

conhecimento de um indivíduo, grupo ou organização para outro (BARTOL; 

SRIVASTAVA, 2002). 

À medida que a comunidade cresce e sua base de conhecimento é mais 

amplamente compartilhada por toda a organização, as práticas da comunidade tornam-
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se regular, ampla e suficientemente adotadas para serem descritas como conhecimento 

institucionalizado (HUYSMAN; DEWIT, 2002). 

Leitão (1987) diz que as instituições de ensino superior são organizações 

especializadas e complexas, pois trabalham com múltiplas atividades simultaneamente. 

Essas atividades, que são relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, têm um 

método único em cada organização. 

Conforme relata Finger (1986), o processo decisório em IES é diferenciado. Nas 

universidades, ocorre a chamada “pirâmide invertida”, onde o poder está localizado nos 

professores e não na alta administração. Apesar de todas as complexidades com as quais 

as instituições lidam, elas são sistemas que influenciam e são influenciadas pelo meio 

em que está, e assim, são envolvidas e geram valores para a sociedade que as envolvem 

e servem a todos (SALM, 1996). 

Conforme um estudo desenvolvido na Universidade de Santa Catarina, a respeito 

do contexto do CC, foram encontradas algumas características, como o fato de atribuir 

importância àqueles do grupo que pesquisavam para contribuir com a pesquisa 

científica da universidade; haver uma maior taxa de compartilhamento durante reuniões 

e encontros para desenvolver pesquisas; atribuir importância na tecnologia de 

informação e na comunicação entre todos para se fazer a pesquisa; e dar destaque aos 

periódicos da área como um meio essencial para a comunicação científica, além dos 

encontros e fóruns para conversar sobre o assunto (SCHENKEL, 2008). 

De acordo com Maccari e Rodrigues (2003), em pesquisa feita com cinco 

Instituições de Ensino Superior (IES) sobre a gestão do conhecimento, os pró-reitores 

de administração focam normalmente na parte de gestão de dados e informações 

importantes para a gestão. No entanto, esses indivíduos tem como objetivo a 

infraestrutura da GC, mesmo que ambos deem mais destaque no ato de trabalhar o 

conhecimento como vantagem para proporcionar maior competitividade à organização. 

De acordo com os autores, a GC aplicada em empresas de produtos não é a mesma 

usada em IES pesquisadas por eles. Prover um preparo intelectual para os docentes e 

para a publicação de produção intelectual é a principal função da GC, pois as IES 

trabalham com ela como um fim e não como uma forma de aprimorar a eficácia da 

instituição, sendo ela acadêmica ou administrativa. O processo de uso da GC nas IES é 

diferente de empresas pois sua pesquisa é aplicada e mais básica. 
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2.2 O CONTEXTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

As organizações, nas últimas décadas, procuraram ampliar o mercado e sua 

competitividade de diversas formas. Um exemplo é o programa chamado por Klagge 

(1998) de empowerment dos colaboradores, em que eles precisam atender às exigências 

dos stakeholders sob uma pressão maior por um curto período de tempo, mas com a 

mesma expectativa dos melhores resultados.  

Com essa nova dinâmica no mercado, o ensino superior brasileiro se sentiu 

pressionado a levar as IES para o mesmo caminho do mercado comercial, dando mais 

prioridade ao retorno do capital do que à qualidade no ensino, tratando os estudantes 

como meros “clientes” (CARVALHO; LÉLIS, 2007) 

O autor Mezomo (1994) já notava essa forte tendência em comercializar o 

ensino e já falava sobre as más consequências que isso poderia gerar. No entanto, 

afirmou que não defende o termo “cliente” para os estudantes, mas também não 

encontra uma definição melhor para a relação que exista entre o serviço, que é a IES, 

nesse caso, e quem usa esse serviço. O autor também deixa claro que esses clientes não 

são somente os estudantes, mas sim todos que estão envolvidos interna ou externamente 

no processo educacional. 

Todavia, Mathias (2001), ao contrário de Mezomo (1994), afirma que o ensino 

não pode ser tratado como um produto ordinário em uma vitrine de uma IES, pois seu 

papel deve ser o de formar cidadãos antes de lucrar. O autor complementa dizendo que 

o termo cidadania é bem amplo, mas uma definição é certa, e é a de que ser cidadão é 

saber que todos possuem direitos, mas também deveres. Quando uma instituição de 

ensino trata os estudantes como um cliente, não relevando o fato de eles também terem 

direitos e deveres, estão deixando de exercer um papel essencial, que é o de educar. Por 

isso, deve-se proporcionar toda a infraestrutura para que o exercício das faculdades 

intelectuais e da relação colaborativa de todos os envolvidos na educação consiga a 

excelência acadêmica além de exercer a cidadania (MATHIAS, 2001). 

Em texto clássico, Etzioni (1989) destaca que as universidades são instituições 

normativas, em que o poder se baseia na existência do uso de métodos e objetivos a 

atingir. Assim, a IES é considerada uma organização muito complexa, pois possui um 
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sistema diferenciado com uma estrutura fragmentada, fazendo com que haja inúmeros 

imprevistos entre seus integrantes. Hardy e Fachin (1996) descrevem que universidades 

são classificadas como uma comunidade acadêmica descentralizada, mas ainda assim, 

burocrática e simultaneamente classificadas como uma comunidade não acadêmica 

burocratizada, e, por isso, usa-se a classificação burocracia profissional. O trabalho de 

Vieira (2007) também aponta tais peculiaridades. Com isso, a coordenação e a 

comunicação enfrentam mais dificuldades, quanto mais complexa é a instituição, 

exigindo cada vez mais profissionais qualificados para trabalhar com estratégias mais 

específicas (HARDY; FACHIN, 1996). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, artigo 

43, a função da educação superior é trabalhar na formação, desenvolvendo diversas 

áreas científicas e tecnológicas, difundindo a cultura, e incentivando a pesquisa pelo 

ensino, publicações e/ou outros meios de comunicação. Além disso, a LDB prevê que a 

educação superior também estimula a busca de conhecimento sobre os problemas 

mundiais para possibilitar a participação do povo ao aprimoramento da educação 

através do desenvolvimento de pesquisas culturais e profissionais geradas na instituição. 

Conforme o artigo 44 é explicado que a educação superior abrange cursos de graduação, 

de pós-graduação, como especialização, mestrado ou doutorado. 

As instituições devem fazer o reconhecimento e a autorização de cursos 

frequentemente em processo regular de avaliação e, assim, seus diplomas registrados 

terão validade nacional comprovando a formação de seu titular. 

O artigo 52 informa que a universidade é o local para a formação do saber, que 

inclui produções intelectuais como pesquisas e extensão, porém, pelo menos um terço 

do corpo docente deve apresentar titulação de mestrado ou doutorado, e um terço do 

corpo docente trabalhar em tempo integral. 

No artigo 53, é dito que a universidade tem autonomia para criar e retirar cursos; 

deve planejar programas e projetos de produção científica; planejar o número de vagas; 

conferir os diplomas; firmar acordos, convênios e contratos; e administrar seus 

rendimentos, doações e situação financeira. 

Conforme o Censo da Educação Superior de 2017, havia 2.448 instituições de 

ensino superior brasileiras, sendo que o censo mostrava que 87,9% eram privadas, e os 

12,1% restantes representam as federais, estaduais e municipais somadas.  
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Quadro 4. Instituições de Ensino 

Ano Total 
 Universidade  

 Centro 

Universitário 
 Faculdade   IF e Cefet 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

2017 2448 106 93 8 181 142 1878 40 0 
Fonte: Censo da Educação Superior (2017). 

 

Figura 2. Instituições de Ensino  

 

Fonte: Censo da Educação Superior (2017). 

 

A gestão de uma IES (Instituição de Ensino Superior) está sempre como 

coadjuvante de tudo o que ocorre em uma instituição em si (MEYER Jr., 2000). 

Na atualidade, a posição mais alta da hierarquia em uma IES é a do professor 

com doutorado ou além desses títulos, indicando que, se este possui todas essas 

titulações, ele será um excelente gestor nesta instituição. Apesar de haver diferenças 

para cada local, a IES não é diferente das demais, pois também possui peculiaridade e 

trabalhos gerenciais como qualquer outra. Na prática, é necessário que se criem modelos 

para se gerenciá-las mais eficiente e eficazmente para a realidade atual. 

Conforme Grillo (2001), é necessário levar em consideração as especialidades 

das IES que é a de criar e transmitir conhecimento, sendo diferenciada das outras 

empresas, pois apresenta uma característica única repleta de princípios e ações só dela. 

De acordo com Tippins (2003), a IES é o meio de transferência do conhecimento 

aos estudantes, para que eles possam se desenvolver. Essa transferência acontece pela 
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interação do aluno com o professor e, para que isso ocorra, não só o docente precisa ter 

a correta habilidade técnica, como também precisa saber mesclar a teoria com a prática. 

Assim, o ensino superior tem a responsabilidade de produzir, codificar e distribuir o 

conhecimento (KENSKI, 2007). A gestão neste caso pode ser considerada como um 

meio deliberado e até sistemático de usar e fornecer o saber em IES e são necessárias 

várias etapas para se gerar, capturar, codificar, compartilhar e armazenar esse 

conhecimento. Schatzki (2005) menciona que, por meio das práticas, as ações humanas 

podem ser organizadas, ganhando assim, uma identidade acerca de uma prática 

específica de governança que é composta por três conceitos como o entendimento, a 

regra e a estrutura teleafetiva. 

As IES são muito diferentes e possuem sua própria cultura e, conforme 

Baldridge (1983), algumas características que as diferenciam de outras organizações: 

- Não possuem objetivos certos e são até conflituosos; 

- Possuem clientes especiais com participação no processo decisório; 

- Não possuem tecnologia que trabalha com processos e métodos adequados para 

atender sua diversidade de clientes; 

- Não trabalham com tarefas repetitivas e por isso, as tarefas precisam ser feitas 

por pessoas que possuem autonomia e são leais. Esses profissionais atuam entre as 

expectativas burocráticas e seus valores profissionais, e são coordenados, não por seus 

superiores, e sim por seus pares; 

- Possuem vulnerabilidade ambiental, pois as IES precisam superar os problemas 

que se encontram entre a pressão do ambiente externo e a autonomia, que podem fazer 

com que os processos da instituição sejam muito afetados.  

Assim, Baldridge (1983) assegura que as IES são consideradas organizações 

complexas porque, apesar de ter várias características que outras possuem, suas 

demandas e processos são diferenciados. 

Ainda de acordo com Baldridge (1983), há várias atividades que as IES devem 

executar: 

- Transmitir conhecimento, em que o professor ou responsável pelo curso faz 

quando ensina, passando tempo em sala e orientando os estudantes a fazer pesquisas 

como monografia e dissertações; 
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- Fazer desenvolvimento pedagógico e pesquisa em que os professores colocam 

à disposição programas acadêmicos e materiais dos cursos; 

- Fazer a gestão acadêmica pelos docentes ou pelos técnicos, que são as 

atividades acadêmicas ou administrativas, como direção do programa e do ensino, 

coordenação dos cursos e reunião dos serviços; e 

- Fazer a administração geral, incluindo a direção da IES, o serviço da secretaria, 

financeira, recursos humanos, relações públicas, entre outras atividades administrativas. 

Meyer Jr (1988) adiciona outras características que indicam que as IES são 

organizações atípicas, tais como: 

- As decisões tomadas possuem natureza política; 

- O poder de decisão está descentralizado e fragmentado em órgãos colegiados; 

- Não há meios de mensurar os resultados das ações da instituição; e 

- Não há compromisso com os resultados e não há padrão do desempenho da 

IES. 

Segundo perfil multidisciplinar identificado por Carvalho (1998), as 

responsabilidades dos administradores de IES contemplam: 

- Definir e rever frequentemente a missão, visão, valor e estratégias para seu 

funcionamento; 

- Orientar e coordenar o sistema, estrutura e procedimento para adequação; 

- Promover tratamento, análise e mapeamento dos problemas institucionais; 

- Coordenar os interesses da IES com o do profissional, cliente e mercado em 

geral; 

- Orientar, acompanhar e avaliar o desempenho da IES;  

- Administrar os setores, as pessoas, os departamentos, o comportamento, os 

conflitos e a motivação dos profissionais da IES. 

A IES é uma organização naturalmente conservadora e tem evitado novos 

modelos de administração. Com esse cenário, passam por pressões internas e externas. 

Internas para disporem de inovações tecnológicas, e por isso precisam ser flexíveis e 

agis em sua administração; e externas, pois são cobradas por qualidade e produtividade 

quanto à crescente demanda por vagas e produções. 

Na teoria sobre a gestão de IES, conforme Hardy e Fachin (1996), são 

mencionadas quatro características: 
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- Há uma relação com a burocracia profissional, presente na corrente weberiana, 

quando não há supervisão direta ou uma centralização. Weber discorre sobre a divisão 

de trabalho, padronização de atividade, impessoalidade no trabalho, hierarquia e regras 

formais. Na burocracia, pode-se considerar uma forma descentralizada e profissional; os 

resultados da existência de contradições como entre a rigidez e disciplina da burocracia, 

contra a flexibilidade e inovações das pesquisas; e entre a autoridade baseada na posição 

contra a baseada no conhecimento e na especialidade. 

- Para o colegiado (community of scholars), o poder de decisão fica com os 

profissionais, e não com a hierarquia formal, levando para uma descentralização bem 

autônoma. A oposição do colegiado e da burocracia podem criar situações extremas 

como, por exemplo, um departamento de uma instituição de ensino que opera em um 

sistema centralizado, ou descentralizado com autonomia; ou um estilo de liderança forte 

dos professores, ou burocrático que obedece a um chefe de departamento. Da mesma 

maneira, em que pode haver situações em que os professores possuem grande poder de 

decisão em departamentos autônomos; 

- Atuando no modelo político, caracteriza uma visão política da vida 

universitária, pois teorias do poder em grupos de interesses e teorias de conflito 

permitem definir as contradições entre os processos consensuais que há no colegiado ou 

na burocracia. De acordo com esse modelo, o corpo docente e discente não trabalha 

tranquilo buscando consenso, e sim, fazem greve com sindicatos, administradores 

defendem vantagens organizacionais e o governo invade áreas universitárias. Assim, a 

IES é comparada com um sistema político com problemas como de cidades e estados 

em geral. 

- Diferentes dos modelos anteriores, a anarquia organizada, ou também chamada 

de “lata de lixo”, pois a administração não possui propostas e o comportamento da IES 

não pode ser excluído dos interesses e intenções individuais. Os problemas deste 

modelo são permanentes e não são resolvidos e as soluções feitas são respostas que 

procuram perguntas a serem respondidas (HARDY; FACHIN, 1996). 

Assim, pode-se constatar que a administração de IES se opõe aos mecanismos 

simplificadores dos modelos burocráticos, em razão das influências que são recebidas 

do ambiente externo e interno, enfrentando contradições e incertezas, e trabalhando com 

as dificuldades dos fenômenos das estruturas (MORIN, 2000). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste trabalho, será realizada uma pesquisa descritiva em IES (Instituições de 

Ensino Superior), adotando-se abordagem qualitativa. 

A pesquisa descritiva, conforme diz Andrade (2003), se observa, registra, analisa 

e interpreta os acontecimentos sem haver a interferência do entrevistador, e pode-se 

fazer pesquisa mercadológica ou pesquisa de opinião. Para este tipo de pesquisa é 

utilizado técnica padronizada de coleta de dados através de observação sistemática ou 

de questionário. De acordo com Vergara (2007), é utilizada para estudar opinião, expor 

características de uma população ou de um fenômeno específico, sendo possível 

também, de estabelecer correlação entre variáveis, porém não se é possível explicar 

fenômenos que descreve um evento, embora sirva de base para esse tipo de explanação. 

Pesquisa qualitativa, como é apresentada por Severino (2002), serve para 

interpretar um fenômeno que é observado. Desta forma, pode-se diferenciar e analisar as 

várias características dos entrevistados ou objetos, segundo interpretação elaborada 

partir da vivência ou dos sentidos atribuídos pelos participantes. 

Para se conseguir a coleta de dados primários, foram feitas entrevistas junto aos 

coordenadores e responsáveis dos cursos de ensino superior, acompanhando um modelo 

de questionário semiestruturado, elaborado para identificar como ocorre o 

compartilhamento do conhecimento entre cursos do ensino superior. Para análise dos 

dados, optou-se por análise de conteúdo. 

Uma entrevista semiestruturada, como apresenta Manzini (2003), foca no 

assunto em que um roteiro e outras perguntas são criados para a entrevista, assim, as 

informações são apresentadas livremente e não precisam seguir um padrão de 

alternativas. Para isso, o roteiro precisa ser planejado para haver perguntas que atinjam 

o objetivo mas que tenha liberdade para haver interação com o entrevistado. 

Com relação à seleção dos entrevistados, para realizar a técnica qualitativa, 

foram escolhidos os responsáveis pelos cursos de capacitação IES pesquisada, pois têm 

acesso aos demais cursos, trabalhando com a multidisciplinaridade. 
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3.1 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Conforme descrito anteriormente, esta pesquisa tem como objetivo compreender 

como a gestão do conhecimento e seu compartilhamento podem ser utilizados para 

melhorar o desempenho e qualidade do trabalho do corpo docente e gestores de uma 

instituição de ensino superior. 

 

Figura 3. Estrutura da pesquisa 

 

Fonte: adaptação de Sanematsu (2017, p. 76) 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O período de coleta foi de 15/06/2019 a 05/07/2019, em que 3 coordenadores de 

cursos foram entrevistados com questionário semiestruturado com 10 questões na IES 

pesquisada. 

A pesquisa qualitativa, como Godoy (1995) apresenta, não tem como princípio 

mensurar ou enumerar os resultados obtidos, pois ela busca obter informações 

descritivas de tudo que aconteceu na interação com o pesquisador durante o estudo. 

Conforme Triviños (2006), este tipo de pesquisa visa ampliar tudo o que se sabe sobre 

um assunto específico. No mesmo contexto, Marconi e Lakatos (1992) registram que 

este tipo de pesquisa pode ser feito por meio de entrevista ou observação. 

Desta maneira, compreendendo que o motivo é verificar como ocorre o 

compartilhamento do conhecimento nos cursos interdisciplinares de uma instituição de 

ensino superior, pela perspectiva de seus professores e coordenadores de cursos, faz-se 

necessária este tipo de pesquisa, pois, como Godoy (1995), Vieira e Rivera (2012) 

dizem, a pesquisa qualitativa tem a função de entender todos os fenômenos com relação 

à perspectiva dos sujeitos, ou seja, pela perspectiva dos que participaram do estudo.  

Yin (2001) diz que antes da coleta de dados, deve-se decidir se o estudo deve ser 

de caso único ou múltiplo. O estudo de caso é permitido quando a pesquisa tem a 

intenção de comprovar uma teoria bem-formulada, e pode ser usado para verificar se a 

teoria proposta está correta ou há alguma explicação importante, e assim, o caso único 

pode apresentar uma contribuição importante para a base de conhecimento. 

O autor menciona quatro tipos diferentes de estudo de caso: caso único holístico, 

caso único integrado, caso múltiplo holístico e caso múltiplo integrado. 

Como será estudado apenas uma Instituição de Ensino Superior, esse trabalho é 

considerado um Estudo de Caso Único. Considera-se um estudo de caso, quando se 

investiga um fenômeno escolhido, que pode ser uma empresa, uma instituição, um 

grupo de pessoas ou até uma só pessoa (STAKE, 1994). Hartley (1995) também 

complementa essa ideia, e defende que é um tipo de investigação bem detalhado em um 

período específico, em que uma ou mais empresas são estudadas com o intuito de 

analisar o contexto e processos que ocorrem no fenômeno estudado. Yin (2001) diz que 

ele é apropriado quando o objetivo é fazer uma compreensão e verificação de algum 
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fenômeno em tempo real. A escolha pela descoberta e pelos insights, por parte dos 

autores, é a justificativa deste método de pesquisa, pois eles pretendem assim, não 

somente validar as hipóteses, mas também a descoberta em si (GODOI; MELLO; 

SILVA, 2010). Desta maneira, o uso do estudo de caso é indicado, pois busca entender 

o fenômeno de compartilhar o conhecimento entre os membros de uma instituição de 

ensino, sem intenção de validar hipóteses que foram previamente definidas.  

 

3.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Para entender o trabalho realizado e suas características, é necessário descrever e 

apresentar qual é seu contexto, e assim, compreender a pesquisa e seu resultado.  Este se 

baseia no compartilhamento de conhecimento entre instituições de ensino superior do 

Grande ABC, pois trabalham com programas multidisciplinares com trocas de 

informações entre seus cursos. 

 

3.3.1 ABC Paulista 

 

Na região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo se encontra o ABC 

Paulista, formado pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (Figura 2) 

Figura 4. Grande ABC 

 

Fonte: Atlas Brasil (2016) 
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Como consta no Atlas Brasil (2016), nesta época, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) na região do ABC Paulista era considerado bem elevado. A escala do 

IDH varia de 0 a 1, e o valor 0,7 é considerado alto IDH; e 0,8 é considerado muito alto. 

As cidades do ABC Paulista estavam no valor entre 0,862 e 0,749, sendo que foram 

consideradas muito alto: São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo; e 

alto: Ribeirão Pires, Mauá, Diadema e Rio Grande da Serra.  

Em São Bernardo do Campo, há duas faculdades públicas, e instituições 

privadas há seis faculdades, duas universidades e um centro universitário, conforme site 

Guia de Carreira. 

 

3.3.2 A IES pesquisada 

 

Para não haver nenhum prejuízo aos pesquisados e à instituição, manteve-se, 

neste trabalho, o anonimato de ambos. 

A IES pesquisada é uma instituição privada de ensino superior brasileira 

localizada na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Teve início em 

1938, com a implantação de sua primeira faculdade. Na época, a mantenedora acabara 

de fundir dois centros de ensino teológico, localizados em Minas Gerais e no Rio 

Grande do Sul. Era de seu interesse que o curso superior recém-criado - o primeiro 

instalado no município de São Bernardo do Campo - estivesse presente numa região que 

se configurava como um dos principais centros das transformações sociais, políticas e 

econômicas do país. Em 1970, oficializou-se a criação desta IES (PORTAL IES, 2019). 

Em 2017, estavam matriculados mais de vinte e um mil alunos presenciais e 

EAD (Educação à Distância), com campi localizados, além do bairro Rudge Ramos, no 

bairro Vergueiro e Planalto, em São Bernardo do Campo, e com noventa polos em todo 

o país (PORTAL IES, 2019). 

A infraestrutura oferecida por esta IES é bem ampla contando com mais de cento 

e dezoito mil metros quadrados abrigando cerca de setenta espaços incluindo vinte e 

cinco salas de aulas, clínicas e laboratórios, estúdios de rádio e TV, hospital veterinário, 

ginásio poliesportivo com piscina semiolímpica e quadras (PORTAL IES, 2019). 
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3.3.3 Programa ATUALIZA e ATUALIZO 3.0 

 

A IES pesquisada percebeu, a partir de 1999, que era necessário um método para 

trabalhar constantemente com a atualização e formação dos professores, e assim, em 

2007, o Comitê de Educação e Desenvolvimento Institucional foi criado, composto por 

pessoas das pró-reitorias de Graduação, Gestão de Pessoas e Extensão. 

Em 2008, foi criado o “Atualiza - Programa IES de Educação e 

Desenvolvimento” que oferece aos professores, gestores e ao corpo técnico-

administrativo uma educação continuada para aprimorar suas técnicas e qualidade 

didático-pedagógica. 

No Atualiza, os colaboradores são convidados a participar frequentemente do 

processo da avaliação institucional para rever questões administrativas e didático-

pedagógicas, além de promover troca de conhecimento com reflexões dos processos 

educativos (PORTAL IES, 2019). 

Em 2009, foi criado o Programa de Apoio Psicopedagógico para ampliar as 

condições do docente no processo de ensino-aprendizagem, tendo como prioridade a 

análise dos cursos para identificar as necessidades psicoeducativas; o desenvolvimento 

de ambientes reflexivos e formativos para aprimorar a atuação dos professores e o apoio 

psicopedagógico aos alunos e professores individualmente e em grupo. 

Assim, o Atualiza procura divulgar informações pedagógicas e técnicas, 

promover compartilhamento de conhecimento e fornecer espaços para reflexão e 

formação educacional (PORTAL IES, 2019). 

A partir do início de 2018, o programa Atualiza – Programa IES de Educação e 

Desenvolvimento mudou para Atualizo 3.0, que além de manter a mesma ideia de 

proporcionar capacitação e integração dos professores, o programa também 

proporcionará a construção coletiva dos conhecimentos da docência (PORTAL IES, 

2019). 

No site da instituição, há vários depoimentos de como o Programa Atualizo 3.0 

ajuda e tem trazido resultados para seu conhecimento pessoal e profissional para 

melhorar no trabalho docente da instituição, bem como materiais e tutoriais como uma 

forma de compartilhar os saberes (PORTAL IES, 2019). 
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Através deste programa, foi criado e disponibilizado vários materiais de apoio 

como esses a seguir: 

Para a área Didática pedagógica: 

 Artigos 

 Bibliotecas virtuais 

 Entrevistas 

 Filmes 

 Livros 

 Orientações Didático-Pedagógicas 

 Palestras 

 Sites 

 Vídeos 

Para a área Tecnológica: 

 Ferramentas 

 Imagens 

 Logo da Metodista 

 Modelos e personagens 

 Redes disponíveis no Brasil 

 

Cada um destes itens há vários documentos com instruções e orientações para 

aqueles que ingressarem ou que querem aprender mais sobre um assunto específico da 

área docente ou administrativa. Esta área do site, Atualizo 3.0, é a forma em que o 

conhecimento é compartilhado, pois há trabalhos em anexo de vários docentes, além de 

convites para cursos presenciais e online que ocorreram em um determinado período do 

ano (PORTAL IES, 2019). 

Professores dão seus depoimentos no site dizendo que com esse programa, todos 

podem renovar as ideias e se sentir na posição de aluno, participando com ideias e 

descobertas que podem ser aplicadas em sua própria aula. Além disso, esses cursos do 

programa servem para desconstruir algumas ideias, oferecendo maneiras diferentes e 

inovadores para se trabalhar em sala, e todos os participantes se mostraram muito 
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satisfeitos com tudo o que foi ministrado por seus colegas através do Atualizo 3.0 

(PORTAL IES, 2019). 

 

3.3.4 A seleção dos participantes da pesquisa 

 

A escolha dos participantes em estudos qualitativos, conforme Godoi e Mattos 

(2010), oferece uma flexibilidade no trabalho do pesquisador, pois não é necessário se 

preocupar com representatividade estatística. Deve-se basear no desenvolvimento 

teórico, e, assim como é dito pelos autores, se for necessário, voltar ao campo para 

aprofundar o assunto ou para aumentar o número de participantes (GODOI; MATTOS, 

2010). 

Boni e Quaresma (2005) discorrem sobre a escolha dos participantes, afirmando 

que, para haver uma pesquisa de boa qualidade, é preciso selecionar as pessoas que 

serão entrevistadas, sendo que, assim que possível, essas pessoas sejam apresentadas ao 

pesquisador (ou já sejam por ele conhecidas), para que todos fiquem mais seguros para 

contribuir. 

Desta forma, a seleção dos participantes foi pela conveniência, devido à 

facilidade de contato com os coordenadores de cursos da IES pesquisada, e pela 

facilidade de acesso aos entrevistados (VERGARA, 2013). 

O perfil básico adotado para a escolha dos participantes adotou os seguintes 

critérios: 

a) Ser coordenador de curso da IES; 

b) Possuir formação de mestrado ou acima completa; 

c) Experiência com o programa de compartilhamento de conhecimento da IES; 

d) Estar na função atual na instituição por pelo menos um ano completo; 

e) Estar trabalhando na ocasião da pesquisa na IES pesquisada. 

  



55 
 

Quadro 5. Perfil dos Entrevistados 

Descrição Entrevistados 

Cargo Coordenador A Coordenador B Coordenador C 

Gênero Feminino Masculino Feminino 

Data Nasc: 07/07/1982 27/02/1967 04/02/1983 

Escolaridade Mestrado Pós-Doutor Doutora em 

Comunicação Social 

Experiência (anos) 13 17 14 

Função Coordenadora do 

curso de 

Administração e 

Administração 

LFE em Comércio 

Exterior / 

Assessora do 

Campus 

Coordenador do 

PPGE 

Professora da Pós-

Graduação EAD, 

Coordenadora da 

Comunicação e 

Publicidade e 

Propaganda 

Tempo de atuação 

(anos): 
1 2 6 

Fonte: dados da pesquisa 

 

3.4 PROCEDIMENTO PARA DA COLETA DE DADOS 

 

Como este estudo pretende analisar o comportamento e respostas específicas, 

priorizou-se o estudo de caso. Como Yin (2001) explica, tal opção oferece a 

oportunidade de lidar com variadas evidências como informações em arquivos e 

documentos, e observações diretas ou entrevistas que resultam em informações que 

podem não ser muito específicas. O instrumento de investigação adotado nesta pesquisa 

foi a entrevista baseada em roteiro semiestruturado. 

Uma entrevista semiestruturada, como dito por Manzini (2003), utiliza-se de 

perguntas abertas e fechadas, em que o respondente tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente 

definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 

informal. No apêndice “D”, apresenta-se o desenvolvimento do roteiro da entrevista 

semiestruturada. 

O contato com os participantes foi realizado pessoalmente pelo pesquisador, 

com o objetivo de garantir a confidencialidade. O devido cuidado foi tomado com 

relação à ética de forma que a pesquisa não trouxesse nenhum prejuízo ao pesquisado, 

dessa forma manteve-se o anonimato dos participantes e da empresa. 



56 
 

Foi utilizado o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

B), em que após os devidos esclarecimentos do teor da pesquisa, os participantes 

convidados a participar como voluntários aceitaram fazer parte do estudo. Assinaram 

um documento de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). Foi esclarecido a 

todos os participantes que em caso de recusa, ninguém seria penalizado de forma 

alguma (e poderia fazer isso a qualquer momento), mesmo após a assinatura do 

consentimento, ou seja, em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo a qualquer 

um deles. 

Para a análise e interpretação dos dados, amparado pela obra de Yin (2001), 

optou-se pela utilização do estudo de caso, pois atende aos princípios básicos para a 

utilização do método. Yin (2001) afirma que para se definir o método a ser usado é 

preciso analisar as questões que são colocadas pela investigação. De modo específico, 

este método é adequado para responder às questões "como" e "por que" que são 

questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao longo do tempo 

mais do que frequências ou incidências (YIN, 2001). 

A entrevista como instrumento de pesquisa, é conceituada por Haguette (1997, 

p.86) como um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 

entrevistado”. Para Godoi e Mattos (2010, p.317), “a entrevista serve para desvelar 

emoções, sentimentos e subjetividades”. 

As entrevistas foram realizadas junto aos coordenadores mencionados na própria 

IES pesquisada. Esses coordenadores participaram da entrevista com duração média de 

45 minutos, até o momento de saturação dos dados, pois a entrevista “permite a 

obtenção de uma grande riqueza informativa; proporciona ao investigador a 

oportunidade de clarificação e seguimento de perguntas e respostas em uma interação 

direta e flexível” (GODOI; MATTOS, 2010, p. 306). Considerando a riqueza de 

informações que possibilita a entrevista semiestruturada, “o pesquisador deve levar em 

conta que no momento da entrevista ele estará convivendo com sentimentos, afetos 

pessoais e fragilidades” (BONI; QUARESMA, 2005, p.77). 
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3.5 FORMULAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA PESQUISA 

 

Apresenta-se, neste item, as proposições que foram elaboradas para atingir os 

objetivos deste estudo, que seguem as linhas de pensamento descritas na base teórica e 

conceitual e são sustentadas por trabalhos empíricos relacionados e apresentados nas 

seções subsequentes.  

1ª Proposição – RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO 

CONHECIMENTO E O COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO: 

compreender como as IES que trabalham com a Gestão do Conhecimento fazem uso do 

Compartilhamento do Conhecimento para melhorar sua competitividade. 

O estudo da GC, como é dito por Busanello, Keller, Estácio e Santos (2008), 

contribui para evoluir e aperfeiçoar novos conhecimentos da gestão das IES. Assim, a 

disponibilidade e estrutura das informações criadas nas IES para uso estratégico acabam 

se tornando o maior desafio dessas instituições. Desta forma, as IES podem ser o local 

mais apropriado para criação, aquisição, utilização, armazenamento e compartilhamento 

do conhecimento, se tornando então, essencial para criar novos saberes com base nos 

existentes. 

2ª Proposição – RELAÇÃO ENTRE O COMPARTILHAMENTO DE 

CONHECIMENTO E A GESTÃO DE IES: compreender como as IES usam o 

Compartilhamento de Conhecimento para melhorar a gestão da IES. Goulart e Angeloni 

(2009) propõem que as IES devem ter uma política que motive o compartilhamento de 

conhecimento com seus colaboradores entre diversos setores com meios formais e 

informais e de uso de tecnologia disponível. Também devem oferecer oportunidade de 

recorrer à informação relevante atualizada com rapidez de forma organizada para 

facilitar o CC tácitos e com estrutura para armazenar os explícitos. Como consequência 

será criada a memória organizacional e ajudará na sobrevivência da IES. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos nas entrevistas com os 

coordenadores de curso da IEs pesquisada e suas relações com as teorias apresentadas 

no capítulo 2 – fundamentação teórica.  

A apresentação está organizada em duas partes: a primeira parte trata de 

identificar as práticas de compartilhamento do conhecimento e verificar a influência 

sobre a gestão do conhecimento na instituição; a segunda parte trata de verificar o 

compartilhamento do conhecimento na gestão da IES estudada. 

 

4.1 RELAÇÃO ENTRE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E O 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO 

Angeloni (2002) afirma que o compartilhamento e gestão do conhecimento se 

dão através do trabalho das pessoas envolvidas com as estratégias e decisões 

administrativas que as facilitem. 

 

4.1.1 Cultura de compartilhamento de conhecimento 

 

Cunha e Ferreira (2011) dizem que escolher a participação e a liderança da 

equipe, realizando encontros e reuniões, ajuda a motivar e se aproximar dos 

participantes. Ferreira, Li e Serra (2010) mencionam que para que uma IES seja bem 

sucedida, é necessário haver uma cultura de compartilhamento de conhecimento e um 

sistema de recompensa pelo trabalho. 

Iniciando com a cultura do CC, foi perguntado: “Como você descreveria o 

compartilhamento de conhecimento em sua universidade? Que tipos de processos, 

práticas e iniciativas você usa?” e também “Qual sua opinião sobre a cultura de 

compartilhamento de conhecimento com e entre seus colaboradores?”.  

Todos os três entrevistados disseram que o programa "Atualizo 3.0" é a forma de 

compartilhar os saberes na UMESP. É um programa que foi modificado de um 

programa já existente na instituição e que une os três campi com seus coordenadores e 
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professores oferecendo diversos cursos e técnicas de ensino para ingressantes e 

professores da casa. 

 

Como diálogo formal, nós temos o programa Atualiza, onde todo 

retorno de semestre os professores têm uma semana de cursos que são 

realizados visando o aprimoramento de suas qualificações ou até 

mesmo desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidade, em 

paralelo, a universidade também realiza um atualiza semestral que há 

o encontro uma vez por mês em que a instituição discute algum tema, 

ação específico daquele semestre, é uma coisa mais formal da 

instituição. Isso com relação a instituição com os professores, agora 

em relação à universidade conosco, por exemplo, a coordenação 

participou de um treinamento sobre a nova liderança. Então há 

algumas capacitações e cursos que são dirigidos a um determinado 

público, que também é institucional, mas é destinado à um público 

específico em um determinado período (Coordenador A). 

(...) Nós trabalhamos já "saberes docentes", "identidade docente", 

"avaliação", "trabalho por projetos". Então é um programa de 

formação continuada com encontros pontuais. O conhecimento é 

partilhado, no começo de Janeiro e Julho existe muito a socialização 

de práticas, e durante o semestre a socialização de reflexões 

(Coordenador B). 

(...) Alguns professores ofereciam cursos, havia cursos institucionais, 

alguns que vinham da reitoria ou pró-reitoria, ou da EAD, com cursos 

técnicos específicos, como de câmera, mas ficavam um pouco 

isolados. Vejo que nesse último ano, fizemos com o programa mais 

coisas que se conversam mais. Além disso, foi pensado em cursos a 

ser feitos durante o semestre, pois antes eram bem definidos, pois 

aconteciam somente em janeiro e julho, como uma forma de retorno 

de semestre. E agora temos cursos que ficam extensivos, voltados 

mais para as práticas docentes, discussões de temas que estão 

fervendo, como violência nas escolas, problemas psicológicos. Enfim, 

houve cursos de práticas docentes no decorrer do semestre, e isso tem 

sido já um momento de melhora, porque, de fato, as coisas ficavam 

muito isoladas. Nós não tínhamos, por exemplo, um workshop em 

abril, pois tínhamos que esperar chegar julho. Só que às vezes não 

acontecia, ou o professor não podia, então vemos agora uma tentativa 

de fazer essa gestão e compartilhamento de práticas melhor. Mas 

temos mais pra caminhar, pois a participação é baixa, às vezes as 

temáticas podem não agradar a todo mundo, ou não é a necessidade 

das pessoas, então talvez os próprios cursos pudessem ajudar mais 

nesse sentido (Coordenador C). 
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Pode-se observar que todos concordam que o programa “Atualizo” já faz parte 

da cultura organizacional, sendo ela um atividade semestral muito apreciada para a 

aprendizagem e para o acolhimento do corpo docente. 

 

 

4.1.2 Prontidão individual para participar de uma iniciativa de GC 

 

Cunha e Ferreira (2011) afirmam que uma boa liderança e participação do grupo 

em programas de socialização ajudam a motivar os participantes em se integrar e 

compartilhar seus saberes. 

Na dimensão da prontidão para participar de uma iniciativa de GC, foi 

perguntado “o que te motiva a compartilhar o conhecimento com um colega ou 

instituição?”. 

O Coordenador B disse que, como o programa só capacita os ingressantes, o 

"Atualizo" o motiva a compartilhar para formar o professor que não possui formação 

em docência a aprender a trabalhar na instituição. Porém, os coordenadores A e C dizem 

que o programa não só os motivam a compartilhar para capacitar o corpo docente, mas 

também porque isso é algo prazeroso de se fazer. Todos os professores gostam de 

aprender técnicas novas e reimaginar formas de trabalhar em sala de aula. 

Nesse caso é a necessidade da formação docente, muitos professores 

atuam em áreas que não são da educação e não tem a formação 

pedagógica, eles se tornam professores universitários. Então a missão 

da universidade e da pós da docência em educação é partilhar a 

formação pedagógica, como o professor se entende professor e não 

apenas profissional da área (Coordenador B). 

(...) Mas pessoalmente falando, eu gosto muito quando eu conheço um 

método novo, uma atividade nova, um site novo, e isso, para um 

professor é um prazer conhecer algo novo e poder aplicar, e isso é o 

que sempre me motivou a participar. Eu acho que compartilhar e 

absorver conhecimento são essenciais. Lembro que aqui havia um 

curso que se chamava "Clínica Docente" que a professora Adriana que 

ministrava e era um braço do Atualiza, e ela fazia para o curso de 

Direito. Como direito é um curso muito tradicional, a professora fez 

atividades tão diferentes, que até fez cruzadinha para seus alunos 

trabalharem o conteúdo. Então você vê essas mudanças com 

professores que nunca imaginaram que poderiam trazer um jogo para 
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a sala de aula, fazer uma sala de aula invertida, e esse 

compartilhamento faz a diferença (Coordenador C). 

Em ambos os casos, pode-se perceber que há uma obrigatoriedade em participar 

do programa, por ser institucional, porém, todos aproveitam essa chance de troca de 

saberes para enriquecimento da própria universidade. 

 

4.2 RELAÇÃO ENTRE O COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO E A 

GESTÃO DE IES 

Baldridge (1983) argumenta que os deveres de uma IES são diferenciados das 

demais organizações, pois têm de transmitir conhecimento ensinando alunos, fazer 

desenvolvimento pedagógico, a gestão acadêmica e administrativa, e, entre outras 

tarefas, fazer o compartilhamento de conhecimento, que, como menciona Schenkel 

(2008), quando se há reuniões e encontros em instituições de ensino, a transferência é 

mais significativa. 

 

4.2.1 Estrutura descentralizada 

Hardy e Fachin (1996) dizem que o poder decisório em uma IES fica com o 

corpo docente, e não com a hierarquia formal, havendo assim, uma descentralização 

bem autônoma. 

Se tratando da dimensão estrutura descentralizada, foi questionado “como você 

descreveria a estrutura organizacional em sua universidade? Por exemplo. Você tem 

uma administração central mais poderosa ou mais autonomia em IES ou unidades 

individuais?”. 

Com relação aos cursos, todos possuem autonomia no que ministrar, seguindo o 

planejamento da instituição. Quanto ao programa "Atualizo" todos disseram que existe 

liberdade na hora da elaboração dos workshops e cursos oferecidos, mas que também há 

cursos institucionais em que a reitoria e pró-reitoria decidem o tema a ser abordado.  

A universidade abre a todos, não só aos coordenadores, mas também 

aos professores, que indiquem cursos que possam ser realizado no 

Atualizo. Então essas sugestões partem das Direções, da Reitoria, das 

Pró-Reitorias, bem como dos professores, que indicam cursos que 

necessitam fazer, como também dos professores que ministram o 

curso (Coordenador A). 
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Há uma decisão de temas junto com as pró-reitorias, então nós 

escolhemos os temas a partir das demandas que os professores 

compartilham nas oficinas, e fazemos um planejamento. Então os 

temas são decididos em conjunto (Coordenador B). 

Sim. Temos liberdade para criar, mas com essa repaginada no 

programa, foi criado um núcleo mais rígido para trabalhar nos cursos, 

mas que é compartilhado com todos. Não participam só os 

coordenadores, não. Há a pró-reitora, que é a professora Adriana que 

sempre liderou o Atualiza e do Atualizo 3.0, mas há a atuação de 

professores, coordenadores e técnico-administrativo proporcionando 

cursos. Houve um curso que um professor deu sobre gestão financeira 

pessoal para os participantes, como havia vários interessados, fechou 

turma e depois fica disponível ali no site o material (Coordenador C). 

Portanto, há um trabalho em conjunto para que os encontros sejam, não só 

produtivos e educativos, mas também, que atendam a direção e reitoria da IES. 

 

4.2.2 Suporte organizacional 

Alcará et al. (2009) afirmam que, para que o compartilhamento formal ou 

informal de conhecimento aconteça é necessário que haja um suporte da instituição para 

se ter êxito. 

Com relação à dimensão suporte organizacional, foi perguntado “que tipo de 

apoio organizacional você tem para iniciativas de gerenciamento de conhecimento em 

sua universidade? Por exemplo: tempo, recursos, dinheiro, orçamento, instalações, etc.”. 

Todos os entrevistados disseram que os professores que participam do programa 

“Atualizo” não são remunerados diretamente, mas podem utilizar o espaço e lhes são 

atribuídos horas, como se fosse o curso regular. Assim, há mais motivação e empenho 

para o desenvolvimento dos cursos. 

No meio do ano e no final, os professores entram em recesso e férias. 

Todo o período entre o retorno e o início das aulas acontece os 

encontros da “Semana do Atualizo”. Na realidade, os professores não 

são pagos para tal tarefa, mas todos possuem horas atribuídas do 

semestre e as utilizam nessas reuniões e capacitações. Porém, há 

outros professores que acabam fazendo mais cursos do que sua própria 

atribuição, e vice-versa (Coordenador A). 

Os professores responsáveis pelo programa têm carga horária 

atribuída. Então temos dois professores da pós-graduação em 
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educação e uma professora da graduação que tem carga horária 

atribuída para essa formação (Coordenador B). 

A reitoria disponibiliza o espaço, inclui no calendário acadêmico, e 

atribui horas aos professores, por tanto, a reitoria ajuda bastante 

(Coordenador C). 

Pode ser analisado que todos se sentem motivados em participar e em 

compartilhar o que sabe nos períodos do programa, pois veem que toda a instituição 

preza por esse contato e por essa oportunidade de aprendizado aplicado 

institucionalmente. 

 

4.2.3 Suporte de gerenciamento superior 

 

Liebowitz e Beckman (1998) afirmam que, se houver falta de dedicação e 

participação administrativa, a GC não teria sucesso nas IES, pois o suporte de reitores, 

chefes de departamento e membros influentes do corpo docente devem exibir 

comportamentos próprios desse tipo de gestão, compartilhando publicamente seus 

resultados e atuando como um direcionador da colaboração geral de pesquisa da 

instituição. 

Se tratando da dimensão suporte de gerenciamento superior, foi perguntado 

“qual é o grau de apoio da alta administração para novas iniciativas? Aqui, a alta 

gerência pode ser o presidente ou reitor, o reitor, o presidente do programa, etc.”. 

Todos os três entrevistados disseram que os temas e cursos são decididos 

juntamente com a reitoria, pró-reitoria e professores, e que a alta gestão, além de apoiar 

os trabalhos, também recepcionam o corpo docente e os gratificam com carga horária 

atribuída e certificado. 

Os reitores e coordenadores estão sempre incentivando tanto aos 

docentes para participarem, quanto para ministrarem cursos. Portanto 

há sim um apoio deles (Coordenador A). 

Os temas são decididos em conjunto, por tanto, a reitoria, pró-reitoria 

e professores decidem juntos quaisquer novas iniciativas 

(Coordenador B). 

Sim. Esse programa já é uma coisa institucional, há um grupo que é 

responsável por isso, inclusive são atribuídas horas para esses cursos 

que duram um semestre, então há um reconhecimento, como 
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certificação, e está dentro do planejamento acadêmico oficial. Isso já é 

um cuidado que a reitoria sempre teve, de ter um momento do 

“Atualizo”, e de ter a conscientização de que a programação do 

semestre não interfira na semana do Atualizo. A reitoria ajuda 

bastante, mas lógico que antigamente havia mais coisas, como 

recepção, coffee-break espalhado pelos outros prédios do campus, 

para acolhimento do retorno do semestre, mas entendemos que 

estamos em outra situação. Porém, de qualquer forma, a reitoria 

sempre deu uma atenção especial, inclusive há a semana de abertura 

que todos participam, portanto é um momento institucional 

(Coordenador C). 

Percebe-se, conforme é dito pelo coordenador C, que o programa "Atualizo" já 

houve modificações durante os últimos anos, inclusive havia lanches em vários prédios 

do campus, porém a alta gestão nunca deixou de participar e acolher a todos igualmente, 

o que é muito importante para se criar um ambiente propício para o compartilhamento 

do conhecimento. 

 

4.2.4 Infraestrutura de TI 

 

Como é dito por Davenport e Prusak (1998), o auxílio dos componentes 

tecnológicos só são relevantes se a instituição apoia sua utilização, porém é indiscutível 

que os recursos como e-mail, intranet e internet auxiliam muito na troca e na 

comunicação de conhecimentos. 

Aos entrevistados foi perguntado quanto à infraestrutura de TI “que tipo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação você tem em sua universidade? Quais 

tecnologias (tanto de hardware como de software) você usa para trabalhar e se 

comunicar? Quais mecanismos de apoio do corpo docente estão em vigor? Se você quer 

uma nova ferramenta / tecnologia implementada, quão fácil ou difícil será 

implementar?”. 

Todos disseram que o único meio de comunicação e troca de informações é pelo 

e-mail ou pelo portal da IES. 

Nós temos, dentro do próprio site da universidade, um link para o 

Atualizo, que ali se encontram os cursos serão realizados, bem como 

os cursos que já foram realizados, em que há fotos dos encontros, 

material de apoio, como um manual de plataforma, que é utilizado 

dentro da instituição, como instruções do SIGA. Então há vários 
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materiais disponibilizados neste portal, bem como, inscrição, busca 

sobre outras informações do curso como horário, local, professor que 

ministrará aula, e tudo isso é concentrado na página do Atualizo. 

Também há o uso do e-mail. Tanto em período de inscrição, ou envio 

de material, recebemos um e-mail institucional, pedindo essas 

informações para o Atualizo. Há também a Intranet, porém, como os 

materiais compartilhados ficam no site da Instituição, então é aberta a 

quem se interessar (Coordenador A). 

Nesse programa os materiais são enviados por e-mail. Como só é um 

projeto e está no começo, não há um sistema de gestão de 

conhecimento (Coordenador B). 

Quando os professores se inscrevem nos cursos, é gerada uma lista de 

participantes, e quando eles possuem algum material, que não são 

todos que usam, pois às vezes é somente uma oficina para conversa ou 

debate, mas no caso de haver material, estes são compartilhados por e-

mail ou no “One-drive”. Agora, sistema ou pasta para compartilhar 

material não há, pois não são todos os cursos que necessitavam. Nós 

temos Intranet, mas não é usado para armazenar material para o 

Atualizo 3.0, pois a coordenação é que se responsabiliza, inclusive 

quando entra um professor novo no meio do semestre, que é raro 

acontecer, mas é possível, a coordenação que se encarrega de treinar. 

Se o professor entra no recesso ou férias, ele passa pelo programa com 

treinamentos para a iniciação do cargo. Como na EAD, o professor 

precisa fazer alguns cursos obrigatórios da área, porém, não é um 

sistema que armazena o conhecimento em período integral 

(Coordenador C). 

No portal da IES consta tudo que se usa nos eventos e cursos e são 

disponibilizados para alunos ou para professores. Entretanto, não há nenhum recurso 

tecnológico para armazenamento e gestão de conhecimento para se compartilhar com 

facilidade, perdendo assim, um saber específico de um integrante da equipe quando este 

é demitido ou afastado. 

 

4.2.5 Prontidão organizacional percebida para adotar GC 

Com relação à dimensão prontidão organizacional percebida para adotar GC, foi 

questionado se “você acredita que sua universidade está pronta para implementar a 

gestão do conhecimento? Você provavelmente verá a GC implementada no futuro 

próximo? Por que ou por que não?”  

Apesar o coordenador B não acreditar que a universidade está pronta e 

necessitando de uma implantação de gestão do conhecimento, os coordenadores A e C 
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confirmam que há possibilidade para se ter um sistema para administrar o saberes dos 

colaboradores. 

Sim. Há espaço e possibilidade para isso, sim (Coordenador A). 

Não tenho conhecimento em termos de plataforma, não creio estar na 

agenda da universidade agora (Coordenador B). 

Sim. Preparada está, acho que todas as instituições têm capacidade de 

implantar um sistema. Mas, é lógico, isso precisa de um certo 

investimento, de organização, de um gerenciamento, pois trabalharão 

com informações, e isso é importantíssimo. Nós até sofremos um 

pouco com isso. Essa falta de uma Gestão do Conhecimento aqui é 

complicada. Eu vejo que ficamos dependendo das pessoas para 

algumas coisas que poderiam estar a disposição de alguma outra 

forma, de maneira mais consolidada e organizada, e o depender de 

pessoas é complicado. Principalmente no momento que estamos 

passando que evidencia isso claramente, em que as pessoas vão 

embora e levam junto seu conhecimento. Eu vejo que temos algumas 

pessoas que são referências em algumas áreas ou setores, que possuem 

algumas práticas, e quando você fica sem isso, você fica sem chão. Sei 

que precisamos fazer essa gestão, temos condição, mas nesse 

momento implantar algo novo está complicado, mas mesmo que 

fizermos algo sem muito investimento, precisamos fazer acontecer, 

pois temos sofrido um pouco com essa falta de Gestão do 

Conhecimento (Coordenador C). 

 

Como o coordenador C menciona, este sente falta de um sistema que possa 

suprir a ausência de um colaborador, dizendo que "depender de pessoas é complicado, 

principalmente quando estas vão embora e levam junto seu conhecimento". Sua fala 

demonstra a principal função de uma Gestão do Conhecimento, que, apesar de haver 

momentos de compartilhamento de informações, não se fazem uso de tecnologia para 

auxiliar nessa falta. 

Huysman e Dewit (2002) afirmam que para que haja um compartilhamento do 

conhecimento, é necessário a aceitação coletiva e institucionalizado. Se isso não 

ocorrer, o aprendizado em nível organizacional e sua memória podem ser perdidos. 

Completando a pergunta anterior, foi questionado: “se a IES não estiver pronta 

para a adoção de uma gestão do conhecimento, quais são as barreiras que precisam ser 

cruzadas antes que a GC possa ser adotada por sua universidade?”. 

Sim. Existe. Há alguns profissionais que dizem que já sabem tudo e 

que nesses encontros não se agregará nada, visto que já trabalha há 
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mais de trinta anos e que não quer participar de nada. Isso existe não 

só aqui, mas em vários outros lugares, pois depende do perfil de cada 

pessoa. Mas a maioria está sempre aberta a novos aprendizados, e isso 

que é importante (Coordenador A). 

Nós ainda estamos trabalhando na conscientização da importância da 

formação docente. Então estamos divulgando esses cursos, falando da 

importância da formação como primeiro passo, pois nesses cursos 

acontece a partilha. Temos um número reduzido ainda de professores 

participantes. A intenção é que esse número aumente. Por tanto, não 

vejo esse problema. No meu caso, a preocupação é na formação do 

docente, e não na recusa de compartilhamento. Não vejo barreira no 

programa, pois não aparece isso. Pois nesse nosso projeto procuramos 

a conscientização da importância da formação docente. Não vemos 

esse comportamento de não aceitar o compartilhamento, visto que o 

programa é voltado à preparação do profissional (Coordenador B). 

Há algumas coisas. Nesse momento estamos vivendo um momento 

complicado na IES. Então, tudo o que pedimos que não é da nossa 

responsabilidade ou necessidade, encontramos dificuldades e também 

não tiro a razão deles. Mas eu acho que, como o Atualiza, a versão 

antiga do programa lá atrás, não soube fazer um trabalho forte, criou-

se uma cultura de que havia a obrigação de participar, e havia aqueles 

que só iam para assistir o seminário, pois era um colega seu, ou 

porque era do tema de seu interesse somente. Isso até foi discutido na 

reunião ao modificar o Atualiza, de o quanto esses cursos de fato 

serem interessantes e convidativos, para não discriminar cursos para 

um único público alvo, ou para que cada curso dissesse qual a 

demanda que cada um possuía. Mas estamos em um momento 

complicado e enxugamos muito o programa, pois antes havia uns 

vinte cursos e ficavam muito dispersos, sem foco, sem tema, e isso 

atrapalhava a imagem o programa. E como ficou por muito tempo 

assim, esses estereótipos precisam ser quebrados agora com esse novo 

Atualiza 3.0, no entanto, essa mudança aconteceu em um tempo difícil 

para a universidade, e complicou mais para trabalhar essa imagem do 

programa. Mas o mais importante desse programa foi que a 

universidade nunca deixou de fazê-lo, e isso é uma coisa muito legal 

que não é visto em outras instituições, como a preocupação em 

fornecer ferramentas aos docentes, um espaço para conversa, trazer 

práticas de metodologias ativas, de aula EAD, fazer workshop de 

como preparar essas aulas. Há alguns cursos que sobreviveram, pois 

são importantes para instituição, assim como houve novidades, mas 

acho que só de haver um programa de capacitação vivo, eu sempre 

valorizei, mesmo que há professores que pensam que o programa é 

não é útil ou é só fachada, eu admito que é muito bacana 

(Coordenador C). 
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Novamente, para o coordenador B, esse programa é algo recente e ele não vê 

barreiras que impedem a GC na IES. Porém, os coordenadores A e C dizem que há 

participantes que não comparecem e não mostram interesse pelo programa. Inclusive, o 

coordenador C diz que isso se dá pelo fato do programa "Atualiza", que ocorria antes de 

2018, quando se tornou "Atualizo 3.0", ser oferecido muitos workshops sem um 

objetivo específico e isso causava dispersão e pouca presença. No entanto, todos os 

respondentes afirmam que o compartilhamento é muito aceito e o cerne deste programa. 

 

4.2.6 Programa ATUALIZO 

Para concluir, foi perguntado quando ocorre o "Atualizo 3.0" e se por meio dele, 

o professor ingressante pode estudar e ser treinado. 

Todos disseram que o programa acontece sempre em janeiro e junho, mas que há 

alguns cursos que podem ter uma duração maior. O programa também é um meio de 

recepcionar e capacitá-los para certas atividades, porém quando há uma contratação, o 

treinamento fica incumbido do coordenador do curso passar as diretrizes.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender como a gestão do 

conhecimento e seu compartilhamento podem ser utilizados para melhorar o 

desempenho e qualidade do trabalho do corpo docente e gestores de uma IES. Com o 

objetivo de esclarecer e organizar os achados da presente pesquisa, esta seção está 

subdividida em três subseções: conclusões, contribuições do estudo e limitações da 

pesquisa. 

De acordo com os achados da pesquisa, depreende-se que a IES adota práticas 

de compartilhamento de gestão do conhecimento. Por ser uma organização que tem 

como matéria-prima o conhecimento, trocar instruções e métodos entre colaboradores e 

reitores, faz-se essencial para o enriquecimento da cultura organizacional. 

Relacionando a teoria com os dados coletados, e através das entrevistas com os 

coordenadores de curso da IES pesquisada, foco deste trabalho, é possível afirmar que 

as proposições que foram elaboradas para atingir os objetivos deste estudo e responder a 

questão de pesquisa foram alcançadas. São elas: a relação entre as práticas de gestão do 

conhecimento e o compartilhamento de conhecimento e a relação entre o 

compartilhamento de conhecimento e a gestão de IES. 

Desta maneira, neste estudo, o modelo estrutural desenvolvido com suas 

respectivas proposições permitiu confirmar que as práticas de gestão do conhecimento e 

de seu compartilhamento influenciam na gestão da instituição de ensino superior. Logo, 

entende-se que uma IES que possui uma gestão presente proporciona mais momentos 

para se compartilhar conhecimento e assim, aprimora a cultura organizacional da 

instituição. 

Observa-se que a cultura do CC já é uma prática em todos inícios de semestres e 

há um bom relacionamento para partilhar seus saberes nesses encontros. 

A percepção inicial do pesquisador sobre o uso do saber na IES era de que as 

informações se encontravam armazenadas em um sistema integrado em que outros 

setores acessavam e aprendiam ou dividiam experiências. No entanto, após a pesquisa, 

pôde-se constatar que o Atualizo 3.0 é um ótimo meio de dividir conhecimento, através 

de palestras ou do site, mas não é um meio de compilar dados úteis para soluções de 
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problemas, como acontece se utilizassem tecnologias como Sistema de apoio para 

decisão (DSS) ou Fóruns de discussão. 

Como cada professor tem autonomia de como ensinar, na área docente não há 

uma cultura de CC. Porém na área administrativa, foi citado a falta de um sistema que 

gerencie o conhecimento para que haja uma forma de dar continuidade nos trabalhos 

mesmo na ausência de alguém. Por tanto, uma sugestão viável para isso, seria a criação 

de um sistema interno em forma de programa computacional, em que se registra as 

melhores práticas, ou vídeo-aulas com instruções e dicas para soluções de possíveis 

situações problemáticas. 

Com esta pesquisa, pode-ser ver que, esta instituição possui uma grande chance 

de crescer e de se aperfeiçoar quanto ao uso da tecnologia para gerenciar e compartilhar 

conhecimento, uma vez que esta IES possui mais de cento e dezoito metros quadrados e 

foi uma das pioneiras com a modalidade do EAD. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Podemos identificar que as práticas de gestão do conhecimento com suas 

dimensões de cultura de compartilhamento de conhecimento, estrutura descentralizada, 

suporte organizacional, suporte de gerenciamento superior, infraestrutura de TI, 

prontidão individual para participar de uma iniciativa de GC e prontidão organizacional 

percebida para adotar GC são pontos essenciais para haver uma cultura organizacional 

de compartilhamento e desenvolvimento de IES. 

Com esse estudo, observa-se o alto grau de importância que a direção, reitorias e 

coordenadores de cursos possuem para envolver a todos os participantes com o 

programa “Atualizo 3.0”, exemplificando o discurso de Dalkir (2005) da importância de 

compartilhar, principalmente quando um conhecimento for essencial para o desempenho 

da equipe. Portanto, há uma forte relação entre a IES estudada e o compartilhamento, 

visto que há uma estrutura e suporte que apoiam essa disseminação de saberes e que 

fazem dela uma das IES mais bem sucedidas do Grande ABC. 

As proposições estabelecidas na pesquisa podem ser consideradas uma 

contribuição teórico-metodológica desenvolvida pela união de diversas categorias e 
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dimensões, podendo, portanto, ser operacionalmente aplicada em outro contexto e 

ampliada para outras pesquisas acadêmicas. 

Este desafio foi assumido empiricamente e demonstrou-se adequado para 

facilitar a compreensão sobre a complexidade do processo de geração e gestão do 

conhecimento na área de manutenção, podendo ser aplicado em outros contextos 

organizacionais. Esta pesquisa apresentou resultados importantes sobre os diversos 

fatores que influenciam positivamente o compartilhamento do conhecimento e a gestão 

de IES propostas. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem limitações dos resultados que podem ser minimizadas em 

trabalhos futuros. Isto ocorre porque, em primeiro lugar, o modelo proposto foi 

realizado em uma IES em São Bernardo do Campo, de modo que outros estudos podem 

ser conduzidos em outras partes do país e outras indústrias, para aumentar a validade 

externa dos resultados. Segundo, por causa do campo da amostra e do foco do objeto 

pesquisado. A amostra trabalhada de três respondentes pode causar distorções em 

alguns resultados, sendo necessária a comparação com outras empresas com a mesma 

unidade de negócios. Terceiro, a coleta de dados em corte transversal (isto é, em apenas 

um dado momento), quando um estudo longitudinal talvez fosse mais apropriado para a 

determinação de relações de causa e efeito entre a gestão do conhecimento, a 

capacidade de absorção do conhecimento e desempenho. Quarto, a pesquisa foi 

conduzida usando três entrevistas. Pesquisas futuras podem incluir mais entrevistados e 

mais IES, de modo a obter a saturação das informações com relação à gestão do 

conhecimento, à gestão de IES, desempenho e qualidade na área de ensino, 

demonstrando sua eficácia e sustentabilidade. 

Como recomendação para estudos futuros na gestão do conhecimento em IES, 

pode-se ampliar as áreas pesquisadas, incluindo outras regiões brasileiras além de São 

Paulo. 

Essa pesquisa apresenta limitações de resultados que, em trabalhos futuros, 

podem ser minimizados. Primeiramente, pois este modelo proposto foi realizado 

somente em uma IES no Grande ABC Paulista, de modo que, para outras pesquisas, é 
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sugerido outras IES de outra região do país ou de outras instituições, aumentando a 

validade externa dos resultados. Segundo, porque a amostra trabalhada foi de três 

respondentes, e esse campo de amostra pode causar distorção em algum resultado, 

sugerindo assim, uma comparação com um maior número de pessoas. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Título da Pesquisa: “COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO: Um Estudo Sobre 

as Práticas, Iniciativas do Processo de Compartilhamento de Instituição de Ensino 

Superior (IES)”  

 

Nome do Pesquisador Responsável: Carlos Takashi Konaka 

Telefone para contato: (11) 97163-4883 / e-mail: carlos_t_k@yahoo.com.br 

 

1. Natureza da pesquisa: O Senhor está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem 

como objetivo compreender como são as práticas e iniciativas do processo de compartilhamento 

na IES.  

2. Participantes da pesquisa: Dois profissionais que atuam com práticas que compartilhe o 

conhecimento da IES. 

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o Senhor permitirá que o pesquisador 

utilize os dados coletados para aprimorar os estudos em Gestão do Conhecimento na Área do 

Ensino Superior. O Senhor tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o Senhor. 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do contato do 

pesquisador responsável do projeto.  

4. Sobre as perguntas: Será utilizado um roteiro previamente elaborado pelo pesquisador. 

Entretanto, haverá a liberdade do entrevistado, ou do entrevistador, de abordar outros assuntos 

pertinentes ao tema, dependendo da forma que a entrevista estiver sendo conduzida.  

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa  com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 

procedimentos usados oferece riscos à sua saúde, dignidade ou represálias da empresa onde o 

senhor trabalha.  

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais e sigilosas. Salienta-se que esta pesquisa é estritamente acadêmica e para fins 

didáticos, não havendo nenhuma outra finalidade oculta, nem qualquer tipo de vínculo com a 

gestão de pessoas da instituição. Somente o pesquisador terá conhecimento dos dados.  

7. Uso dos dados: O pesquisador se compromete em utilizar os dados e o material coletado com 

uma abordagem qualitativa em forma de texto, porém, reafirmamos a confidencialidade dos 

dados dos entrevistados e da empresa em estudo.  

8. Benefícios: ao participar desta pesquisa o Senhor não terá nenhum benefício direto, tal como: 

compensação financeira, pagamento de despesas de qualquer espécie (de transporte, 

alimentação etc.). Reiteramos que a participação dessa pesquisa é VOLUNTÁRIA. Como 

benefício indireto, o Senhor estará contribuindo para o conhecimento e aprimoramento das 

práticas de gestão do conhecimento, das capacidades absortivas e do desempenho como recurso 

estratégico na área de manutenção, que poderão ser adotadas por outras indústrias, 

especificamente na área de manutenção.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, no apêndice anexo os itens que se seguem.  

mailto:carlos_t_k@yahoo.com.br
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APÊNDICE B – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Tendo em vista os itens anteriormente apresentados do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 

participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e 

autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo 

podendo ser utilizado em futura publicação em livro ou periódico científico.  

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

  

São Bernardo do Campo, __ de ________ de 2019.  

 

__________________________________  

Nome do Participante da Pesquisa  

 

__________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

__________________________________  

Assinatura do Pesquisador  

 

Nome do Pesquisador Responsável: Carlos Takashi Konaka 

Telefone para contato: (11) 97163-4883 / e-mail: carlos_t_k@yahoo.com.br  

Professor orientador: Prof. Dr. Márcio Shoiti Kuniyoshi (mskunfea@gmail.com) 
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APÊNCICE C - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

1. Nome:  

2. Data de Nascimento:  

3. Grau de escolaridade:  

4. Instituição:  

5. Tempo de experiência:  

6. Qual função você exerce atualmente na empresa:  

7. Tempo de atuação na função atual:  

 

Constructo nº Questão 

Cultura de compartilhamento 

de conhecimento 

Q1 

Como você descreveria o compartilhamento de conhecimento 

em sua universidade? Que tipos de processos, práticas e 

iniciativas você usa? 

Q2 
Qual sua opinião sobre a cultura de compartilhamento de 

conhecimento com e entre seus colaboradores? 

Estrutura descentralizada Q3 

Como você descreveria a estrutura organizacional em sua 

universidade? Por exemplo. Você tem uma administração 

central mais poderosa ou mais autonomia em IES ou unidades 

individuais? 

Suporte organizacional Q4 

Que tipo de apoio organizacional você tem para iniciativas de 

gerenciamento de conhecimento em sua universidade? Por 

exemplo: tempo, recursos, dinheiro, orçamento, instalações, 

etc. 

Suporte de gerenciamento 

superior 
Q5 

Qual é o grau de apoio da alta administração para novas 

iniciativas? Aqui, a alta gerência pode ser o presidente ou 

reitor, o reitor, o presidente do programa, etc. 

Infraestrutura de TI Q6. 

Que tipo de infra-estrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação você tem em sua universidade? Quais 

tecnologias (tanto de hardware como de software) você usa 

para trabalhar e se comunicar? Quais mecanismos de apoio do 

corpo docente estão em vigor? Se você quer uma nova 

ferramenta / tecnologia implementada, quão fácil ou difícil será 

implementar? 

Prontidão individual para 

participar de uma iniciativa de 

GC 

Q7. 
O que te motiva a compartilhar o conhecimento com um colega 

ou instituição? 

Prontidão organizacional 

percebida para adotar GC 

Q8 

Você acredita que sua universidade está pronta para 

implementar a gestão do conhecimento? Você provavelmente 

verá a GC implementada no futuro próximo? Por que ou por 

que não? 

Q9 

Se não, quais são as barreiras que precisam ser cruzadas antes 

que a gestão do conhecimento possa ser adotada por sua 

universidade? 

  Q10 Você tem mais alguma coisa para adicionar? 
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Apêndice D – Transcrição das Respostas Coordenador A 

 

CULTURA DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

 

Como você descreveria o compartilhamento de conhecimento em sua 

universidade? Que tipos de processos, práticas e iniciativas você usa? 

 

Diálogo formal temos o programa Atualiza, onde todo retorno de semestre os 

professores têm uma semana de cursos que são realizados visando o aprimoramento de 

suas qualificações ou até mesmo desenvolvimento de novos conhecimentos e 

habilidade, em paralelo, a universidade também realiza um atualiza semestral que há o 

encontro uma vez por mês em que a instituição discute algum tema, ação específico 

daquele semestre, é uma coisa mais formal da instituição. Isso com relação a 

instituição com os professores, agora em relação à universidade conosco, por exemplo, 

a coordenação participou de um treinamento sobre a nova liderança. Então há algumas 

capacitações e cursos que são dirigidos a um determinado público, que também é 

institucional, mas é destinado à um público específico em um determinado período. 

É para todos os professores. É um programa contínuo. A UMESP de SBC são os 3 

campi: Rudge, Planalto e Vergueiro. A semana do Atualizo é comum aos 3 campi. Há 

uma união dos campi, em que todos os cursos são realizados de uma maneira específica 

aqui no campus do Rudge. Então todos se juntam e participam juntos. 

 

ESTRUTURA DESCENTRALIZADA 

 

Como você descreveria a estrutura organizacional em sua universidade? Por 

exemplo. Você tem uma administração central mais poderosa ou mais autonomia 

em IES ou unidades individuais? 

 

A universidade abre a todos, não só aos coordenadores, mas também aos professores, 

que indiquem cursos que possam ser realizado no Atualizo. Então essas sugestões 

partem das Direções, da Reitoria, das Pró-Reitorias, bem como dos professores, que 

indicam cursos que necessitam fazer, como também dos professores que ministram o 

curso. 

 

SUPORTE ORGANIZACIONAL 

 

Que tipo de apoio organizacional você tem para iniciativas de gerenciamento de 

conhecimento em sua universidade? Por exemplo: tempo, recursos, dinheiro, 

orçamento, instalações, etc. 

 

No meio do ano e no final, os professores entram em recesso e férias. Todo o período 

entre o retorno e o início das aulas acontece os encontros da Semana do Atualizo. Na 

realidade, os professores não são pagos para tal tarefa, mas todos possuem horas 

atribuídas do semestre e as utilizam nessas reuniões e capacitações. Porém, há outros 

professores que acabam fazendo mais cursos do que sua própria atribuição, e vice-

versa.  

 

SUPORTE DE GERENCIAMENTO SUPERIOR 
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Qual é o grau de apoio da alta administração para novas iniciativas? Aqui, a alta 

gerência pode ser o presidente ou reitor, o reitor, o presidente do programa, etc. 

 

Os reitores e coordenadores estão sempre incentivando tanto aos docentes para 

participarem, quanto para ministrarem cursos. Portanto há sim um apoio deles. 

 

INFRAESTRUTURA DE TI 

 

Que tipo de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação você tem 

em sua universidade? Quais tecnologias (tanto de hardware como de software) 

você usa para trabalhar e se comunicar? Quais mecanismos de apoio do corpo 

docente estão em vigor? Se você quer uma nova ferramenta / tecnologia 

implementada, quão fácil ou difícil será implementar? 

 

Nós temos, dentro do próprio site da universidade, um link para o Atualizo, que alí se 

encontram os cursos serão realizados, bem como os cursos que já foram realizados, em 

que há fotos dos encontros, material de apoio, como um manual de plataforma, que é 

utilizado dentro da instituição, como instruções do SIGA. Então há vários materiais 

disponibilizados neste porta, bem como, inscrição, busca sobre outras informações do 

curso como horário, local, professor que ministrará aula, e tudo isso é concentrado na 

página do Atualizo. 

Também há o uso do e-mail. Tanto em período de inscrição, ou envio de material, 

recebemos um e-mail institucional, pedindo essas informações para o Atualizo. 

Há também a Intranet, porém, como os materiais compartilhados ficam no site da 

Instituição, então é aberto a quem se interessar. 

 

PRONTIDÃO INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR DE UMA INICIATIVA DE GC 

 

O que te motiva a compartilhar o conhecimento com um colega ou instituição? 

 

O que me motiva a compartilhar é a oportunidade de capacitar o corpo docente e 

melhorar qualidade ofertada aos alunos.  

 

PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PERCEBIDA PARA ADOTAR GC 

 

Você acredita que sua universidade está pronta para implementar a gestão do 

conhecimento? Você provavelmente verá a GC implementada no futuro próximo? 

Por que ou por que não? 

 

Sim. Há espaço e possibilidade para isso, sim. 

 

Quais são as barreiras que precisam ser cruzadas antes que a gestão do 

conhecimento possa ser adotada por sua universidade? 

 

Há alguns profissionais que dizem que já sabem tudo e que nesses encontros não se 

agregará nada, visto que já trabalha há mais de trinta anos e que não quer participar 

de nada. Isso existe não só aqui, mas em vários outros lugares, pois depende do perfil 

de cada pessoa. Mas a maioria está sempre aberta a novos aprendizados, e isso que é 

importante. 
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O programa Atualizo só é realizado em certo período, ou há encontros avulsos? 

 

Sim. É normal em um curso haver esses encontros, principalmente quando há algum 

problema pontual, nada impede de reunir todos e fazer uma reunião, e todos participam 

sem problema. 

 

Se houver algum ingressante no quadro de funcionários, pode-se aprender como 

trabalhar através do Atualizo? 

 

Sim, há algumas capacitações e cursos que são dirigidos a um determinado público, 

que também é institucional, mas é destinado à um público específico em um 

determinado período. 
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Apêndice E – Transcrição das Respostas Coordenador B 

 

CULTURA DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

 

Como você descreveria o compartilhamento de conhecimento em sua 

universidade? Que tipos de processos, práticas e iniciativas você usa? 

 

O programa de Pós-graduação da UMESP é responsável pelo programa de 

desenvolvimento de formação que é o Atualizo 3.0, esse programa já existe a certo 

tempo, tem um formato novo desde 1 ano. Nós trabalhamos já "Saberes docente", 

"identidade docente", "avaliação", "trabalho por projetos". Então é um programa de 

formação continuada com encontros pontuais. O conhecimento é partilhado, no começo 

de Janeiro e Julho existe muito a socialização de práticas, e durante o semestre a 

socialização de reflexões. Então um período complementa o outro. 

 

ESTRUTURA DESCENTRALIZADA 

 

Como você descreveria a estrutura organizacional em sua universidade? Por 

exemplo. Você tem uma administração central mais poderosa ou mais autonomia 

em IES ou unidades individuais? 

 

Há uma decisão de temas junto com as pró-reitorias, então nós escolhemos os temas a 

partir das demandas que os professores compartilham nas oficinas, e fazemos um 

planejamento. Então os temas são decididos em conjunto. 

 

SUPORTE ORGANIZACIONAL 

 

Que tipo de apoio organizacional você tem para iniciativas de gerenciamento de 

conhecimento em sua universidade? Por exemplo: tempo, recursos, dinheiro, 

orçamento, instalações, etc. 

 

Os professores responsáveis pelo programa têm carga horária atribuída. Então temos 

dois professores da pós-graduação em educação e uma professora da graduação que 

tem carga horária atribuída para essa formação. 

 

SUPORTE DE GERENCIAMENTO SUPERIOR 

 

Qual é o grau de apoio da alta administração para novas iniciativas? Aqui, a alta 

gerência pode ser o presidente ou reitor, o reitor, o presidente do programa, etc. 

 

Os temas são decididos em conjunto, por tanto, a reitoria, pró-reitoria e professores 

decidem juntos quaisquer novas iniciativas. 

 

INFRAESTRUTURA DE TI 

 

Que tipo de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação você tem 

em sua universidade? Quais tecnologias (tanto de hardware como de software) 

você usa para trabalhar e se comunicar? Quais mecanismos de apoio do corpo 

docente estão em vigor? Se você quer uma nova ferramenta / tecnologia 

implementada, quão fácil ou difícil será implementar? 



91 
 

 

Nesse programa os materiais são enviados por e-mail. Como só é um projeto e está no 

começo, não há um sistema de gestão de conhecimento. 

 

PRONTIDÃO INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR DE UMA INICIATIVA DE GC 

 

O que te motiva a compartilhar o conhecimento com um colega ou instituição? 

 

Nesse caso é a necessidade da formação docente, muitos professores atuam em áreas 

que não são da educação e não tem a formação pedagógica, eles se tornam professores 

universitários. Então a missão da universidade e da pós da docência em educação é 

partilhar a formação pedagógica, como o professor se entende professor e não apenas 

profissional da área. 

 

PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PERCEBIDA PARA ADOTAR GC 

 

Você acredita que sua universidade está pronta para implementar a gestão do 

conhecimento? Você provavelmente verá a GC implementada no futuro próximo? 

Por que ou por que não? 

 

Não tenho conhecimento em termos de plataforma, não creio estar na agenda da 

universidade agora. 

 

Se não, quais são as barreiras que precisam ser cruzadas antes que a gestão do 

conhecimento possa ser adotada por sua universidade? 

 

Nós ainda estamos trabalhando na conscientização da importância da formação 

docente. Então estamos divulgando esses cursos, falando da importância da formação 

como primeiro passo, pois nesses cursos acontece a partilha. Temos um número 

reduzido ainda de professores participantes. A intenção é que esse número aumente. 

Por tanto, não vejo esse problema. No meu caso, a preocupação é na formação do 

docente, e não na recusa de compartilhamento. Não vejo barreira no programa, pois 

não aparece isso. Pois nesse nosso projeto procuramos a conscientização da 

importância da formação docente. Não vemos esse comportamento de não aceitar o 

compartilhamento, visto que o programa é voltado à preparação do profissional. 

 

O programa Atualizo só é realizado em um certo período, ou há encontros 

avulsos? 

 

Existe encontros pontuais em Junho e Janeiro, com oficinas dos professores, e durante 

o semestre oferecemos uma formação continuada com 4 encontro a cada semestre um 

tema.  

 

Se houver algum ingressante no quadro de funcionários, pode-se aprender como 

trabalhar através do Atualizo? 

 

Sim. inclusive, a própria instituição oferece novos cursos que a cada semestre são 

inseridos como há cursos que são dirigidos sempre ao mesmo público, principalmente 

aos professores que estão entrando, como por exemplo, sobre como utilizar a 
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plataforma, quando for dar aula na EAD, cursos específicos para EAD, então há esse 

direcionamento. 
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Apêndice F – Transcrição das Respostas Coordenador C 

 

CULTURA DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 

 

Como você descreveria o compartilhamento de conhecimento em sua 

universidade? Que tipos de processos, práticas e iniciativas você usa? 

 

Antes o programa Atualizo 3.0 se chamava só Atualiza, e houve essa mudança em 

meados de junho de 2018. Desde que houve essa mudança para deixar mais dinâmico, 

acredito que só melhorou o programa porque antes acreditávamos que os cursos eram 

muito isolados, não tínhamos cursos que se conversavam. Alguns professores ofereciam 

cursos, havia cursos institucionais, alguns que vinham da reitoria ou pró-reitoria, ou 

da EAD, com cursos técnicos específicos, como de câmera, mas ficavam um pouco 

isolados. Vejo que nesse último ano, fizemos com o programa mais coisas que se 

conversam mais. Além disso, foi pensado em cursos a ser feitos durante o semestre, pois 

antes eram bem definidos, pois aconteciam somente em janeiro e julho, como uma 

forma de retorno de semestre. E agora temos cursos que ficam extensivos, voltados 

mais para as práticas docentes, discussões de temas que estão fervendo, como violência 

nas escolas, problemas psicológicos. Enfim, houve cursos de práticas docentes no 

decorrer do semestre, e isso tem sido já um momento de melhora, porque, de fato, as 

coisas ficavam muito isoladas. Nós não tínhamos, por exemplo, um workshop em abril, 

pois tínhamos que esperar chegar julho. Só que às vezes não acontecia, ou o professor 

não podia, então vemos agora uma tentativa de fazer essa gestão e compartilhamento 

de práticas melhor. Mas temos mais pra caminhar, pois a participação é baixa, às vezes 

as temáticas podem não agradar a todo mundo, ou não é a necessidade das pessoas, 

então talvez os próprios cursos pudessem ajudar mais nesse sentido. 

 

ESTRUTURA DESCENTRALIZADA 

 

Como você descreveria a estrutura organizacional em sua universidade? Por 

exemplo. Você tem uma administração central mais poderosa ou mais autonomia 

em IES ou unidades individuais? 

 

Sim. Temos liberdade para criar, mas com essa repaginada no programa, foi criado um 

núcleo mais rígido para trabalhar nos cursos, mas que é compartilhado com todos. Não 

participam só os coordenadores, não. Há a pró-reitora, que é a professora Adriana que 

sempre liderou o Atualiza e do Atualizo 3.0, mas há a atuação de professores, 

coordenadores e técnico-administrativo proporcionando cursos. Houve um curso que 

um professor deu sobre gestão financeira pessoal para os participantes, como haviam 

vários interessados, fechou turma e depois fica disponível alí no site o material. 

 

SUPORTE ORGANIZACIONAL 

 

Que tipo de apoio organizacional você tem para iniciativas de gerenciamento de 

conhecimento em sua universidade? Por exemplo: tempo, recursos, dinheiro, 

orçamento, instalações, etc. 

 

A reitoria disponibiliza o espaço, inclui no calendário acadêmico, e atribui horas aos 

professores, por tanto, a reitoria ajuda bastante. 
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SUPORTE DE GERENCIAMENTO SUPERIOR 

 

Qual é o grau de apoio da alta administração para novas iniciativas? Aqui, a alta 

gerência pode ser o presidente ou reitor, o reitor, o presidente do programa, etc. 

 

Sim. Esse programa já é uma coisa institucional, há um grupo que é responsável por 

isso, inclusive são atribuídas horas para esses cursos que duram um semestre, então há 

um reconhecimento, como certificação, e está dentro do planejamento acadêmico 

oficial. Isso já é um cuidado que a reitoria sempre teve, de ter um momento do Atualizo, 

e de ter a conscientização de que a programação do semestre não interfira na semana do 

Atualizo. A reitoria ajuda bastante, mas lógico que antigamente haviam mais coisas, 

como recepção, coffee-break espalhado pelos outros prédios do campus, para 

acolhimento do retorno do semestre, mas entendemos que estamos em uma outra 

situação. Porém, de qualquer forma, a reitoria sempre deu uma atenção especial, 

inclusive há a semana de abertura que todos participam, portanto é um momento 

institucional.  

 

INFRAESTRUTURA DE TI 

 

Que tipo de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação você tem 

em sua universidade? Quais tecnologias (tanto de hardware como de software) 

você usa para trabalhar e se comunicar? Quais mecanismos de apoio do corpo 

docente estão em vigor? Se você quer uma nova ferramenta / tecnologia 

implementada, quão fácil ou difícil será implementar? 

 

Quando os professores se inscrevem nos cursos, é gerada uma lista de participantes, e 

quando eles possuem algum material, que não são todos que usam, pois às vezes é 

somente uma oficina para conversa ou debate, mas no caso de haver material, estes são 

compartilhados por e-mail ou no One-drive. Agora, sistema ou pasta para compartilhar 

material não há, pois não são todos os cursos que necessitavam. 

Nós temos Intranet, mas não é usado para armazenar material para o Atualizo 3.0, pois a 

coordenação é que se responsabiliza, inclusive quando entra um professor novo no meio 

do semestre, que é raro acontecer, mas é possível, a coordenação que se encarrega de 

treinar. Se o professor entra no recesso ou férias, ele passa pelo programa com 

treinamentos para a iniciação do cargo, como a EAD, o professor precisa fazer alguns 

cursos obrigatórios da área, porém não é um sistema que armazena o conhecimento em 

período integral. 

 

PRONTIDÃO INDIVIDUAL PARA PARTICIPAR DE UMA INICIATIVA DE GC 

 

O que te motiva a compartilhar o conhecimento com um colega ou instituição? 

 

Para a universidade, há a necessidade de melhoria e de capacitação do corpo docente, 

pela melhoria institucional. Mas pessoalmente falando, eu gosto muito quando eu 

conheço um método novo, uma atividade nova, um site novo, e isso, para um professor 

é um prazer conhecer algo novo e poder aplicar, e isso é o que sempre me motivou a 

participar. Eu acho que compartilhar e absorver conhecimento são essenciais.  

Lembro que aqui havia um curso que se chamava "Clínica Docente" que a professora 

Adriana que ministrava e era um braço do Atualiza, e ela fazia para o curso de Direito. 

Como direito é um curso muito tradicional, a professora fez atividades tão diferentes, 
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que até fez cruzadinha para seus alunos trabalharem o conteúdo. Então você vê essas 

mudanças com professores que nunca imaginaram que poderiam trazer um jogo para a 

sala de aula, fazer uma sala de aula invertida, e esses compartilhamento faz a 

diferença. 

 

PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PERCEBIDA PARA ADOTAR GC 

 

Você acredita que sua universidade está pronta para implementar a gestão do 

conhecimento? Você provavelmente verá a GC implementada no futuro próximo? 

Por que ou por que não? 

 

Sim. Preparada está, acho que todas as instituições têm capacidade de implantar um 

sistema. Mas, é lógico, isso precisa de certo investimento, de organização, de um 

gerenciamento, pois trabalharão com informações, e isso é importantíssimo. Nós até 

sofremos um pouco com isso. Essa falta de uma Gestão do Conhecimento aqui é 

complicada. Eu vejo que ficamos dependendo das pessoas para algumas coisas que 

poderiam estar a disposição de alguma outra forma, de maneira mais consolidada e 

organizada, e o depender de pessoas é complicado. Principalmente no momento que 

estamos passando que evidencia isso claramente, em que as pessoas vão embora e 

levam junto seu conhecimento. Eu vejo que temos algumas pessoas que são referências 

em algumas áreas ou setores, que possuem algumas práticas, e quando você fica sem 

isso, você fica sem chão. Sei que precisamos fazer essa gestão, temos condição, mas 

nesse momento implantar algo novo está complicado, mas mesmo que fizermos algo 

sem muito investimento, precisamos fazer acontecer, pois temos sofrido um pouco com 

essa falta de Gestão do Conhecimento.  

 

Quais são as barreiras que precisam ser cruzadas antes que a gestão do 

conhecimento possa ser adotada por sua universidade? 

 

Há algumas coisas. Nesse momento estamos vivendo um momento complicado na 

UMESP. Então, tudo o que pedimos que não é da nossa responsabilidade ou 

necessidade, encontramos dificuldades e também não tiro a razão deles. Mas eu acho 

que, como o Atualiza, a versão antiga do programa lá atrás, não soube fazer um trabalho 

forte, criou-se uma cultura de que havia a obrigação de participar, e havia aqueles que 

só iam para assistir o seminário pois era um colega seu, ou porque era do tema de seu 

interesse somente. Isso até foi discutido na reunião ao modificar o Atualiza, de o quanto 

esses cursos de fato serem interessantes e convidativos, para não discriminar cursos para 

um único público alvo, ou para que cada curso dissesse qual a demanda que cada um 

possuía. 

Mas estamos em um momento complicado e enxugamos muito o programa, pois antes 

havia uns vinte cursos e ficavam muito dispersos, sem foco, sem tema, e isso 

atrapalhava a imagem o programa. E como ficou por muito tempo assim, esses 

estereótipos precisam ser quebrados agora com esse novo Atualiza 3.0, no entanto, essa 

mudança aconteceu em um tempo difícil para a universidade, e complicou mais para 

trabalhar essa imagem do programa. 

Mas o mais importante desse programa foi que a universidade nunca deixou de fazê-lo, 

e isso é uma coisa muito legal que não é observado em outras instituições, como a 

preocupação em fornecer ferramentas aos docentes, um espaço para conversa, trazer 

práticas de metodologias ativas, de aula EAD, fazer workshop de como preparar essas 

aulas. Há alguns cursos que sobreviveram, pois são importantes para instituição, assim 
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como houve novidades, mas acho que só de haver um programa de capacitação vivo, eu 

sempre valorizei, mesmo que há professores que pensam que o programa é não é útil ou 

é só fachada, eu admito que é muito bacana. 

 

O programa Atualizo só é realizado em certo período, ou há encontros avulsos? 

 

Antes eram bem definidos, pois aconteciam somente em janeiro e julho, como uma 

forma de retorno de semestre. E agora temos cursos que ficam extensivos. 

 

Se houver algum ingressante no quadro de funcionários, pode-se aprender como 

trabalhar através do Atualizo? 

 

Não. Quando entra um professor novo no meio do semestre, que é raro acontecer mas é 

possível, a coordenação que se encarrega de treinar, não é através do programa Atualizo 

3.0. 

 

 


